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Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär 
medicin har med årsmötet i november 2008 lagt 
ett första år i sin nya form bakom sig. Det har varit 

ett stimulerande men krävande arbete att föra samman 
Svensk förening för medicinsk angiologi och Svenska 
hypertonisällskapet till en gemensam organisation. En 
styrka med vår förening är att vi strävar att omfatta hela 
området vaskulär medicin. Därför är det med stor till-
fredsställelse som vi har inlett ett samarbete med Svenska 
sällskapet för trombos och hemostas för vår tidskrift. Som 
ett ytterligare uttryck för att Svensk förening för hyper-
toni, stroke och vaskulär medicin förening banar ny väg 
kommer föreningens tidskrift i och med nästa nummer 
också att byta namn till Vaskulär medicin.

Styrelsen har med stort engagemang satt upp mål och 
strategier för att utveckla föreningens verksamhet. Som 
Du har kunnat läsa i de senaste numren av Blodtrycket 
har detta gett till resultat att föreningen har haft många 
aktiviteter under året. Ett särskilt tack vill jag rikta till 
Lena Bokemark, Per-Olov Hansson, Inger Norvinsdotter 
Borg, Karin Manhem och Thomas Thulin, som alla gjort 
stora insatser för föreningen och i samband med senaste 
årsmötet nu har lämnat styrelsearbetet. Som ny medlem 
i styrelsen vill jag också hälsa Anna-Clara Collén från 
Göteborg varmt välkommen.

Ett nytt år betyder nya föresatser och målsättningar. 
Föreningen verkar på olika sätt för att öka den medi-
cinska professionens kompetens inom vaskulär medicin. 
Vi arbetar med att utveckla vaskulär medicin som ett 
profilområde inom ämnet invärtesmedicin. Föreningen 
är i full färd med att ta fram en påbyggnadsutbildning på 
högskolenivå inom vaskulär medicin för sjuksköterskor. 

Vi är till för Dig

L E D A R E

En sådan kurs har länge efterfrågats och är förhoppnings-
vis verklighet 2010. Vi är delaktiga i Kardiovaskulära vår-
mötet i Uppsala den 22–24 april 2009. Jag lovar att vår 
förening i gott samarbete med övriga där bjuder på ett 
mycket fint program som Du inte bör missa. Föreningen 
har också som mål att öka kunskap om kärlsjukdomar 
och dess följder hos allmänheten. Detta sker genom olika 
aktiviteter. Ett tredje prioriterat område är att stödja och 
stimulera klinisk forskning inom vaskulär medicin. Detta 
sker genom att vi stödjer nationella nätverk för forskning 
inom vaskulär medicin, arrangerar nationella och nord-
iska forskarutbildningskurser och att våra medlemmar 
kan få delta i European Society of Hypertension Summer 
School, för att nämna några exempel.

En viktig uppgift för en förening är att förmedla aktuell 
information till medlemmarna. Vi arbetar nu med att 
uppdatera vårt medlemsregister och önskar infoga elek-
troniska adresser för att enkelt och utan dröjsmål kunna 
distribuera viktig information till Dig om aktiviteter. 
Jag vädjar därför till Dig att särskilt läsa informationen i 
tidningen om att uppdatera Dina uppgifter i vårt adress-
register. I detta sammanhang passar det också bra att få 
presentera Charlotte Löwenhielm, Stockholm, som är 
föreningens nya administratör.

Utnyttja Ditt medlemskap i Svensk förening för hyper-
toni, stroke och vaskulär medicin. Ta kontakt med styrel-
sen och berätta hur Du önskar att vi ska tillgodose Dina 
önskemål. Bidra med material till vår tidskrift. Delta i 
våra aktiviteter. Vi är till för Dig.

Thomas Kahan
Ordförande
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Under dagarna efter jul, när släkten åkt, hinner man 
fundera en hel del. Många av aktiviteterna under 
mellandagarna stämmer till eftertanke, om man ser 

det hela från en medicinsk vinkel. Själv har jag ätit betydligt 
mer än nödvändigt. Men om världsekonomin verkligen kol-
lapsar kanske jag kan ha nytta av att senare resorbera mitt nya 
egenhändigt tillverkade julspäck? Jag såg just i en dokumentär 
att man faktiskt kan leva upp till ett år på sina i fettet sam-
lade kalorier, om man bara ser till att täcka vitaminbehovet. 
Men å andra sidan, om någon vecka kommer antagligen mina 
blodfetter att vara på topp av kombinationen av fet mat samt 
dagligt intag av rödvin. I ”min” Snabbmatsstudie1 fann vi ju 
att HDL steg ca 20% vid ”halvtid” d.v.s. efter två veckor av 
kombinationen att sluta motionera (som jag ju tyvärr ännu på 
grund av min avbrutna fot tvingats till) och ökat intag av mat. 
Särskilt intaget av mättat fett visade sig vara positivt kopplat 
till en ökning av HDL-kolesterol alltmedan LDL-kolesterol 
knappast påverkades alls. 

I allmänhet är det nog tyvärr inte så att vi kan lita på att 
våra drifter eller vår intuition om vad vi tror oss behöva i 
matväg leder oss särskilt rätt. När vi i forntiden ägnade större 
delen av mödan till att överleva och skaffa föda för dagen, 
fungerade dessa drifter så mycket bättre än idag. Vi söker 
numer fortfarande ofta mat även när vi redan har anlagt ett 
isolerande fettlager. Vi tycker också att maten smakar godare 
om den är saltad. Som jag skrivit om tidigare på denna plats 
har det säkert i många perioder historiskt sett varit så att 
maxprestationen minskats av saltbrist. Många områden bjuder 
inte på salt på ett naturligt lättåtkomligt vis, såsom är fallet 
här uppe i norden t.ex., där våra hav är så pass saltfattiga att 
det är svårt att utvinna salt ur desamma, och där vi inte heller 
har saltgruvor. Vid hård fysisk aktivitet krävs emellertid ett 
visst intag av salt ihop med vätska för att hålla prestationen 
på topp. Som nyligen uppmärksammats i Läkartidningen så 
kan hyponatremi uppstå om man dricker mycket vätska trots 
att man inte är törstig. Detta är långt ifrån ofarligt och kan 
ge upphov till såväl kramper som medvetslöshet2,3. Ett sätt 
att hantera detta är ju förstås att dricka enbart när man är 
törstig, och att därmed låta osmoreceptorerna sköta intaget 
av vätska genom att signalera törst som följd av hyperna-
tremi. Så i detta läge funkar faktiskt våra inbyggda drifter rätt 
bra. Tyvärr tror jag emellertid att vi är ganska dåliga på att 
detektera motsatsen; reell brist på salt. Vid Addisons sjukdom, 
som ju innebär förlust inte bara av kortisolproducerande utan 
också av aldosteronproducerande celler, förekommer inte alls 
särskilt ofta ”saltsug” som ett av symtomen vid debut, trots 
att man ofta ser hyponatremi i plasma som ett kvitto på en 
verkligt uttalad brist.

Under julen äts det såväl sött som salt. Det är för märkligt hur 
man alltid kan få i sig en sötsak hur mätt man än känner sig. 
Fett kan också vara fantastiskt gott och smakbärande tycker 
jag och många, även om inte alla håller med om det. Fett kan 
å andra sidan också bli verkligt motbjudande när man blir 
mätt. Är det därför som det verkar lättare att banta med fettrik 
än fettfattig kost? 4. Chokladen går ju alltid ned, men inte vill 
man ha det feta på revbensspjället som efterrätt?

Nåväl, man blir ju inte lycklig av att enbart tänka på vad som 
gör att man lever så länge som möjligt. Det gäller ju att fylla 
livet med något bra också. Det är totalsumman som gäller 
när livet summeras – så att det inte blir så att man i slutet 
av sin levnad konstaterar att ”mitt liv har varit så tomt och 
innehållslöst att hälften kunde ha varit nog”.5

Vad kan man då ägna sig åt på fritiden som inte medför så 
mycket risker? Promenader är säkert bra, om man inte halkar. 
Min dotter gav mig nyligen teckningen härintill som belyser 
vad jag enligt henne prioriterar. Kombinationen stereoap-
parater och rödvin är fin, man håller sig still medan man 
intar saltfattig och njutbar lätt sederande dryck, som dock har 
negativ effekt på balanssinnet. Promenaden bör man alltså ha 
tagit dessförinnan, så att man inte halkar och bryter fötterna.

Från redaktionen
Fredrik Nyström 

1. Kechagias S, Ernersson A, Dahlqvist O, Lundberg P, Lindstrom T, 
Nystrom FH. Fast-food-based hyper-alimentation can induce rapid 
and profound elevation of serum alanine aminotransferase in healthy 
subjects. Gut 2008;57:649-54.

2. Hew-Butler T, Jordaan E, Stuempfle KJ, et al. Osmotic and nonos-
motic regulation of arginine vasopressin during prolonged endurance 
exercise. J Clin Endocrinol Metab 2008;93:2072-8.

3. Hew-Butler T, Noakes TD, Siegel AJ. Practical management of exer-
cise-associated hyponatremic encephalopathy: the sodium paradox of 
non-osmotic vasopressin secretion. Clin J Sport Med 2008;18:350-4.

4. Shai I, Schwarzfuchs D, Henkin Y, et al. Weight loss with a low-carbo-
hydrate, Mediterranean, or low-fat diet. N Engl J Med 2008;359:229-41.

5. Blandaren, KTH, Stockholm

Julens drifter och salta eftersmak

F R Å N  R E D A K T I O N E N

Tecknat av Lovisa Nyström



BLODTRYCKET 2009 •  Vol 25 (Nr 1)    9

Ansamling av lipider i levercellerna 
be nämns leversteatos (fettlever), ett till-
stånd som oftast förknippats med över-
förbrukning av alkohol. Fettlever i sig 
har vanligen betraktats som en ofar-
lig och reversibel sjukdom, men hos en 
minoritet av individer som fortsätter 
att överförbruka alkohol kan fettlever 
förebåda utveckling av hepatit (leverin-
flammation) och slutstadiet av alla all-
varliga leversjukdomar, nämligen cirros 
(skrumplever).

År 1980 beskrev Ludwig och med-
arbetare 20 medelålders patienter 
som trovärdigt uppgav att de var 

absolutister (1). Trots detta hade ljusmi-
kroskopisk undersökning av levervävnad 
påvisat inlagring av fett i kombination med 
förekomst av inflammation. Sjukdomen 
fick namnet non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH). Även om detta ofta anges som den 
första beskrivningen av sjukdomen i fråga, 
så hade den beskrivits långt tidigare av flera 
författare, vilka använde benämningar som 
diabetic hepatitis, non-alcoholic steatone-
crosis, alcohol-like liver disease in the non-
alcoholic etc. 

Definition
Leverförfettning har traditionellt ansetts 
föreligga när minst 5% av leverns totala vikt 
utgörs av fett. Exakt hur man har kommit 
fram till denna siffra är oklart men san-
nolikt baseras den på äldre obduktions-
studier där man separerat fettet i levern. 
Nyligen genomfördes en studie i USA där 
345 individer utan kliniska hållpunkter för 
leversjukdom och utan metabola riskfakto-
rer genomgick protonmagnetresonansspek-
troskopi (1H-MRS), en undersökningsme-
tod som tillåter icke-invasiv bestämning av 
mängden fett i levern (2). Man fann att 95:e 
percentilen för triglyceridinnehållet i levern 
var 5,6 procent och således väl överensstäm-
mande med den traditionella definitionen 
av leversteatos. I den kliniska vardagen är 
dock vare sig separation av fett från lever-
vävnad eller 1H-MRS tillgängliga metoder 
varför leversteatos vanligtvis anses föreligga 
när inlagring av fett påvisas vid granskning 
av leverbiopsi, eller då man med avbildande 
tekniker, vanligtvis ultraljud eller datorto-
mografi, påvisat fynd förenliga med lever-
steatos.

Orsaker till leversteatos
Det är väl känt att den övervägande majo-
riteten av överkonsumenter av alkohol 
utvecklar leversteatos, liksom att denna 
utveckling sker inom några veckor och att 
den är reversibel vid abstinens (3). Mekanis-
merna bakom den alkoholmedierade fettin-
lagringen i levern är flera och innefattar bl.a. 
brist på NAD+, vilken uppkommer vid ned-
brytningen av alkohol, samt mitokondriell 
skada och därmed minskad nedbrytning av 
fettsyror i levercellerna. 

Länge ansågs alkoholöverkonsumtion 
vara den dominerande orsaken till lever-
förfettning och många patienter med 
påvisad leversteatos har genom årens lopp 
misstänkts överkonsumera alkohol trots 
att de ihärdigt har förnekat detta. Efter 
Ludwig och medarbetares rapport har 
sambandet mellan det metabola syndro-
met, insulinresistens och fettleversjukdo-
men beskrivits utförligt (4) och anses nu 
vara vanligare som orsak till leversteatos 
än alkohol. Den övergripande termen, 
som används i engelskspråkig littera-
tur för denna typ av leverförfettning är 
nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). 
Den enklaste formen av NAFLD är enbart 
steatos (simple steatosis). När leverfibros, 
leverinflammation eller hepatocellulär 
degeneration har tillkommit talar man 
om NASH, ett tillstånd som har poten-
tial att progrediera till levercirros, vilket 
är slutstadiet av NAFLD. 
(Fig. 1A-C). 

Bland andra orsaker till leversteatos bör 
nämnas Hepatit C, läkemedel t.ex. gluko-
kortikoider, östrogener, methotrexat och 
amiodaron, graviditet, snabb viktminskning 
samt parenteral nutrition.

Alkoholinducerad leverförfettning och 
NAFLD har ett identiskt histologiskt utse-
ende. Kliniskt kan skillnaden ibland te 
sig uppenbar, men vilken entitet har den 
måttligt överviktige individen som dricker 
”normala” mängder alkohol drabbats av? 
Frågan är motiverad eftersom man inte ens 
i vetenskapliga sammanhang har uppnått 
en fullständig enighet. ”Tillåten” alkohol-
förbrukning för att kunna ställa diagnosen 
NAFLD har i studier varierat allt från total 
abstinens till 252 g/vecka. I de flesta studier 
används dock gränsen 140 g/vecka för att 
särskilja alkoholinducerad leversteatos från 
NAFLD.

Patofysiologi
Leversteatos associerad med det metabola 
syndromet orsakas av en imbalans i den 
normala metabolismen av lipider i levern. 
Såväl inflödet av fett till levern som den 
hepatocytära omsättningen av lipider synes 
vara förändrade (5). 

Inflödet av fettsyror till levern är kraf-
tigt ökat. Detta kan förstås uppkomma 
vid ett ökat intag av fett med kosten, men 
den främsta mekanismen bakom det ökade 
inflödet av fettsyror till levern är ökad 

Fettlever och det metabola syndromet

Fig 1C. Leverbiopsi färgad enl. van Gieson. Lever-
cellerna är anordnade i noduli, vilka omges av 
fibrösa band. Detta mönster är patognomont för 
cirros. När cirros utvecklats brukar fettinlagringen 
minska och ibland är den inte ens påvisbar.

Fig 1A. Leverbiopsi färgad med hematoxylin & 
eosin. Man ser tydligt att många av hepatocyterna 
innehåller vita fettvakuoler.

Fig 1B. Leverbiopsi färgad enl. van Gieson. Utöver 
steatos har det tillkommit en pericellulär fibros 
(rött). Detta är den mildaste graden av fibros vid 
NASH.
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lipolys i fettväven pga. insulinresistens. 
Som en konsekvens av insulinresisten-
sen uppkommer också hyperglykemi och 
hyperinsulinemi, något som medför att 
transkriptionsfaktorer såsom sterol regula-
tory element binding protein (SREBP) och 
carbohydrate response element-binding 
protein (ChREBP) induceras i levern. Detta 
leder till en ökad lipogenes och en minskad 
β-oxidation i hepatocyterna. Man har även 
noterat en minskad syntes av apo B och 
därmed en relativt sett nedsatt utsöndring 
av lipder från levern i form av VLDL. 

Ansamling av fett i levercellerna anses 
vara ett godartat och reversibelt tillstånd. 
Varför vissa individer utvecklar inflamma-
tion och tilltagande fibros, dvs. NASH, är 
inte klarlagt. Cytokiner, adipokiner och 
ändrad expression av vissa gener har föresla-
gits bidra till denna progress. År 1998 före-
slogs modellen ”two hit”. Enligt denna så är 
ansamling av fett i hepatocyterna ”the first 
hit”, och en förmodad ”second hit” skulle ge 
upphov till inflammation och utveckling av 
fibros. Under senare år har denna teori dock 
ifrågasatts, samtidigt som kunskapen om 
samspelet mellan insulinresistens, fria fett-
syror och inflammation i fettväven har ökat. 
Det har till och med föreslagits att fettinfil-
trationen i levern är ett epifenomen till de 
multipla konsekvenserna av insulinresistens 
snarare än en ”first hit”. Vid insulinresistens 
medför infiltration av makrofager i fettvä-
ven ändrade nivåer av ett flertal adipokiner 
och cytokiner, vilka har associerats med 
såväl ansamling av fett i hepatocyterna som 
inflammation och fibros i levern. Utöver 
detta har man noterat att överviktiga perso-
ner tenderar att ha en ändrad bakterieflora i 
tarmen och detta tillsammans med en ökad 
tarmpermeabilitet skulle kunna medföra att 
levern exponeras för ökade mängder endo-
toxiner. Det är emellertid viktigt att beakta 
att de flesta studier som har undersökt pato-
fysiologiska aspekter rörande NAFLD är 
tvärsnittsstudier och således är det omöjligt 
att fastslå om de förändringar man påvisat 
ger upphov till NAFLD eller om de är en 
konsekvens av sjukdomen. 

Förekomst
Prevalensen av NAFLD har dels ett sam-
band med förekomsten av övervikt/fetma 
i befolkningen och dels med vilken metod 
som används för att påvisa sjukdomen. Den 
mest tillförlitliga metoden för att diagnos-
tisera leversteatos är leverbiopsi. Av förklar-
liga skäl kan denna invasiva metod, behäftad 
med risk för komplikationer, inte användas 
i stora epidemiologiska studier. Från USA 
rapporterades nyligen att en tredjedel av 
ett representativt urval av befolkningen 
hade leversteatos när man undersökte stu-

diedeltagarna med 1H-MRS (6). Ca 70% 
av dessa hade normala leverprover. Såle-
des kan man inte använda förekomsten av 
patologiska leverprover i befolkningen som 
ett mått på prevalensen av NAFLD, något 
som görs i många studier. I Europa har man 
inte använt sig av 1H-MRS i epidemiolo-
giska studier utan av ultraljud, en metod 
som inte alltid kan påvisa lätt leversteatos. 
I en italiensk studie rapporterade man en 
prevalens av fettlever på 23% när man 
undersökte en större befolkningsgrupp med 
ultraljud (7). Någon uppskattning av före-
komsten av NASH bland befolkningen är 
svår att göra, eftersom detta tillstånd endast 
kan diagnostiseras med leverbiopsi. Även 
varierande definitioner av NASH mellan 
olika studier bidrar till osäkerheten. Bland 
patienter med grav obesitas som genomgått 
kirurgi i viktreducerande syfte varierar pre-
valensen av NASH mellan 14% och 56%, 
medan den bland patienter som remitterats 
för att genomgå leverbiopsi.varierar mellan 
1% och 32%. 

Kliniska aspekter
De flesta patienter med NAFLD har inga 
symtom eller kliniska fynd som tyder på 
leversjukdom. Ca 75% av patienterna anges 
ha en förstorad lever, men hepatomegalin 
kan vara svår att påvisa i status eftersom 
förekomsten av bukfetma också är hög. 
Vid uttalad leverförstoring pga. fettinfil-
trationen kan en obehagskänsla i bukens 
övre högra del uppkomma. Vid utveckling 
av cirros kan t.ex. trötthet, ikterus, ascites, 
splenomegali och esofagusvaricer utvecklas. 
Dessa symtom och fynd skiljer sig inte åt 
från symtomen orsakade av cirros relaterad 
till annan etiologi.

Laboratorieprover
Även om ca 70% av individer med ökad 
mängd fett i levern har normala levervär-
den är påvisande av lätt till måttligt förhöjda 
transaminaser (aminotransferaser) den vanli-
gaste orsaken till att patienter med NAFLD 
identifieras. Bland asymtomatiska patienter 
med förhöjda transaminaser, där anamnes 
och laboratoriemässig utredning inte talar 
för andra orsaker till leversjukdom, har ca 
90% NAFLD. Det faktum att nivåerna av 
S-ALAT i den nordiska befolkningen har 
stigit under senare år talar indirekt för en 
ökande förekomst av NAFLD. Övre refe-
rensvärdet för transaminaser har nyligen 
höjts, något som innebär att en mycket liten 
del av patienter med NAFLD kommer att 
ha transaminasnivåer som överstiger det övre 
referensvärdet. Vid förhöjda transaminaser 
pga. NAFLD är, i motsats till vad som van-
ligen ses vid alkoholorsakad leversjukdom, 
S-ALAT högre än S-ASAT. Med tilltagande 

leverfibros kan dock S-ASAT bli högre än 
S-ALAT även vid NAFLD.

Förhöjt S-g-GT är inte ovanligt, och i 
mindre utsträckning även förhöjt S-ALP, 
bland patienter med NAFLD. Nivåerna 
brukar dock vara betydligt lägre än vad som 
kan ses vid alkoholleversjukdom.

Lätt till måttligt förhöjt S-Ferritin är 
likaså vanligt förekommande vid NAFLD. 
Det har spekulerats om hepatocytär järnin-
lagring kan bidra till cellskadan vid NAFLD, 
men troligen avspeglar de ökade nivåerna av 
S-Ferritin detta ämnes ospecifika egenskap 
att läcka ut från hepatocyterna vid hepato-
cytär skada oberoende av orsak. 

Förhöjda värden av bilirubin och PK 
samt låga värden för albumin och trombocy-
ter talar för nedsatt leverfunktion och indi-
kerar att NAFLD har progredierat till cirros.

Avbildande undersökningar
Ultraljudsundersökning kan vid fettinfiltra-
tion påvisa en förhöjd ekogenicitet i levern. 
Det har rapporterats att ultraljud vid minst 
måttlig leversteatos har en sensitivitet på 
89–91% och en specificitet på 82–93% 
för att diagnostisera fettinlagring i levern. 

Emellertid bör man ha i åtanke att ultraljud 
är en modalitet som är starkt avhängig av 
undersökarens erfarenhet och skicklighet. 
Ultraljud medger inte värdering av fibros-
utvecklingen vid NAFLD.

Vid datortomografi (DT) kan leverför-
fettning ses som en lägre densitet i lever-
parenkymet. Typiskt för NAFLD är att 
förändringarna såväl vid ultraljud som vid 
DT är diffust utbredda, men fokal fettin-
lagring förekommer och kan misstolkas som 
malignitet. I dessa fall är magnetresonansto-
mografi av värde. 

Med 1H-MRS kan mängden triacyl-
glycerol (triglycerider) i levern bestämmas 
och NAFLD diagnostiseras utan att behöva 
genomföra leverbiopsi. Denna metod 
används dock för närvarande endast för 
forskningsändamål.

Tillförlitlig värdering av mängden fibros 
i levern kan för närvarande inte erhållas 
med någon icke-invasiv avbildande teknik. 
Nyligen har man rapporterat lovande resul-
tat med särskild ultraljudsundersökning 
s.k. elastografi (FibroScan). Det är dock 
för tidigt att uttala sig om huruvida denna 
metod kan bli kliniskt användbar. En poten-
tiell felkälla vid NAFLD kan vara svårighe-
ten att få tillförlitliga mätvärden från perso-
ner med uttalad bukfetma.

Diagnostik
Diagnosen NAFLD övervägs i regel hos per-
soner med förhöjda leverprover, när avbil-
dande undersökningar påvisat förändringar 
förenliga med leverförfettning eller vid oklar 
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hepatomegali. Noggrann anamnes inklusive 
frågor om alkoholkonsumtion och aktuell 
samt tidigare medicinering ingår alltid i 
utredningen.

Vid oklar transaminasstegring görs också 
en laboratoriemässig utredning för att ute-
sluta virala, autoimmuna, metabola och 
hereditära leversjukdomar. Om anamnes och 
kompletterande provtagning inte talar för 
annan orsak till de förhöjda leverproverna, är 
sannolikheten för att NAFLD föreligger upp 
mot 90% (8). Vid isolerad stegring av trans-
aminaser hos en asymtomatisk patient utan 
kliniska eller laboratoriemässiga hållpunkter 
för annat medicinskt tillstånd behöver någon 
avbildande undersökning inte genomföras 
för att bekräfta misstanken om NAFLD. 
Transaminasstegringarna kan orsakas av 
leverförfettning utan att denna kan påvisas 
med t.ex. ultraljudsundersökning.

Leverbiopsins roll
Även om leverbiopsi medger histologisk 
undersökning av en mycket liten del av 
leverparenkymet, något som innebär att en 
annorlunda histologisk bild kan föreligga i en 
annan del av levern, så anses den vara refe-
rensmetod vid diagnostik av NAFLD. För-
delen med histologisk bedömning av levern 
är att även prognostisk information erhålls.

Bedömning av leverfibros utgör den bästa 
metoden för att kunna prognostisera vid 
NAFLD. I en nyligen publicerad studie där 
patienter med biopsiverifierad NAFLD följ-
des i knappt 14 år rapporterade man att från-
varo av fibrösa utlöpare från portazonerna 
var associerad med frånvaro av framtida 
nedsättning av leverfunktionen hos samt-
liga patienter (9). Närvaro av fibrösa utlöpare 
från portazonerna innebar emellertid en risk 
på knappt 20% att utveckla komplikationer 
relaterade till cirros under uppföljningstiden. 
Hälften av dem som utvecklade dessa kom-
plikationer diagnostiserades ha hepatocel-
lulär cancer och inte sällan diagnostiserades 
tumörsjukdomen i avancerat stadium. När 
väl cirros har utvecklats vid NAFLD är den 
leverassocierade mortaliteten det närmaste 
decenniet 30–50% och således är prognosen 
minst lika dålig som vid cirros orsakad av 
Hepatit C.

Trots att behandlingen i nuläget inte skil-
jer sig vid NAFLD med resp. utan fibros, 
finns det skäl att överväga leverbiopsi oftare 
än vad som görs för närvarande. Orsaken 
härtill är i första hand inte för att verifiera 
diagnosen utan för att bättre kunna prog-
nostisera. Om leverbiopsi visar närvaro 
av fibrösa utlöpare från portazonerna, bör 
patienterna följas med kliniska och ultra-
ljudsmässiga kontroller. 

Leverbiopsi kan i likhet med andra inva-
siva ingrepp vara förenat med obehag och 

innebär även en liten risk för komplikatio-
ner. Försök har därför gjorts att identifiera 
kliniska parametrar som medger att den 
prognostiska informationen av leverbiopsi 
maximeras. Man har rapporterat att ålder 
> 45 år, fetma eller diabetes mellitus typ 2 
samt högre S-ASAT än S-ALAT är fakto-
rer associerade med hög risk för avancerad 
fibros vid NAFLD och således bör man 
vara frikostig med leverbiopsi hos just dessa 
patienter (10).

Det faktum att leverbiopsi visat från-
varo av fibros vid NAFLD har traditionellt 
ansetts innebära en god prognos. Emellertid 
kan man på goda grunder anta att NAFLD 
nuförtiden utvecklas i allt yngre åldrar och 
sannolikheten för att den drabbade under 
sin livstid kommer att utveckla leverfibros 
och i förlängningen leversvikt torde vara 
högre. I den ovan nämnda svenska upp-
följningsstudien (9) kunde man visa att 
25% av NAFLD-patienterna utan fibros 
utvecklade fibrösa utlöpare under uppfölj-
ningstiden och således var inte längre risken 
för framtida leverrelaterade komplikationer 
försumbar hos dessa patienter. Detta faktum 
kan tala för att man hos åtminstone yngre 
patienter med NAFLD kan överväga upp-
repad leverbiopsi ca 15 år efter det att diag-
nosen fastställts. 

Behandling
Mat- och motionsvanor bland individer 
med NAFLD varierar. Emellertid tyder 
samtliga tillgängliga data på att energiinta-
get är högre bland individer med NAFLD, 
jämfört med personer som saknar tecken till 
fettlever (11). När man jämförde registrerat 
kostintag under en vecka, fann man att 
patienter med NASH hade högre intag av 
mättat fett och kolesterol samt lägre intag av 
fleromättade fetter, kostfibrer samt vitamin 
C och E (12). I djurstudier har noterats att 
mättade fettsyror och s.k. transfetter ökar 
insulinresistensen, medan fleromättade fett-
syror tycks ha motsatt effekt (13). De senare 
kan dessutom ha en direkt antisteatotisk 
effekt genom att hämma SREBP-1. Nyligen 
har det rapporterats att NAFLD också har 
kunnat associeras till kolhydratrika dieter, 
något som inte är förvånande med tanke på 
att glukos aktiverar ChREBP. 

En livlig debatt pågår för närvarande 
angående kostråd till befolkningen i allmän-
het och till patienter med sjukdomar asso-
cierade till det metabola syndromet i syn-
nerhet. Vad beträffar patienter med NAFLD 
kan på vetenskapliga grunder inga tydliga 
rekommendationer ges. I en studie har man 
studerat tio feta kvinnor utan diabetes, vilka 
först fick inta en diet innehållande 16% fett 
och därefter en diet innehållande lika många 
kalorier men med 56% fett (14). Den första 

dieten medförde att fettinnehållet i levern 
minskade med 20% medan den andra var 
associerad med en ökning av fettinnehållet 
i levern med 35%. 

I uppmärksammade studier har rap-
porterats att ketogena dieter innehållande 
mycket små mängder kolhydrater (<20 g/d) 
är associerade med en större viktnedgång än 
dieter innehållande små mängder fett. En 
pilotstudie där fem patienter med NAFLD 
inkluderades visade att lågkolhydratkost 
medförde en genomsnittlig viktnedgång 
efter sex månader på 12,8 kg, samtidigt som 
en signifikant minskning av fett och inflam-
mation i levern sågs. En trend mot minskad 
fibros noterades också (15).

I likhet med vad som gäller vid fetma, 
diabetes mellitus typ 2 och kardiovaskulär 
sjukdom kan man anta att samhälleliga 
åtgärder för att motverka övernutrition och 
låg fysisk aktivitet är indicerade. Emeller-
tid återstår att vetenskapligt visa att sådana 
åtgärder är effektiva, liksom att värdera 
effekterna av fysisk aktivitet, energiintag 
och olika typer av dieter i det långa loppet. 
Det är dock rimligt att vid NAFLD föreslå 
viktnedgång, minskat intag av i synnerhet 
mättat fett, ökat intag av fibrer och ökad 
fysisk aktivitet, dvs. livsstilsförändringar 
som har visats ha effekt för att förebygga 
uppkomsten eller skjuta upp debuten av 
diabetes mellitus typ 2.

Flera rapporter har visat att viktnedgång 
gynnsamt påverkar transaminaserna och 
leverhistologin hos patienter med NAFLD. 
Emellertid avråds från ”panikbantning”, då 
viktnedgång överstigande 1 kg/vecka har 
associerats med såväl försämrade leverprover 
som progress av leverfibros och till och med 
utveckling av leversvikt (16). 

Farmakologisk behandling av NAFLD 
har under senare år rönt stort intresse och 
små studier har rapporterat varierande 
resultat vid behandling med pentoxifyllin, 
orlistat, vitamin E och ursodeoxycholsyra. 
Klinisk användning av dessa preparat för att 
behandla NAFLD kan för närvarande inte 
rekommenderas.

Eftersom insulinresistens spelar en funda-
mental roll vid uppkomsten av NAFLD har 
flera studier studerat behandling med såväl 
metformin som tiazolidindioner. Leverpro-
verna har förbättrats vid samtliga studier. 
Endast en av metforminstudierna har visat 
på en positiv histologisk effekt, medan alla 
tre tiazolidindionstudier antydde positiva 
histologiska effekter. I ytterligare en studie 
har man jämfört metformin mot rosiglita-
zon hos patienter med nydebuterad diabe-
tes mellitus typ 2 och funnit att rosiglitazon 
men inte metformin förbättrade den perifera 
insulinkänsligheten, minskade fettinfiltratio-
nen i levern och ökade serumkoncentratio-
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nen av adiponektin. Nyligen publicerades 
också den första randomiserade, dubbel-
blinda placebokontrollerade studien rörande 
behandling med en tiazolidindion hos 
patienter med diabetes mellitus typ 2 eller 
nedsatt glukostolerans och samtidig NASH 
(17). Man fann att de patienter som fick 
pioglitazon uppvisade en signifikant bättre 
glykemisk kontroll, lägre transaminaser, 
förbättrad insulinkänslighet samt minskad 
fettinfiltration och inflammation i levern. 
Någon signifikant skillnad i fibrosutveck-
lingen sågs ej, men uppföljningstiden var 
endast sex månader och relativt få patienter 
hade inkluderats. Liknande resultat har nu 
också publicerats för NASH-patienter utan 
diabetes, vilka under ett år har behandlats 
med pioglitazon (18). 

Sammanfattningsvis är hörnstenen 
vid behandling av NAFLD livsstilsrelate-
rade åtgärder. Farmakologisk behandling 
rekommenderas inte för närvarande, men 
tiazolidindioner har visat lovande resultat 
och kan komma att användas i framtiden. 
Behandling av de kardiovaskulära riskfakto-
rerna hyperglykemi, hypertoni och hyperli-
pidemi utgör också viktiga komponenter vid 
NAFLD, även om man inte har kunnat visa 
att behandling inriktad mot dessa tillstånd 
förbättrar leversjukdomen. Hur man ska 
förhålla sig till behandling med statiner hos 
patienter med hyperlipidemi och samtidig 
NAFLD har varit omdebatterat, i synner-
het som dessa preparat enligt FASS anses 
vara kontraindicerade vid ”aktiv leversjuk-
dom eller outredda kvarstående förhöjda 
serumtransaminaser”. En nyligen publice-
rad retrospektiv studie har visat att patienter 
med NAFLD som blivit insatta på statiner, 
uppvisade signifikant lägre fettmängd i 
levern och en tendens till minskad progress 
av fibros, jämfört med patienter som inte 
intog statiner (19). Denna studie kan vis-
serligen inte tas som belägg för att statiner 
har en terapeutisk effekt vid NAFLD, men 
den talar starkt för att statiner inte försämrar 
NAFLD och därför kan användas hos dessa 
patienter om de är indicerade av andra skäl.

Prognos
Naturalförloppet vid NAFLD har varit 
dåligt beskrivet såväl histologiskt som kli-
niskt. Patienter vilka inkluderats i upp-
följningsstudier har ofta varit selekterade, 
diagnosen har satts på varierande sätt och 
uppföljningstiderna har varit relativt korta.

Histologiskt har oberoende studier visat 
tämligen god överensstämmelse vad beträf-
far utvecklingen av leverfibros vid NAFLD, 
trots att medeluppföljningstiderna varierat 
mellan drygt 3 år och knappt 14 år. Mellan 
32% och 41% av patienterna progredierar 
i fibros, 34–50% förblir stationära medan 

16–29% förbättras. Faktorer som visats vara 
associerade med progress av fibros är högre 
BMI, viktuppgång, högre grad av insulinre-
sistens samt förekomst av diabetes typ 2 (9). 
Nyligen har man också kunnat visa att alko-
hol tycks vara en oberoende faktor bakom 
progress av leverfibros vid NAFLD (20).

Av större intresse än den histologiska 
utvecklingen ur ett kliniskt perspektiv är 
mortaliteten och risken för leverrelaterade 
komplikationer. I en amerikansk uppfölj-
ningsstudie sågs att överlevnaden bland 
NAFLD-patienter var lägre jämfört med den 
köns- och åldersmatchade bakgrundsbefolk-
ningen (21). Detta bekräftades av en svensk 
studie (9), som också visade att överdödlig-
heten främst orsakades av en fördubblad risk 
att dö i kardiovaskulär sjukdom. Även risken 
att avlida av leverrelaterade orsaker var sta-
tistiskt sett signifikant högre, även om den i 
absoluta termer var låg (1,6%). 

Risken för att utveckla komplikationer 
relaterade till cirros var totalt 5,4% under 
en uppföljningstid över nästan 14 år. Som 
ovan beskrivits var det endast patienter med 
fibrösa utlöpare i den initiala biopsin som 
utvecklade dessa komplikationer. Av stort 
intresse är också det faktum att 78% av 
patienterna hade diabetes eller nedsatt glu-
kostolerans vid uppföljningen, något som 
antyder att NAFLD kan föregå utvecklingen 
diabetes typ 2 (9).
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Varje år håller Svensk Förening för 
Allmänmedicin (SFAM) ett höstmöte. Den 
vetenskapliga betoningen varierar, men 
i år var den extra stark. Mellan tre och 
fyrahundra ST-läkare och specialister i 
Allmänmedicin från hela landet samlades 
mellan 23 och 24 oktober. Detta under 
devisen ”Allmänmedicin – Framtidens 
medicin”.  Vad var det då som avhandlades, 
dessa tre kulna oktoberdagar i Örebro 
och vad har klimatet med denna artikel 
att göra?

Som flyttfåglar färdas varje år all-
mänmedicinare från hela landet till 
SFAMs höstmöte. I år fakturerades 

landstingen för resor till Örebro. En läkar-
kongress brukar vara ganska förutsägbar, 
men när det gäller vår specialitet så kan 
det mesta rymmas och därmed kan man 
som arrangör fylla på med det mesta man 
tycker verkar intressant och i år höra till 
framtiden. 

Som invigningstalare kunde man möta 
Staffan Janson, barnläkare och professor i 
folkhälsovetenskap, Karlstad, som försökte 
sia om framtidens sjuklighet. Det är många 
positiva trender man kan se i världen, bl.a. 
har barnadödligheten minskat med 27 
procent under de trettio senaste åren. Den 
utvecklingen omfattar hela världen utom 
Afrika söder om Sahara. I åldrarna 6–24 år 
nämnde han att cancersjukdomarna domi-
nerade som dödsorsak bland de yngre, 
olyckor bland tonåringar och suicid hos de 
yngre vuxna. I den senare åldern får den 
sociala rollen och känslan av sammanhang 
större betydelse för hälsan och ger därmed 
en större sårbarhet.

För barn är trygghet av största vikt för 
god hälsa. Grunden för det är frånvaro av 
krig, fattigdom och ojämlik inkomstför-
delning samt tillgång till familj, nära rela-
tioner och god nutrition. Andra viktiga 
faktorer är fysisk och social miljö, sociala 
attityder och stigmatisering, riskbeteenden, 
genetik samt tillgång till hälso- och sjuk-
vård. Hälso- och sjukvård är således bara 
en faktor i mängden av salutogena faktorer. 
Även i Sverige har en uppväxt i relativ fat-
tigdom konsekvenser för hälsan framgent 
i livet. När det civila samhället råkar ut för 
sammanbrott drabbas de minsta barnen 
först, som i exemplet Irak där barnadöd-
ligheten innan Kuwaitkriget 1991 var en av 
de lägsta i regionen, men där situationen 
nu är en helt annan.

Attityder till och förekomst av fysisk 
bestraffning har under de senaste åren för-
ändrats radikalt i Sverige på ett sätt som 
saknar motstycke i världen. Lagen mot bar-
naga infördes 1979, men förutsättningen 
för dess framgång var att attityden redan 
hade förändrats radikalt och lagen påver-
kade bara en liten andel av befolkningen 
som tidigare hade varit tveksam. Tio år 
innan lagen hade andelen vuxna som ansåg 
det acceptabelt att aga förskolebarn sjunkit 
från 95 till 35 procent. Under 2000-talet 
har andelen sjunkit ytterligare till under 
10 procent.

Gällande framtidens hälsa är det rimligt 
att anta att dagens överviktsproblematik är 
övergående tack vare ökad uppmärksamhet 
och bättre behandlingar. Vi kommer san-
nolikt att kunna bota de flesta cancersjuk-
domar inom några decennier. Livslängden 
kommer sannolikt att fortsätta öka.

Mer nedslående är att för varje femårs-
period rapporteras en försämrad självskat-
tad hälsa hos tonåringar. Flickor mår sämre 
än pojkar. Suicidfrekvensen har inte ökat, 
men däremot har stressrelaterade problem 
blivit vanligare och alkoholbruket mer 
utbrett. Förskjutningen från traditionella 
till sekulära normer och livsmål som gått 
från överlevnad till självförverkligande har 
placerat Sverige i en unik situation i värl-
den. Vi lever i det mest individfokuserade 
och förändringsbenägna landet, detta kan 
dock också uttolkas som landet med de 
mest ensamma och traditionslösa invå-
narna. Detta kan utgöra grunden till en 

stor del av den psykiska ohälsa vi bevittnar 
idag, och det finns inget som pekar på att 
det skulle minska. Morgondagens vuxna 
kommer att ha andra krav på rörlighet och 
stimulans och dagens barn kommer att 
möta en verklighet som präglas av problem 
med vilsenhet, identitet och lycksökande. 

Ett mer jordnära perspektiv angav Elisabet 

Lindgren, läkare och välkänd forskare vid 
Stockholm Resilience Centre, som talade 
om framtidens sjuklighet ur ett klimat-
perspektiv. Vi ser redan idag effekten av 
det förändrade klimatet, bl.a. genom den 
ökade spridningen av fästingar och de 
sjukdomar den medför. Fästingsäsongerna 
kommer att öka med 2–3 månader i södra 
och mellersta Sverige. Bl.a. badsårsfeber 
och visceral leishmaniasis kommer snart att 
kunna bli en klinisk verklighet i vårt land. 

En förlängd pollensäsong liksom ökad 
kvalsterförekomst kommer att ge ökade pro-
blem för allergiker. Värmeböljor kommer 
att orsaka fler dödsfall och bara en ökad 
medeltemperatur sommartid på 4 grader 
kommer att ge 5 procent ökad dödlighet 
sommartid.

Globalt kan temperaturökningen komma 
att orsaka krig och ökade konflikter mellan 
länder och etniska grupper när landytor, ja 
hela länder, läggs under vatten och andra 
områden blir uttorkade.

Den för denna tidskrifts läsare bekante 
Fredrik Nyström, professor i internmedicin 
i Linköping, höll en uppskattad föreläsning 
om blodtryck (förstås). Trots ena benet i 
gips efter en snubbelolycka hade han tagit 
sig i egen bil hela vägen till Örebro.

Han tog upp att de blodtryck vi till var-
dags mäter kanske inte är så tillförlitliga 

Vad avhandlas på ett vetenskapligt möte för allmänmedicinare?

Allmänmedicin – Framtidens medicin

Staffan Jansson

Fredrik Nyström
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som vi gärna vill tro. Vitrockshypertonin 
är utbredd och underskattad, vilket gör att 
vi överbehandlar många, det vill säga felbe-
handlar en inte oansenlig andel av befolk-
ningen. Vad som kanske är mindre känt är 
att många som uppvisar normala blodtryck 
på mottagningen i själva verket lever med 
förhöjda tryck. Ambulatorisk blodtrycks-
mätning (ABT) är en metod som använts i 
många år på vissa vårdcentraler, men värdet 
av dessa mätningar har varit något oklart. 
Nu har det dock i en större prospektiv 
studie visat sig att förhöjda genomsnitt-
liga ABT är en klart bättre riskmarkör än 
mottagningsblodtryck. Läkarens uppmätta 
blodtryck är så pass osäkert att vi hellre ska 
gå på vad sköterskorna mäter, de förefal-
ler ha en mindre stressande inverkan. För 
att optimera behandlingsinsatserna bör vi 
alltså vara frikostiga med ABT på nydebu-
terad hypertoni, men ibland kan det vara 
motiverat med ABT på patienter där vi inte 
ser någon hypertoni på mottagningen, det 
gäller då framförallt patienter med tecken 
till hyperton organskada, t.ex. vid vänster-
kammarhypertoni eller mikroalbuminuri.

Egentligen borde alla med nydebute-
rad hypertoni göra ABT, men i den dag-
liga kliniken kan egenmätningar vara ett 
gott alternativ. Patienten kan då mäta sitt 
BT på morgonen (då viloblodtrycket är 
högst) och kvällen i några veckor, ca 30–50 
värden. Det finns idag bra automatiska 
mätare för detta att köpa på Apoteket, t.ex. 
av märkena Braun och Omron.

Egenmätningar

På våra mottagningar har dock inte 
automatiska mätare något värde.

Fredrik passade också på att raljera över 
bergreppet non-dippers vid ABT, då orsa-
ken lika gärna kan vara att patienten har 
läkemedel som ger enbart dagtidssänk-
ning, nedsatt njurfunktion, diabetes som 
ger ortostatism dagtid, depression (pga. 
motorisk hämning dagtid) och allmän 
sjukdom som ger dålig stegring på dagen. 
Man ser inte ”non-dipping” vid feokromo-
cytom eller sömnapnésyndrom (endast 
under själva apnéerna), vilket man kanske 
kunde tro. 

Anders Hernborg, distriktsläkare i Halland 
och Hedersdoktor vid Göteborgs universi-
tet, har varit engagerad i läkemedelsfrågor 

i många år och talade på mötet om riskfak-
torer för hjärt-kärlsjukdom. Högt blodtryck 
och dess konsekvenser är en viktig orsak till 
död i hela världen, dock störst i västvärl-
den. En diskussion om enbart blodtryck är 
dock ointressant eftersom man måste se till 
den sammantagna risken hos den enskilde 
patienten. Som exempel gav han att av alla 
som får hjärtinfarkt och stroke har 45% 
SBT <140. Vi måste således behandla hög-
riskpatienter framför lågriskpatienter och 
inte minst sker det med en förbättrad livs-
stil. Svårigheterna med att fastställa ”patien-
tens blodtryck” illustrerar detta och att s.k. 
essentiell hypertoni (utan organskador) inte 
är en sjukdom utan en riskfaktor är värt att 
understryka. Den SCORE-modell som vi 
ofta använder för riskvärdering bör göras 
om eftersom sjukligheten i ischemisk hjärt-
sjukdom idag ser annorlunda ut än när den 
skapades. På nätet går idag att hitta moder-
nare riskmodeller.

Anders refererade också till HYVET-
studien och kontentan var att det lönar 
sig att behandla blodtryck även på äldre 
patienter, som inte har demens. Man mins-
kade strokeinsjuknandet med 30% och 
dödligheten med 21% jämfört med pla-
cebo vid målet SBT<150. Överhuvudtaget 
sågs mindre sjuklighet i den behandlade 
gruppen och biverkningarna med behand-
ling verkar vara överdrivna.

Carl-Johan Östgren, distriktsläkare i Ödes-
hög och docent i Linköping, diskuterade 
om vad som egentligen är en optimal 
behandling av diabetes typ II. Vad som 
tidigare tycktes vara enkelt är nu något 
mer problematiskt då vi i vår iver att upp-
fylla gällande HbA1c-mål ofta pressar äldre 
för mycket med hypoglykemier som följd 
utan några vinster. Orala glukostoleranstest 
(OGTT) ifrågasattes då den intraindividu-
ella variationen är så stor.

Anders Persson, professor på centrum 
för bilddiagnostik i Linköping, fascinerade 
åskådarna i den stora Hjalmar Bergman-
teatern med sina fantastiska 3D-CT-bilder 

och gav en god bild av vad framtidens bild-
diagnostik kommer att innehålla. Där för-
utspådde han att vi snart främst kommer 
att använda oss av icke invasiva undersök-
ningar vid tarm- och hjärtdiagnostik med 
hjälp av 3D-CT och nya ultraljudstekni-
ker. Ett användningsområde för den nya 
tekniken man kanske inte tänker på i första 
hand är vid obduktioner där man utan att 
ta kroppen ur liksäcken med mycket god 
tillförlitlighet kan åskådliggöra kroppens 
inre strukturer och fastställa dödsorsak. 
Slätröntgen kommer fortfarande ha sin 
plats vid skelettbilder och han trodde att vi 
inom en inte allt för avlägsen tid kommer 
att få se ett ökat användande av ultraljud 
bland allmänmedicinare.

Gunilla Hasselgren, TV-doktor och 
distriktsläkare i Kil i Värmland, pratade 
kring ämnet ”allmänläkaren och massme-
dia” och hon framhöll att allmänmedici-
nare måste våga ”lämna tegelhögarna” och 
visa sig i media, något hon själv i högsta 
grad lyckats med.

Andra föreläsningar handlade bl.a. om 
probiotika, framtidens läkemedel, fysisk 
träning vid artros, stress och stressrelate-
rad ohälsa och diabetes. En presentation av 
vårdvalspropositionen som en tjänsteman 
från socialdepartementet stod för orsakade 
många suckar i den omorganisationströtta 
publiken.

Årets avhandling blev ”Infections in 
small children and their families –symp-
toms, consultations and antibiotics” av 
Katarina Hedin, distriktsläkare i Urshult. 
Flera andra aktuella avhandlingar presente-
rades och dessutom alla examensarbeten av 
de ST-läkare som föredömligt valt att göra 
specialistexamen. Vad gäller de nyblivna 
specialisterna så firades de med pompa och 
guldregn i samband med den i vårt tycke 
lyckade banketten.

Sist men inte minst avtackades de profes-
sorer i Allmänmedicin som gått i pension 
under året eller snart kommer att göra det. 
Bengt Mattson, Umeå, Kurt Svärdsudd, 
Uppsala och Birgitta Hovelius, Lund, berät-
tade som sina resor inom forskning och 
klinik. Ett uppskattat inslag som gjorde att 
man kom att undra: Nu när de har så roliga 
jobb, lärt sig så mycket och har så mycket 
att bidra med, varför måste de ge sig? Är 
ålder ett giltigt skäl?

Fredrik Carlstedt 
Distriktsläkare, Med Dr

Filipstads Vårdcentral
SFAM Örebro-Värmland

fredrik.carlstedt@liv.se

Fördelar Nackdelar
Billigt. Inte lika bra som ABT.

Bra för compliance. Inga nattliga värden fås.

Alternativ till mätning 
på VC.

Bias, d.v.s. dåliga värden 
rapporteras inte.

Tekniska felaktigheter.

Anders Hernborg
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Idag är hypertonibehandling en av 
våra viktigaste uppgifter inom sjuk-
vården. Målet är att förhindra skador 

pga. hypertonin. Det medför att det i regel 
ingår något mått på eventuell organskadan 
som del i behandlingen. De indikatorer på 
organskador som oftast rekommenderas 
är ekokardiogram (vänsterkammarhyper-
trofi), ultraljudsundersökning av karotis-
kärlen och undersökning av glomerulär 
filtrationshastighet (glomerular filtration 
rate, GFR) baserat på plasma-kreatinin 
eller mätningar av urin-albumin, så kallad 
analys av mikroalbuminuri. Kreatinin och 
urin-albuminmätningar är betydligt billi-
gare än de övriga alternativen vilket gör att 
det är dessa analyser som oftast används 
för screeningändamål. Problemet med 
kreatinin är att det är okänsligt för lätt till 
måttlig nedsatt njurfunktion vilket gör 
att metoden ej kan användas för att tidigt 
upptäcka begynnande njurskada. Det krävs 
ofta en nedsättning av njurfunktionen med 
närmare 50% innan kreatinin kan använ-
das för att påvisa nedsatt njurfunktion. 
Mikroalbuminuri är en beskrivning av lätt 
till måttligt ökad utsöndring av normal-
stort albumin i urinen. Mikroalbuminuri 
kan bestämmas på alla svenska sjukhusla-
boratorier och på många vårdcentraler. 
Analysen används framförallt för att följa 
behandlingen av diabetespatienter och 
för att identifiera hypertonipatienter med 
ökad kardiovaskulär risk. Amerikansk sta-
tistik från 2003 visade att 71 miljoner ame-
rikaner hade kardiovaskulär sjukdom (car-
diovascular disease, CVD) och att CVD 
stod för 37% av alla dödsfall (1). CVD är 
den främsta dödsorsaken i västvärlden. 
Man förväntar sig också att prevalensen i 
världen av hypertoni och diabetes kommer 
att öka under de närmaste årtiondena. För 
att kunna förhindra utvecklingen av CVD 
måste vi hitta dessa individer innan de har 
utvecklat kliniskt manifest CVD. Mikroal-
buminuri har visat sig vara en förhållande-

vis billig och tidig riskmarkör för CVD (2). 
Både amerikanska och europeiska rekom-
mendationer anger också mikroalbuminuri 
som en viktig kardiovaskulär riskfaktor. 

Förekomst av mikroalbuminuri
Mikroalbuminuri innebär att man har en 
manifest ökad utsöndring av albumin i 
urinen. Kravet på att ökningen skall vara 
konstant innebär att det krävs mer än ett 
prov för att fastställa mikroalbuminuri. 
Man bör också undvika att ställa diagnosen 
mikroalbuminuri när patienten har pågå-
ende infektion då feber kan öka utsönd-
ringen av albumin i urinen. Framförallt 
hos tonåringar bör man vara försiktiga med 
att tolka urinprover som är tagna under 
dagen/eftermiddagen. När man undersökte 
svenska killar som mönstrade med hjälp 
av urinstickor så togs de av praktiska skäl 
på eftermiddagen. Då hade 20–25% av de 
undersökta pojkarna utslag på albumin-
fältet på grund av ortostatisk proteinuri. I 
princip alla dessa individer var negativa då 
man tog om provet nästa morgon. 

Med rätt provtagning så kan man för-
vänta sig att drygt 5% av den svenska 
befolkningen har mikroalbuminuri enligt 
nuvarande definitioner av mikroalbumi-
nuri. I National Health and Nutrition 
Examination Survey (NHANES) studien 
så hade 8,8% av vuxna amerikaner mikro-
albuminuri (NHANES) (3). Andelen var 
högre hos äldre och kvinnor. Patienter med 
diabetes och hypertoni hade oftare mikro-
albuminuri och prevalensen ökade med 
sjukdomsduration. I NHANESIII hade 
28,8% av diabetespatienterna och 16% 
av hypertonipatienterna mikroalbuminuri 
mot 5,1% hos den subgrupp som inte hade 
någon kardiovaskulär riskfaktor. Mikroal-
buminuri ger i sig inga symptom vilket 
medför att man i regel inte upptäcker mik-
roalbuminurin förrän patienten utvecklat 
CVD eller någon annan sjukdom om man 
inte screenar för mikroalbuminuri. Endast 

en mindre del av de patienter som riskerar 
att utveckla kronisk njurskada kontrolleras 
medicinskt. Detta har gjort att man disku-
terar om man skall införa screening pro-
gram för att tidigt påvisa tidig njurskada/
ökad kardiovaskulär risk (4).

Mikroalbuminuri och CVD
Epidemiologiska och experimentella stu-
dier visar att mikroalbuminuri är asso-
cierat med både total och kardiovaskulär 
dödlighet men även med cerebrovaskulär 
sjukdom och troligen även perifer ateriell 
sjukdom. Riskökningen sker redan vid 
mycket låg albuminutsöndring (lägre än 
dagens rekommenderade gränser) (5). Vi 
kan därför troligen förvänta oss att gränsen 
för mikroalbuminuri kommer att sänkas 
successivt under de närmaste åren. 

Dödlighet
I en substudie till Heart Outcomes Pre-
vention Evaluation (HOPE) där man 
studerade personer >55 år med CVD eller 
diabetes plus minst en annan kardiovas-
kulär riskfaktor var den totala dödlighe-
ten ungefär dubbelt så hög hos patienter 
med mikroalbuminuri (18,2 mot 9,4%). 
I en prospektiv studie (6) med individer 
i 50–75 års ålder var mikroalbuminuri 
associerat med en 3,3 gånger relativ risk-
ökning. Det finns också flera andra studier 
som visar att mikroalbuminuri är associerat 
med en ökad mortalitetsrisk (Tabell 1).  

Hjärtsjukdom
Det är snart 35 år sedan som Parving et 
al som första grupp visade på en koppling 
mellan primär hypertoni och mikroalbu-
minuri. Sedan dess har det kommit ett 
stort antal studier som visar på kopplingen 
mellan mikroalbuminuri, hypertoni och 
kardiovaskulär sjukdom. Mikroalbuminuri 
är en väl etablerad riskmarkör för CVD 
hos hypertonipatienter dokumenterat i ett 
flertal studier (Tabell 1). 

Mikroalbuminuri
Det har hänt mycket sedan 1931 då Paul Dudley White skrev att:

“The treatment of the hypertension itself is a difficult and almost hopeless task in the present 
state of our knowledge and in fact, for ought we know the hypertension may be an important 
compensatory mechanism which should not be tampered with even if it were certain that we 
could control it.”
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Cerebrovaskulär sjukdom
Mikroalbuminuri är associerat med en 
ökad risk för stroke. I European Prospec-
tive Investigation into Cancer (Norfolk, 
England) var mikroalbuminuri associerat 
med en 50% riskökning för stroke. De 
individer som hade makroalbuminuri 
hade en riskökning på ca 140%. Alltså, 
ju kraftigare albuminuri desto större är 
riskökningen. Individer som tidigare haft 
stroke kan möjligen ha ännu högre risk då 
en amerikansk studie rapporterade en rela-
tiv riskökning på 4,9 gånger för individer 
med mikroalbuminuri om man tidigare 
haft TIA eller stroke.

Patofysiologi
Det finns flera förklaringsmodeller för att 
förklara sambandet mellan mikroalbumi-
nuri och CVD. Ofta anser man att mikro-
albuminurin är ett mått på skadan på glatt 
muskulatur och endotel i kärlen. Skadan 
leder till frisättning av cytokiner vilket i 
sin tur leder till cellproliferatioan och ökad 
vaskulär permeabilitet.

Effekter av behandling 
för att minska mikroalbuminuri
I första hand brukar man använda läke-
medel som hämmar renin-angiotensin 
systemet för patienter som har hypertoni 
kombinerat med mikroalbuminuri (7). 
Utöver de blodtrycksänkande effekterna 
förefaller de också ha ytterligare antipro-
teinuriska effekter som är oberoende av de 
blodtryckssänkande effekterna. ACE häm-
mare har t.ex. visat sig kunna minska albu-
minutsöndringen hos både normotensiva 
typ 1 och typ 2 diabetiker.
I BENEDICT-studien resulterade behand-
lingen med ACE hämmare i minskad mik-
roalbuminuri hos typ 2 diabetiker (8). I 
HOPE-studien visade sig ACE-hämning 
leda till både minskning av mikroalbumi-

nuri och minskning av hjärtinfarkt, stroke 
och kardiovaskulär dödlighet (9).

Kostnadseffektivitet 
av screening med mikroalbuminuri
Det förefaller tämligen klart att screen-
ing med mikroalbuminuri är kostnadsef-
fektivt för att förhindra utvecklingen av 
njursvikt hos diabetespatienter genom 
tidig diagnostik (10). Det finns däremot 
få studier som utvärderat generell screen-
ing med mikroalbuminuri. Resultaten från 
en substudie till PREVEND-studien talar 
dock för att kombinationen av screening 
med mikroalbuminuri och behandling 
med ACE-hämmare till de individer som 
hade ökad albuminutsöndring är kost-
nadseffektivt. 

Uppsala Longitudinal 
Study of Adult Males, ULSAM 
Det finns ett mycket stort antal studier 
som visar att mikroalbuminuri är en viktig 
markör för kärlskada vid diabetes och 
hypertoni. De flesta av dessa studier är från 
andra länder än Sverige men antalet studier 
från olika länder talar för att resultaten bör 
gå att generalisera även till Sverige. För ett 
par år sedan letade vi efter svenska popu-
lationsstudier där man samlat urin utöver 
serum/plasma. Vi kunde då bara finna en 
studie där man vid ett tillfälle samlat urin 
(Uppsala Longitudinal Study of Adult 
Males, ULSAM, 77 år). För mig är det lite 
anmärkningsvärt att det bara skulle finnas 
en sådan studie bland alla svenska popula-
tionsstudier och det känns lite grand som 
om att urin och urinalbumin är lite styv-
moderligt behandlat i svenska studiesam-
manhang.

När vi analyserade ULSAM-materialet 
fann vi en stark koppling mellan urinal-
bumin och blodtryck mätt både som dias-
toliskt och systoliskt blodtryck. Mikroal-

buminuri var också signifikant associerat 
med kärlkramp och kardiovaskulär sjuk-
dom. Det fanns också en klar association 
mellan mikroalbuminuri och andra kar-
diovaskulära riskmarkörer som t.ex. IL-6, 
SAA, CRP och triglycerider. I studien 
jämfördes också mätning av urinalbumin 
utfört med patientnära metod, centralise-
rad metod och albumin-kreatinin-kvot. 
Resultaten tyder på att valet av metod inte 
hade någon avgörande betydelse för det 
prediktiva värdet utan att det viktiga var att 
metoden hade en god analytisk precision.

Mätning av urinalbumin
De vanliga urinstickor som används i 
sjukvården har i regel ett proteinfält. Även 
om analysen kallas för U-protein så är det 
främst albumin som dessa stickor ger utslag 
för. Dessa stickor är billiga, men de har 
en lägsta detektionsnivå som ligger kring 
100–300 mg albumin/L. Detektionsgrän-
sen beror bland annat på typ av sticka, 
urinens pH och belysningen där man 
läser av stickan. Detektionsgränsen är för 
hög för att den skall vara användbar för 
monitorering av diabetespatienter eller 
som kardiovaskulär riskmarkör (så kallad 
mikroalbuminuri).

För bestämning av mikroalbuminuri 
behöver man kunna kvantifiera mikroal-
buminuri i intervallet 15–300 mg/L eller 
motsvarande (Tabell 2). Det förekommer 
flera olika sätt att svara ut mikroalbuminuri 
(mg/dygn, mg/tim, mikrog/min, mg/L och 
albumin/kreatinin kvot). Den ursprung-
liga metoden var att beräkna utsöndringen 
i mg/dygn. För detta krävs samling av 
dygnsmängder urin vilket ofta fungerar 
relativt bra i studier där man har få patien-
ter och dedikerade sköterskor som verkli-
gen informerar patienterna noggrant om 
hur de skall samla. Dygnssamling av urin 
i rutinsjukvård brukar dock medföra en hel 

Studienamn Studiepopulation Mikroalbuminuri Relativ riskökning 

HOPE (11) >55 år med CVD alt diabetes n=9043 ACR > 2 g/mol i morgonurin RR 2,09 för total dödlighet

PREVEND (12) Invånare i Groningen, Holland, n=40548 20-200 mg/L i morgonurin RR 1,29 för kardiovaskulär död

PREVEND (13) Invånare i Groningen, Holland, n=7330 30-300 mg i dygnsmängd RR 3,3 för total dödlighet
hos patienter med ST förändring

HUNT (14) Norge, normotensiva nondiabetiker, 
n=2089

ACR > 0,76 g/mol morgonurin RR 2,3 för total dödlighet

EPIC- (15) Norfolk Invånare i Norfolk, England, n=20911 ACR 2,5-25 g/mol i spoturin RR 2,03 för kardiovaskulär död

EPIC- (16) Norfolk Invånare i Norfolk, England, n=23630 ACR 2,5-25 g/mol i spoturin RR 1,49 för stroke

CCHS (17) Invånare i Köpenhamn >4,8 mg/min spoturin RR 2,0 för kardiovaskulär död

MONICA (18) Danskar, n=2085 ACR >0,65 g/mol i morgonurin RR 2,3 för ischemisk hjärtsjukdom 

Tabell 1  Några utvalda prospektiva studier som visat på association mellan mikroalbumin och kardiovaskulär risk.
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del problem med felaktiga dygnssamlingar 
och därigenom felaktiga resultat. Det har 
medfört att man velat korta samlingspe-
rioderna vilket ledde till att man gick över 
till att mäta albuminutsöndringen i mg/
tim och mikrog/min. Problemet är att ju 
kortare samlingsperiod man har desto vik-
tigare är att längden på samlingsperioden 
är korrekt. Parallellt med detta rapporte-
rades också stickprov (utan samlingstid) i 
enheten mg/L. Under de senaste åren har 
vi sett en ökad användning av albumin/
kreatinin-kvot (albumin/creatinine ratio, 
ACR). Tanken bakom användningen av 
ACR är att dygnsutsöndringen av krea-
tinin skall vara mer stabil och om man 
använde sig av ACR så skulle man kunna 
bortse från samlingsperiodens längd. De 
flesta svenska laboratorier rapporterar idag 
urinalbumin som ACR. Många anser idag 
att ACR är bättre än urinalbumin rappor-
terat som mg/L, även om det ifrågasätts 
av somliga. Till exempel får patienter med 
låg muskelmassa lägre kreatininutsöndring 
vilket gör att äldre patienter med låg mus-
kelmassa sannolikt får högre ACR än om 
de hade normal muskelmassa. 

Urinalbuminbestämning kan både utfö-
ras på större laboratorier och som patient-
nära metod. Fördelen med centraliserade 
analyser är att man då får en lägre reagens-
kostnad. Fördelen med patientnära meto-
der är att man har lättare att ha svaret till-
gängligt vid själva patientbesöket och kan 
då använda resultatet i patientdialogen. 
Man slipper också att kalla patienten för en 
särskild provtagningstid eller att informera 
om resultaten i efterhand via telefon eller 
brev. Arbetskostnaderna för telefonsamtal 
eller brevsvar överstiger i regel de högre 
reagenskostnaderna för ett patientnära 
mikroalbumintest. Det gör att om man ser 
till totalkostnaden så kan mycket väl det 
patientnära testet vara billigare trots något 
högre reagenskostnad.

Vilken metod man väljer för att moni-
torera mikroalbuminuri är enligt min upp-
fattning inte det viktigaste utan det är att 
man verkligen använder mikroalbuminuri 

tester i den dagliga verksamheten. Man 
bör föröka att hålla sig till en typ av analys 
(centraliserad, patientnära, mg/dygn, mg/
tim, mikrog/min eller ACR) och undvika 
att växla mellan olika typer av svar då det 
finns en risk att man blandar ihop svaren 
och därigenom riskerar att dra felaktiga 
slutsatser.

Anders Larsson
Klinisk Kemi och Farmakologi,

Akademiska Sjukhuset,
Uppsala
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mg/24 tim mikrog/min mg/L    ACR (g/mol)

Normal <15 <10 <10 <1,25 för män 
<1,75 för kvinnor

Mikroalbuminuri 30-300 20-200 20-200 >3 för morgonprov 
>5 för övriga tider

Makroalbuminuri >300 >200 >200 >25 för män
>35 för kvinnor

Tabell 2  Klassificering av albuminutsöndring. Mikroalbumingränsen för albuminkreatinin kvot (ACR) 
baseras på svenska laboratorierekommendationer (www.equalis.se).
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Definition och prevalens
Ortostatisk hypotension definieras enligt 
ett konsensus-uttalande från 1996 som 
en sänkning av det systoliska blodtrycket 
med minst 20 mmHg eller en sänkning av 
det diastoliska blodtrycket med minst 10 
mmHg som infaller inom tre minuter efter 
uppresning till stående ställning (1). Ortos-
tatisk hypotension är alltså ett undersök-
ningsfynd som kan förekomma med eller 
utan symptom. Diagnostiken kan synas 
enkel, men är inte självklar: den arbiträra 
definitionen av ortostatisk hypotension 
har ifrågasatts, och det har framförts att 
även mindre uttalade blodtrycksfall skall 
beaktas, eftersom de kan vara av betydelse 
för patienten (2). Vidare har det visats att 
reproducerbarheten enligt de nuvarande 
kriterierna är låg: vid en undersökning av 
500 patienter på en geriatrisk akutvård-
avdelning med ett enkelt ortostatiskt test 
(blodtrycksmätning efter fem minuters vila 
i sängen och två minuter efter uppresning) 
som utfördes tre gånger under ett dygn 
(30 minuter efter dagens tre huvudmål) 
(3) påvisades exempelvis ortostatisk hypo-
tension vid ett enstaka tillfälle hos 33% av 
patienterna, medan endast 13% uppvisade 
ortostatisk hypotension vid alla tre mät-
tillfällena. Detta talar för att upprepade 
ortostatiska test kan behöva utföras, gärna 
spridda över dygnet, för att en korrekt 
bedömning av den enskilde patienten ska 
kunna göras. Åsikterna går isär om huru-
vida det är det systoliska eller det diasto-
liska blodtrycksfallet som är av störst bety-
delse för patientens symptom och prognos, 
varför det tills vidare kan vara klokt att ta 
bägge mätvärdena i beaktande.

Åldrande medför 
ökad risk för ortostatism
En ansenlig andel av blodvolymen, upp 
till 700 ml, poolas i venösa kapacitans-
kärl, bland annat i de nedre extremiteterna 
i samband med uppresning. Till följd av 
detta minskar det venösa återflödet till hjär-
tat, varvid hjärtminutvolymen tillfälligtvis 
sjunker. Detta registreras av baroreceptorer, 
som reflektoriskt inducerar ökad aktivitet 
i det sympatiska nervsystemet. Hjärtfrek-
vensen ökar, den perifera resistensen stiger, 

och på så vis kan hjärtminutvolymen och 
det perifera perfusionstrycket upprätthål-
las. Flera patofysiologiska mekanismer kan 
tänkas förklara uppkomsten av ortostatisk 
hypotension (4). Med stigande ålder ses 
en attenuering av det kardiella svaret på 
sympatikus-stimulering av hjärtat, varför 
äldre personer ofta tolererar hastiga upp-
resningar sämre. Med stigande ålder ökar 
även förekomsten av diastolisk dysfunk-
tion, det vill säga en relaxationsrubbning 
till följd av myokardiell fibros och andra 
åldersdegenerativa förändringar, som gör 
att hjärtats fyllnad under diastole förlång-
sammas. Detta kan bidra till att äldre per-
soner ofta är mer känsliga för dehydrering 
och andra tillstånd som ger minskad intra-
vasal volym: redan under normala förhål-
landen kompenserar hjärtat för försämrat 
venöst återflöde, och vid ytterligare reduk-
tion av återflödet förmår de kompensato-
riska mekanismerna, som ovan beskrivits, 
inte upprätthålla blodtrycket. 

Ökad risk för upprepade fall
Att det kan finnas ett samband mellan 
ortostatisk hypotension och upprepade 
episoder av fall kan synas självklart, men 
har inte alltid gått att påvisa i prospektiva 
studier. I en amerikansk prospektiv obser-
vationsstudie utfördes ortostatiskt test 
fyra gånger under ett dygn (före och efter 
frukost, samt före och efter lunch) på 844 
vårdhemsboende patienter med eller utan 
tidigare dokumenterade episoder av fall 

(5). De patienter som uppvisade ortostatisk 
hypotension skiljde sig från dem som inte 
uppvisade ortostatisk hypotension främst 
i två avseenden: de hade högre systoliskt 
blodtryck vid baslinjeundersökningen, och 
de rapporterade i högre utsträckning före-
komst av ostadighetskänsla i samband med 
uppresningen. Under en genomsnittlig 
uppföljningstid av 1,2 år genomfördes sys-
tematisk registrering av nya fall-tillbud. Av 
de 625 patienter som tidigare fallit minst 
en gång, påvisades ortostatisk hypotension 
vid minst ett mättillfälle hos 306 patienter, 
och förekomst av ortostatisk hypotension 
innebar en fördubblad risk att falla på nytt. 
Ett intressant fynd i denna studie är dock 
att för de 219 patienterna utan tidigare 

dokumenterade episoder av fall, medförde 
inte förekomst av ortostatisk hypotension 
någon ökad risk för framtida fall. Detta 
kan förklara varför det i tidigare studier 
inte alltid kunnat påvisas säkra samband 
mellan ortostatisk hypotension och risk för 
framtida fall: ortostatisk hypotension blir 
en riskfaktor att räkna med främst bland 
de patienter som även av andra samtidiga 
skäl har ökad falltendens. Det kliniska 
budskapet blir alltså att vi bör vara extra 
observanta på förekomst av ortostatisk 
hypotension hos de av våra patienter som 
vi redan vet har ökad falltendens. 

Markör för ålderssvaghet 
Risken för upprepade episoder av fall är 
alltså ökad vid ortostatisk hypotension, i 
alla fall bland patienter med tidigare fall 
i sin sjukhistoria. Men hur är det med de 
effektmått vi vanligtvis studerar i hyper-
tonistudier: mortalitet och stroke? I The 
Honolulu Heart Program har ortostatisk 
hypotension övertygande visats medföra 
ökad risk för mortalitet inom fyra år (6). I 
studien undersöktes 3 522 män, 71–93 år 
gamla, av japanskt ursprung. Blodtrycket 
mättes efter 15 minuters sängvila och på 
nytt tre minuter efter uppresning. Ortos-
tatisk hypotension påvisades hos 243 män 
(6,9%) och förekomsten ökade med ökande 
ålder. Risken att avlida inom fyra år var sig-
nifikant förhöjd hos de patienter som upp-
visade ortostatisk hypotension. Denna för-
höjda risk påverkades inte av justering för 
traditionella riskfaktorer, och kvarstod även 
när de patienter som hade känd kranskärls-
sjukdom, malignitet eller tidigare stroke 
exkluderats. De män som i The Honolulu 
Heart Program uppvisade ortostatisk hypo-
tension verkar ha varit mer biologiskt åld-
rade än männen utan ortostatisk hypoten-
sion: de hade exempelvis signifikant sämre 
styrka i handgreppet, sämre värden på lung-
funktionsmåttet FEV1 och tog längre tid på 
sig för att gå en standardiserad teststräcka. 
Detta skulle till viss del kunna förklara att 
de också hade högre risk att avlida inom 
fyra år, men även efter justering för dessa 
mått på fysiologiskt åldrande kvarstod en 
statistiskt signifikant riskökning, om än 
något svagare än före justeringen.

Ortostatisk hypotension 
– en riskfaktor att räkna med
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Varför ökar risken för 
stroke vid ortostatisk hypotension?
I The Honolulu Heart Program studerade 
man endast total mortalitet. I en annan 
populationsbaserad prospektiv studie 
valde man istället att fokusera på ischemisk 
stroke (7). I denna lite yngre population 
(11 707 medelålders amerikaner mellan 
45–64 år utan tidigare känd stroke eller 
hjärtsjukdom) var prevalensen av ortosta-
tisk hypotension som förväntat låg (4,6%). 
Det fanns ett tydligt statistiskt samband 
mellan förekomst av ortostatisk hypoten-
sion och risken att förstagångsinsjukna i 
stroke. Hypertoni var vanligare i gruppen 
med ortostatisk hypotension, men det 
verkar inte förklara skillnaden i risken att 
drabbas av stroke, för sambandet kvarstod 
tydligt även efter justering för medelartär-
trycket. Intressant är också att bland alla 
patienter med hypertoni, påvisades ingen 
koppling mellan läkemedelsbehandling 
och förekomst av ortostatisk hypotension. 
Kanske kan man istället förklara riskök-
ningen med upprepade episoder av cerebral 
hypoperfusion. Det är också intressant att 
notera att enligt en liten studie på 110 äldre 
hypertonipatienter (8), är ortostatisk hypo-
tension ett vanligare fynd bland patienter 
med utebliven nattlig blodtryckssänkning 
(så kallade ”non-dippers” än hos patienter 
med normal dygnsvariation i blodtrycket 
(så kallade ”dippers”). Utebliven nattlig 
blodtryckssänkning brukar anses vara 
förknippad med ökad kardiovaskulär risk 

– kanske kan en del av denna riskökning 
i själva verket tillskrivas högre förekomst 
av ortostatisk hypotension? En annan 
intressant teori är att den omfördelning 
av delar av plasmavolymen från blodba-
nan till vävnader utanför blodbanan som 
sker vid uppresning, kan tänkas inducera 
ett tillstånd av hyperkoagulabilitet. I en 
mindre studie visades att koncentrationen 
av flera pro-koagulerande plasmaproteiner 
ökade efter uppresning (9). I denna studie 
testades emellertid endast unga friska för-
sökspersoner, och ortostatisk blodtrycks-
reaktion förekom endast hos en försöks-
person, som exkluderades. Det skulle vara 
intressant att testa om den hyperkoagu-
labilitet som kunde induceras i samband 
med uppresning är än mer accentuerad 
hos de patienter som samtidigt sjunker i 
blodtryck. 

Kliniska slutsatser
Vid behandling av hypertoni bör ostadig-
het i samband med uppresning efterfrågas 
aktivt, och blodtrycket bör mätas i lig-
gande och stående. Detta är särskilt vik-
tigt hos äldre patienter, där förekomsten 
av ortostatisk hypotension är högre, men 
bör även ingå vid behandlingskontroll av 
andra grupper med ökad risk för autonom 
dysfunktion, t.ex. patienter med diabetes 
mellitus. 

Magnus Wijkman 
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Helgen 6–8 februari hade vi förmånen att 
få åka på den tredje WHITH-kongressen 
(Womens Health Issues in Thrombosis 
and Hemostasis) i Prag. 

Mötet handlade detta år till stor del 
om komplikationer vid gravidi-
tet och assisterad befruktning. 

Som internmedicinare och hematologer 
fokuserade vi i första hand på nyheter inom 
områdena blödning och trombos. På trom-
bossidan diskuterades utredningsgång vid 
misstänkt venös trombo emboli (VTE) hos 
kvinnor och studier kring nya scoringsys-
tem för gravida presenterades. På ett relativt 
litet material från Kanada visade W.S Chan 
att de funnit att man hade högt negativt 
prediktivt värde för DVT av enkla kliniska 
scoringfaktorer. Detta innebar att DVT med 
hög sensitivitet (NPV 98,5%) kunde ute-
slutas hos gravida kvinnor som hade symp-
tom från höger ben, skillnad i bensvullnad 
< 2 cm och symptom i första trimestern. 
Även vidare studier med komplettering av 
d-dimer med justerad cut-off pågår. Sam-
manfattningsvis föreslogs att man alltid inle-
der utredning av gravida med bilateralt högt 
ultraljud på benen vid misstänkt VTE och 
vid kvarstående misstanke på lungemboli 
går vidare med i första hand CT om ultra-
ljudet är negativt då CT ger en lägre ståldos 
till fostret än scintundersökning. 

Graviditet och trombos
Gällande behandling av VTE hos gravida 
diskuterades både profylaxbehandling 

med lågmolekylärt heparin och behand-
ling under och efter avslutad graviditet. 
På ett satellitsymposium, sponsrat av LEO-
Pharma, debatterades huruvida det finns 
vetenskapliga bevis för att det är säkert att 
behandla även gravida med endos lågmole-
kylärt heparin (LMH). Data presenterades 
talande för att detta åtminstone är säkert 
gällande Tinzaparin. Delade meningar 
råder dock om huruvida dosen skall jus-
teras efter vikt eller efter anti Xa, båda 
metoderna är accepterade i såväl ACCP 
guidelines och brittiska guidelines. 

Malignitet och trombos
En eftermiddag ägnades åt genomgång av 
aktuella guidelines kring behandling av 
cancerrelaterade tromboser. Inga nyhe-
ter presenterades, alla var överens om att 
man bör behandla med LMH i första 
hand under aktiv behandling och efter 6 
månader göra en individuell utvärdering 
för fortsatt behandlingsindikation och 
eventuellt byta till waran om man bedö-
mer att detta kan fungera. När det gäller 
uppkomsten av trombos under pågående 
malignitet presenterade Rickles från USA 
en genomgång av ett antal prekliniska stu-
dier där man funnit att man i råttmodell 
kunnat visa på en koagulationsaktivering 
via Tissue Factor-rika mikropartiklar som 
förekommer endast i samband med malign 
transformation. Detta talar enligt dr Rick-
les för att trombosbenägenheten inte är 
något paramalignt fenomen utan snarare 
en del av den maligna processen.

Hormonbehandling
Hormonbehandling med HRT och p-piller 
och dess relation till venös trombos disku-
terades övergripande med epidemiologiska 
data från Holland och dr Middletorp utan 
några stora nyheter. Dr Sandset från Norge 
pratade vidare om relativ riskökning för 
VTE i samband med HRT-behandling och 
övriga riskfaktorer utifrån norska epidemi-
ologiska studier, och avlutningsvis talade 
dr Martinelli från Italien om rådgivning 
till kvinnor i samband med insättning av 
HRT och p-piller. Individuell riskbedöm-
ning rekommenderades och dr Martinelli 
förespråkade att man i första hand infor-
merar om riskerna vi känner till och hjälper 
patienten att ta ett informerat beslut.

Avslutningsvis fick vi en genomgång av 
gällande guidelines om blödningstillstånd 
och trombossjukdom hos kvinnor med 
jämförelse mellan ACCP och British guide-
lines. Inga stora skillnader verkar föreligga.

Vi hade en trevlig och lärorik helg i 
Prag, och kan varmt rekommendera detta 
för alla med trombosintresse.

Kristina Sonnevi 
Maria Ljungqvist, 

ST-läkare på VO internmedicin, 
sektionen för hematologi och koagulation, 

Södersjukhuset

Rapport från 3:e Womens Health Issues in 
Thrombosis and Hemostasis (WHITH) kongressen i Prag



Lungemboli (LE) är en allvarlig och ofta 
svårdiagnosticerad sjukdom. För att 
säkert kunna utesluta eller diagnosticera 
LE krävs en sammavägd bedömning av 
sjukhistoria, riskfaktorer, symtom, kliniska 
fynd och bedömning av poängbaserat 
diagnostikstöd, D-dimer, och adekvata 
radiologiska undersökningar.

I en journalstudie av en grupp patien-
ter med LE, initialt felaktigt bedömda 
som pneumoni, jämfördes debut-

symtom och kliniska fynd med två retro-
spektivt randomiserade grupper, en med 
korrekt diagnosticerad LE och en med 
verifierad pneumoni. De initiala sym-
tomen vid LE var likartade i de två LE-
grupperna. Andnöd och pleuritsmärta var 
vanligast vid LE medan feber, frossa och 
hosta var vanligare vid pneumoni. Feber, 
CRP-stegring och förekomst av infiltrat 
på lungröntgen förekommer både vid 
LE och pneumoni. Konklusionen blev 
att initialsymtomen skiljer sig mellan LE 
och pneumoni medan förekomst av feber, 
CRP-stegring och lung-infiltrat inte gör 
det. En noggrann bedömning av symtom 
och fynd är nödvändig vid utredning av 
misstänkt LE. 

Vi undersökte nittio akutpatienter med 
misstänkt LE med D-dimer, datortomo-
grafi av lungartärer (DTLA) och pulmo-

nalisangiografi (PA). Hypotesen var att 
DTLA har högre sensitivitet än D-dimer 
i diagnostiken av LE. Prevalens LE var 
33%. Fem av 90 hade olika resultat på 
DTLA och PA. Sensitiviteten för DTLA 
var 91% och specificiteten 96%. En normal 
D-dimer utesluter LE med en sensitivitet 
på 79%, medan specificitet är 88%. DTLA 
har högre diagnostik säkerhet än D-dimer 
i diagnostiken av LE. 

I en studie på akuten under ett år under-
söktes 374 patienter med misstänkt djup 
ventrombos (DVT) eller LE. 151 av dessa 
hade låg klinisk misstanke enligt Wells 
score (≤1,5 poäng) och negativt D-dimer 
(<0,5 mg/L). Efter 3–7 dagar togs ett nytt 
D-dimer, men ingen av de 13% som hade 
förhöjt värde hade DVT eller LE. Efter 
tre månader kontaktades alla 151 patien-
terna. Ingen av dem hade symtom av 
eller kliniska tecken på trombossjukdom. 
En normal Wells score och ett normalt 
D-dimer utesluter med stor sannolikhet 
DVT och LE på akutmottagning. Ett nytt 
D-dimer efter 3–7 dagar ger ingen ytterli-
gare information.

I en annan studie undersöktes 120 akutpa-
tienter med misstänkt LE med Wells score, 
D-dimer, samt PA eller DTLA. Wells score 
sattes retrospektivt. Prevalensen LE var 
39%. D-dimer var förhöjt, ≥0.5 mg/L, 
hos 91% av LE-patienter och hos 11% 
hos dem utan LE-diagnos. Sensitiviteten 
för en kombination av normalt D-dimer 
och lågt Wells score (<4 p) i diagnostiken 
av LE blev 94%. Ett lågt Wells score och 
låg D-dimer utesluter med stor sannolik-

het LE och kan användas i den kliniska 
beslutsprocessen.

I den sista delstudien jämfördes uttrycket 
av akutfasproteinet von Willebrandfak-
tor-antigen (vWF) vid LE och DVT med 
hypotesen att de skiljer sig åt. 46 patienter 
med LE utan samtidig DVT, jämfördes 
med 30 patienter med distal DVT och 15 
med proximal DVT utan LE. vWF ana-
lyserades i akutskedet och efter 3 måna-
der. vWF var signifikant högre vid LE 
(medel 1,87 IU/mL) jämfört med distala 
DVT:er (1,52), men lika som dem med 
proximal DVT (1,88). Efter tre månader 
var medelvärdena lägre i alla grupperna; 
1,45 (LE), 1,65 (proximala DVT) och 1,28 
(distala DVT). Uttrycket av vWF skiljer 
sig mellan LE och distala DVT. vWF kan 
vara en markör för utbredningen av DVT.

Sammanfattning:
DTLA är säkert för diagnos av LE, men 
falskt positiva och negativa fynd förekom-
mer. Debutsymtomen vid LE är oftast 
andnöd eller pleuritsmärta medan feber, 
frossa och hosta är ovanliga som debutsym-
tom. Feber, CRP-stegring och infiltrat på 
lungröntgen förekommer vid LE-diagnos. 
Ett lågt Wells score i kombination med lågt 
D-dimer kan säkert användas för att ute-
sluta LE och DVT. Uttrycket av von Wille-
brand faktorantigen är högre hos patienter 
med LE än distala DVT, medan de med 
proximal DVT har samma nivå som LE. 
vWF kan vara en markör för utbredningen 
av DVT. En noggrann bedömning av 
symtom och fynd är nödvändig vid utred-
ning av misstänkt LE.

Diagnostik av lungemboli 
– fortfarande en utmaning

Sammanfattning av avhandling; 
“On Diagnostic Procedures in Pulmonary 
Embolism”
Mårten Söderberg, Karolinska Institutet, 
Verksamhetsområde Internmedicin, 
Södersjukhuset, Stockholm, 2008. 
ISBN 978-91-7409-138-0

Vårmötet har en egen hemsida. Adressen är: www.malmo-congress.com

Svenskt Kardiovaskulärt vårmöte 2009 
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Det är väl dokumenterat att hög hjärt-
frekvens är en oberoende prediktor för 
mortalitet bland både friska och kar-
diovaskulärt sjuka individer av båda 
könen. Hög hjärtfrekvens kan påverka 
den aterosklerotiska processen, 
orsaka ischemi, arytmier och inverka 
ogynnsamt på hjärtfunktionen. Mot 
denna bakgrund hölls ett symposium 
med titeln ”Heart rate throughout the 
cardiovascular continuum” under det 
europeiska kardiologmötet i München. 
Symposiet, som tilldrog sig stort 
intresse, modererades av välkände 
Kim Fox, London och Gerd Heusch, 
Essen. Kliniska evidens som visar att 
en hög hjärtfrekvens är prognostiskt 
ogynnsam refererades och data som 
visar att en selektiv reduktion av för-
höjd hjärtfrekvens ger kardioprotek-
tiva effekter redovisades.

Symposiet inleddes kort av Gerd 
Heusch, som med en skämtsam 
underton framhöll att det finns tre 

sätt att förlänga livet – att sänka temperatu-
ren, att reducera kaloriintaget och att sänka 
hjärtfrekvensen! Auditoriet påmindes om 
att hjärtfrekvensen är en riskmarkör för 
bl.a. sympatikusaktivitet och inflammation 

men är även en kausal riskfaktor. Ökad 
hjärtfrekvens kan inducera eller förvärra 
myokardischemi via en rad olika meka-
nismer som att öka det metabola kravet 
på myokardiet, minska koronargenom-
blödningen, försämra distributionen av 
det regionala koronarflödet, åstadkomma 
vasokonstriktion och försämra den ventri-
kulära relaxationen. Ökad hjärtfrekvens 
kan således spela en viktig patofysiologisk 
roll genom att bidra till både utveckling 
och progress av ateroskleros och ruptur av 
aterosklerotiska plaque. Detta är dokumen-
terat i ett stort antal studier, som visar att 
hjärtfrekvensen är en prediktor för kardio-
vaskulära händelser, både i den allmänna 
populationen och bland patienter med 
olika kardiovaskulära sjukdomstillstånd.

Hög hjärtfrekvens – tydligt risksamband
Förste presentatör var Jean-Claude Tardif, 
Montreal, som talade under titeln ”The 
pivotal role of heart rate in cardiovascular 
diseases”. Välkända data från flera stora 
kliniska undersökningar visade överty-
gande att ett risksamband föreligger mellan 
hjärtfrekvens och mortalitet. Framingham 
Heart Study visade att hjärtfrekvensen pre-
dikterade total mortalitet under 36 års upp-
följning av drygt 2 000 män med hyper-

toni. Män vars hjärtfrekvens var 85 slag/
min eller högre, löpte dubbelt så stor risk 
att avlida, jämfört med män vars hjärtfrek-
vens var lägre än 65 slag/min. Även bland 
patienter med koronar hjärtsjukdom har 
hjärtfrekvensen visats vara en oberoende 
prediktor av mortalitet. En retrospektiv 
genomgång av patientdata i det stora regist-
ret ”The Coronary Artery Surgery Study” 
(CASS), där nästan 25 000 koronarsjuka 
patienter följdes under i medel drygt 14 år, 
visade att patienter vars hjärtfrekvens i vila 
var 83 slag/min eller högre, hade en signifi-
kant sämre överlevnad både totalt och med 
avseende på kardiovaskulär mortalitet, vid 
jämförelse med patienter vars hjärtfrekvens 
var 62 slag/min eller lägre (p<0.0001 i båda 
fallen). Subgruppsanalys visade att risksam-
bandet mellan hjärtfrekvens och total mor-
talitet var oberoende av kön, ålder (>/<65 
år), användning av betablockerare, vän-
sterkammarfunktion (EF >/<50%), BMI 
(>/<27 kg/m2) samt förekomst av hypertoni 
och diabetes. 

Även bland patienter som drabbats 
av akut hjärtinfarkt har hjärtfrekvensen 
vid ankomsten till sjukhus visats vara en 
viktig prognostisk faktor. Bland drygt 1 800 
patienter som inkom till sjuk-hus med 
hjärtinfarkt inom 24 tim efter symptom

Fokus på hjärtfrekvens
Rapport från satellitsymposium, European Society of Cardiology, München

30 Augusti – 3 September 2008
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debut var mortaliteten under ett år ca 10%, 
både under sjukhusvistelsen och efter att 
patienterna hade lämnat sjukhuset, bland 
de vars hjärtfrekvens var 50–70 slag/min 
vid ankomsten. Vid hjärtfrekvenser däröver 
försämrades prognosen betydligt. Vid över 
90 slag/min var mortaliteten ungefär för-
dubblad i båda grupperna. Bland infarkt-
patienter med måttlig hjärtsvikt, som hade 
hjärtfrekvenser <70 slag/min vid ankom-
sten, var mortaliteten under det första året 
ca 20%. Bland de vars hjärtfrekvenser vid 
ankomsten var 70–90 slag/min, var mor-
taliteten under samma tid 30–35%. Bland 
patienter med svår hjärtsvikt var mortali-
teten under det första året 60% och mer, 
oavsett hjärtfrekvens vid ankomsten till 
sjukhus. 

I GISSI 3-studien relaterades hjärtfrekven-
sen vid ankomsten till sjukhus till mortali-
teten under sjukhusvistelsen, bland fler än 
11100 patienter som överlevt sin hjärtin-
farkt. Bland dem som hade hjärtfrekven-
ser <60 slag/min var mortaliteten 3,3%, 
vid 60–80 slag/min var den 3,5% och vid 
81–100 slag/min var den 6,3%. Vid hjärt-
frekvenser >100 slag/min var mortaliteten 
10,1%, således mer än tre gånger så hög 
som vid hjärtfrekvenser <60 slag/min. Det 
påvisade risksambandet mellan hjärtfrek-
vens och mortalitet var än mer uttalat när 
hjärtfrekvensen då patienterna lämnade 
sjukhuset relaterades till mortalitet under 
6 månader därefter. Bland de som hade 
hjärtfrekvenser <60 slag/min när de läm-
nade sjukhuset, var mortaliteten 1,9%, 
vid 60–80 slag/min var den 3,9% och vid 
81–100 slag/min var den 9,3%. Vid hjärt-
frekvenser >100 slag/min när patienterna 
lämnade sjukhuset var mortaliteten under 
6 månader 20,2%, således 10 gånger så hög 
som vid hjärtfrekvenser <60 slag/min.

I en annan studie visades med hjälp av 
upprepad koronarangiografi och 24 tim 
EKG-registrering, att ett signifikant posi-
tivt samband förelåg mellan den lägsta 
hjärtfrekvensen och förekomsten av 
koronarateroskleros, bland patienter som 
överlevt akut hjärtinfarkt. Vidare visade 
multivariat analys bland 106 patienter, 
att en hjärtfrekvens som initialt i medel 
var 80 slag/min eller högre, i likhet med 
ökad vänsterkammarmassa (>270 g), var 
den starkaste prediktorn för angiografiskt 
påvisad ruptur av aterosklerotiska plaque i 
koronarkärlen under 6 månader (OR 3.19, 
95% CI 1.15–8.85, p=0.02 respektive OR 
4.92, 95% CI 1.83–13.25, p=0.02). Man 
kunde även visa att behandling med beta-

blockerare, vars viktigaste farmakologiska 
effekt är reduktion av hjärtfrekvensen, var 
förenad med minskad risk för plaqueruptur 
(OR 0.32, 95% CI 0.13–0.88, p=0.02). 

Nyligen rapporterades från den stora 
interventionsstudien INVEST, som omfat-
tar fler än 22 000 patienter med hypertoni 
och stabil koronarsjukdom, att risken för 
mortalitet samt icke-fatal hjärtinfarkt 
och icke-fatal stroke, ökar med ökande 
hjärtfrekvens från 70 slag/min och uppåt, 
under 2,7 års uppföljning. Patienterna i 
denna studie behandlades med terapi som 
baserades på en kalciumantagonist av icke 
dihydropyridintyp eller en betablockerare, 
dvs. medel som reducerar hjärtfrekvensen. 
Risken för kliniska händelser under upp-
följningen var mer än dubbelt så hög vid 
hjärtfrekvenser som var 85 slag/min och 
däröver, jämfört med 60–70 slag/min. 
Jean-Claude Tardif refererade slutligen till 
den uppmärksammade studien BEAUTI-
FUL, som tidigare presenterats under en 
av kongressens ”HOT-LINE”-sessioner. 
Ett av fynden i denna stora studie, som 
totalt omfattade fler än 10 900 intensivt 
medikamentellt behandlade patienter med 
verifierad stabil koronarsjukdom och ned-
satt vänsterkammarfunktion (EF<40%), 
var att de händelser som utgjorde studiens 
primära effektmått (sammanslaget kar-
diovaskulär död, hospitalisering på grund 
av akut hjärtinfarkt och hospitalisering 
på grund av nyutvecklad eller progredie-
rande hjärtsvikt), var signifikant vanligare 
under två års uppföljning bland patienter 
vars hjärtfrekvens var >70 slag/min, jäm-
fört med <70 slag/min (OR 1.35, 95% CI 
1.21–1.60, p<0.0001). 

Hjärtfrekvensen 
– otillräckligt kontrollerad
Näste presentatör var Jose-Luis Zamorano, 
Madrid, som talade under rubriken ”Heart 
rate management in coronary artery 
disease”. Hjärtfrekvensen har alltid varit 
viktig och tilldragit sig uppmärksamhet. 
Redan ”de gamla egyptierna” hade metoder 
för att kvantifiera antalet hjärtslag. Anta-
let hjärtslag per tidsenhet, slag/min, är den 
viktigaste komponenten för myokardiets 
syrekonsumtion men även för tillförseln 
av syre till myokardiet, vilket sker nästan 
uteslutande under hjärtats diastoliska fas. 
Härav följer att en hög hjärtfrekvens i vissa 
situationer kan skapa obalans mellan behov 
och tillgång till syre och därmed öka risken 
för utveckling av ischemi. Reduktion av 
hjärtfrekvensen å andra sidan, minskar 
benägenheten att utveckla ischemi samt 
bröstsmärta och en lägre hjärtfrekvens har i 
en rad välkända såväl epidemiologiska stu-
dier i den friska befolkningen som bland 
patienter med koronar hjärtsjukdom, visats 
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GISSI 3: Hjärtfrekvens vid utskrift från sjukhus – 6 månaders mortalitet

Konklusion
•	 Hög	hjärtfrekvens	i	vila	är	en	stark	obe-

roende prediktor för total och kardio-
vaskulär mortalitet, bland patienter med 
koronar hjärtsjukdom.

•	 Hjärtfrekvens	 <70	 slag/min	 i	 vila	 pre-
dikterar ökad risk för kardiovaskulära 
händelser bland patienter med koronar-
sjukdom, med och utan hypertoni.

•	 Att	bestämma	hjärtfrekvensen	i	vila	är	en	
enkel metod att erhålla viktig prognos-
tisk information.
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vara relaterad till en gynnsammare prog-
nos, jämfört med högre hjärtfrekvens. 

I ”British Regional Heart Study”, följ-
des 7 735 friska medelålders (40–59 år) 
män utan påvisbar hjärtsjukdom, under 
åtta år. Studien visade att ett starkt positivt 
samband förelåg mellan hjärtfrekvensen i 
vila initialt och risken för utveckling av 
såväl fatal som icke-fatal koronarsjukdom 
under uppföljningen. Sambandet var obe-
roende även när hänsyn togs till faktorer 
som ålder, systoliskt blodtryck, kolesterol, 
rökvanor, socialklass, alkoholkonsumtion 
och fysisk aktivitet, särskilt bland män med 
hjärtfrekvenser >90 slag/min. Liknande 
resultat rapporterades under 22 års upp-
följning av drygt 18 700 män och 14 900 
kvinnor i den amerikanska ”The Chicago 
Heart Association Detection Project in 
Industry”. Hjärtfrekvensen var här starkt 
relaterad till ökad risk för både total och 
kardiovaskulär mortalitet. 

Hjärtfrekvensen kan reduceras på både 
farmakologisk och icke-farmakologisk 
väg. De icke-farmakologiska möjlighe-
terna utgörs främst av fysisk träning, som 
har positiva effekter på praktiskt taget allt 
som går att mäta och leder bland annat till 
lägre hjärtfrekvens både i vila och under 
ansträngning. Åtgärder kan även riktas mot 
olika livsstilsfaktorer, som fysisk inaktivitet, 
ohälsosamma kostvanor, överdriven stress, 
rökning, hög alkohol- och kaffekonsum-
tion, som ökar aktiviteten i det sympatiska 
nervsystemet och ger ökad hjärtfrekvens i 
vila. Farmakologiskt kan hjärtfrekvensen 
reduceras med betablockerare, kalciuman-
tagonister av icke dihydropyridintyp och 
selektivt med den specifika If-hämmaren 
ivabradin. Betablockerare påverkar både 
sinus- och AV-knuta samt har ventriku-
lära effekter, vilket leder till reduktion 
av hjärtfrekvensen, men även negativ 
inotrop och dromotrop effekt. Principiellt 
ger kalciumantagonisterna likartade effek-
ter som betablockerarna, om än mindre 
uttalad påverkan på hjärtfrekvensen. Den 
nya substansen ivabradin är selektiv och 
hämmar specifikt sinusknutans If-kanaler 
och påverkar därmed den diastoliska depo-
larisationen samt sinusknutans pacema-
kerfunktion, med minskad hjärtfrekvens i 

ungefär samma storleksordning som med 
betablockerare som följd. 

Den anti-ischemiska effekten av beta-
blockerare och kalciumantagonister har 
jämförts med placebo under 24 tim EKG-
registrering, på patienter med stabil angina 
pectoris. Det visades då att antalet ische-
miska episoder var klart relaterat till graden 
av hjärtfrekvenssänkning. Jämfört med pla-
cebo var både den anti-ischemiska och den 
hjärtfrekvenssänkande effekten mer uttalad 
med betablockeraren, än med kalciuman-
tagonisten. 

Det är väl känt från en rad undersök-
ningar att ett samband föreligger mellan 
förhöjd hjärtfrekvens och risken att avlida, 
bland patienter som har överlevt hjärtin-
farkt. Detta har dokumenterats både under 
den trombolytiska eran och tidigare. En 
metaanalys omfattande 17 kontrollerade 
studier (14 med betablockerare och tre 
med kalciumantagonister) på patienter 
som överlevt hjärtinfarkt, visade att de 
gynnsamma kliniska effekterna av behand-
lingen var direkt relaterade till reduktionen 
av hjärtfrekvensen i vila. Statistiskt signifi-
kanta samband visades mellan reduktion av 
hjärtfrekvensen och kliniska händelser som 
total och kardiell mortalitet, plötslig död 
och icke-fatal reinfarkt. Beräkning visade 
att varje reduktion av hjärtfrekvensen med 
10 slag/min, reducerade den relativa risken 
för hjärtdöd med 30%. Ingen heterogeni-
citet förelåg mellan studierna. 

En hög hjärtfrekvens hos patienter med 
koronar hjärtsjukdom ökar hjärtarbetet 
och myokardiets syrekonsumtion samt 
förkortar myokardiets diastoliska perfu-
sionstid. Detta kan leda till obalans mellan 
myokardiets behov och tillförsel av syre, 
med ischemi som följd. Förhöjd hjärtfrek-
vens tillägnas dock inte den uppmärksam-
het som den förtjänar. I den prospektiva 
”The European Heart Survey” undersök-
tes hjärtfrekvensen i vila retrospektivt hos 
drygt 3 700 patienter med stabil angina 
pectoris. Man fann då att hjärtfrekven-
sen i hela studiepopulationen initialt i 
medel var 73 slag/min och att patienter 
med andra samtidiga sjukdomstillstånd 
som kronisk lungsjukdom eller diabetes 
hade högre värden, 75–76 slag/min. Även 

bland patienter som redan behandlades 
med betablockerare, var hjärtfrekvensen 
initialt i medel 69 slag/min. Betablock-
erare var det vanligaste behandlingstil-
lägget, men den dos som användes var 
för låg och utgjorde endast upp till 45% 
av de doser som använts i randomiserade 
kliniska undersökningar på patienter med 
angina pectoris. Av dem som behandlades 
med betablockerare hade 39% hjärtfrek-
vens >70 slag/ min. Ett anmärkningsvärt 
fynd var att ingen hjärtfrekvenssänkande 
terapi gavs till totalt 67% av patienterna 
och endast drygt hälften av de med hjärt-
frekvenser som initialt var >90 slag/min 
fick sådan terapi. 

I Danmark studerades användningen av 
och följsamheten till betablockerare, ACE-
hämmare och statiner, under långtidsbe-
handling bland fler än 55 300 patienter 
som överlevt 30 dagar efter sjukhusvistelse 
på grund av akut hjärtinfarkt. Av patien-
terna behandlades totalt 58,5% med beta-
blockerare när de lämnade sjukhuset, men 
efter 1, 3 och 5 år var det endast 78, 64 
respektive 58% av de som startade sådan 
behandling som fortfarande stod kvar på 
denna. De doser som skrevs ut var i all-
mänhet endast hälften eller mindre än de 
doser som har använts i kliniska studier. 
Slutsatsen var att den största orsaken till 
den stora underanvändningen av rekom-
menderad terapi efter akut hjärtinfarkt, 
är att behandlingen inte inleds på det sätt 
som rekommenderas. 

Data presenterades även, där den anti-
ischemiska effekten av If -hämmaren iva-
bradin och den selektiva betablockeraren 
atenolol jämfördes under fyra månaders 
dubbelblind behandling av 939 patienter 
med stabil angina pectoris. Behandlingsef-
fekten värderades med hjälp av arbetsprov 
på rullmatta. Arbetsförmåga, tid till symp-
tomdebut och tid till 1 mm ST-sänkning 
skiljde sig inte signifikant mellan de båda 
behandlingsregimerna. Även antalet ang-
ina-attacker per vecka och konsumtionen 
av kortverkande nitrater reducerades med 
båda preparaten. Intressanta resultat visa-
des även, där ivabradin och atenolol i kom-
bination hade jämförts med enbart ate-
nolol, på nästan 900 patienter med stabil 
angina pectoris. Med kombinationen var 

Redan ”de gamla egyptierna” hade metoder för att kvantifiera antalet hjärtslag. 
Antalet hjärtslag per tidsenhet, slag/min, är den viktigaste komponenten för 
myokardiets syrekonsumtion men även för tillförseln av syre till myokardiet.
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Under ett dygn kan hjärtat slå ca 100 000 slag, vilket motsvarar många 
miljarder kalciumjoner, förbrukning av nästan 30 kg ATP och pumpning 
av ca 8000 liter blod! Beräkningar visar att en sänkning av hjärtfrekvensen 

med 10 slag/min minskar ATP-förbrukningen med ca 5 kg dagligen.

reduktionen av hjärtfrekvensen betydligt 
mer uttalad än med atenolol enbart och 
skillnaden mellan grupperna med avseende 
på arbetets duration, tid till bröstsmärta 
och tid till 1 mm ST-sänkning var nu signi-
fikant till kombinationens favör (p<0.001 
i samtliga fall), utan att några avkall på 
säkerhet behövde göras. 

Från riskmarkör till riskfaktor
Därefter presenterade Jeffrey Borer, New 
York, ”Heart rate: from risk marker to 
risk factor”, och menade att hjärtfrekven-
sen, från att ha varit en väldokumenterad 
riskmarkör för kardiovaskulära händelser i 
olika populationer, nu förtjänar att betrak-
tas som en riskfaktor bland patienter med 
etablerad koronarsjukdom. Detta som en 
följd av den mängd epidemiologiska data 
och analyser av kliniska studier som klart 
visar betydelsen av hjärtfrekvensen i vila 
för den kardiovaskulära prognosen. Att för-
höjd hjärtfrekvens är en prognostisk risk-
faktor har visats i den friska befolkningen, 
hos patienter med hypertoni och bland 
patienter med klinisk koronarsjukdom, 
inklusive stabil angina pectoris och tidigare 
hjärtinfarkt. Kriterierna för bedömning av 
det kliniska värdet av epidemiologiska sam-
band vid kardiovaskulär sjukdom beskrevs 
i korthet. Vidare refererades data som över-
tygande visade att hjärtfrekvensen i vila väl 
svarar upp mot de kriterier som krävs för 
att ökad hjärtfrekvens skall betraktas som 
en riskfaktor. Frågeställningar som belys-

tes var om hjärtfrekvensen är en oberoende 
riskmarkör eller riskfaktor och om ett risk-
samband gäller för båda könen, bland äldre 
och i olika etniska grupper. 

Det första epidemiologiska stödet för 
att hjärtfrekvensen har prognostisk bety-
delse, presenterades redan 1945 från den 
så ofta refererade ”Framingham Heart 
Study”. Efter 36 års uppföljning av drygt 
2 000 män med obehandlad hypertoni, 
rapporterades från denna studie att en 
ökad hjärtfrekvens i vila var en oberoende 
riskfaktor för total mortalitet bland dessa 
patienter. Risken för död ökade progres-
sivt från hjärtfrekvenser om 60–65 slag/
min. Därutöver har en lång rad epidemio-
logiska undersökningar som inkluderar fler 
än 155 000 kvinnor och män med eller utan 
hypertoni, övertygande visat att hjärtfrek-
vensen i vila är en oberoende prediktor för 
kardiovaskulär mortalitet. Uppföljningen i 
studierna har varierat mellan 8 och 36 år. I 
”Paris Prospective Study” visades under 23 
års uppföljning bland drygt 5 700 medelål-
ders män utan påvisbar kardiovaskulär sjuk-
dom initialt, att ett starkt samband förelåg 
mellan risken för plötslig död på grund 
av akut hjärtinfarkt och en hjärtfrekvens i 
vila som var högre än 75 slag/min. Jämfört 
med de vars hjärtfrekvens var <60 slag/min 
var skillnaden signifikant (p<0,001). Även 
Jeffrey Borer framhöll det nyligen rapporte-
rade resultatet i INVEST som belägg för att 
förekomsten av kardiovaskulära händelser 
är direkt relaterad till hjärtfrekvenser från 
70–80 slag/min, bland patienter med koro-
nar hjärtsjukdom och hypertoni. 

Att hjärtfrekvensen är en oberoende pre-
diktor bland både kvinnor och män, har 
även visats i en fransk studie, där hjärt-
frekvensen i vila relaterades till mortalite-
ten bland fler än 12 000 män och 2 700 
kvinnor, under i medel 18 års uppföljning. 
För både kvinnor och män var sambandet 
mellan hjärtfrekvens och total mortalitet 
signifikant. För män var sambandet signi-
fikant även för kardiovaskulär mortalitet. 
Samma grupp har vidare visat att hjärtfrek-
vens från 60 slag/min och uppåt predik-

terade överlevnad bland 1 400 män som 
var 65 och upp till 85 år. Risksambandet 
mellan hjärtfrekvens och mortalitet har 
även visats i olika etniska grupper. Bland 
drygt 3 800 medelålders japanska män som 
följdes under 16,5 år, avled signifikant fler 
män med den högsta (>73 slag/min) jäm-
fört med den lägsta (<60 slag/min) hjärt-
frekvensen. 
Som exempel på att hjärtfrekvensen i 
vila kan användas vid riskbedömning av 
patienter eller populationer med koronar 
hjärtsjukdom, refererades erfarenheter 
från patienter som inkommit till sjukhus 
med misstänkt akut hjärtinfarkt inom 24 
tim efter symptomdebut. Mortaliteten 
totalt samt under och efter sjukhusvistel-
sen relaterades till hjärtfrekvensen i vila 
vid ankomsten till sjukhus. I samtliga fall 
ökade mortaliteten progressivt med ökande 
hjärtfrekvens från 50–70 slag/min. Hjärt-
frekvensens värde som oberoende riskmar-
kör för såväl total som kardiovaskulär mor-
talitet demonstrerades även i den tidigare 
nämnda studien CASS. I samtliga kvinti-
ler för hjärtfrekvens förelåg här ett posi-
tivt samband med mortalitet. Skillnaden 
mellan kvintil 1 (<62 slag/min) och kvintil 
5 (>83 slag/min) var statistiskt signifikant 
(p<0.0001). Analys av placebogruppen i 
den nyligen presenterade BEAUTIFUL, 
visade klart att behovet av hospitalisering 
på grund av akut hjärtinfarkt, var signifi-
kant större bland de koronarsjuka patien-
ter som hade hjärtfrekvenser >70 slag/min 
(n=2693), jämfört med de som hade lägre 
hjärtfrekvens (n=2745) (HR 1,46, 95% CI 
1,11–1,91, p<0,0066). Detsamma gällde 
för behovet av hospitalisering på grund av 
hjärtsvikt (HR1,53, 95% CI 1,25–1,88, 
p<0,0001).

En ökning av hjärtfrekvensen är relate-
rad till flera kända patofysiologiska meka-
nismer som gynnar den aterosklerotiska 
processen vid koronarsjukdom. Särskilt 
framhölls att den mekaniska belastningen 
på kärlväggen ökar och vidare att struk-
turella och funktionella förändringar av 
endotelceller induceras, vilket gör dessa 
mer permeabla för cirkulerande LDL och 

Konklusion
•	 Att	 reducera	 hjärtfrekvensen	 är	 den	

centrala terapeutiska åtgärden för att 
förebygga myokardischemi och därmed 
förbättra prognosen.

•	 Trots	 tillgängliga	 farmakologiska	 och	
icke-farmakologiska åtgärder, är hjärt-
frekvensen i vila fortfarande otillräckligt 
kontrollerad i den kliniska vardagen.

•	 Tillgång	till	en	"ren"	hjärtfrekvensreduce-
rande substans som ivabradin, innebär en 
ny möjlighet för behandling av patienter 
med koronar hjärtsjukdom.
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inflammatoriska celler. Hög hjärtfrekvens 
bidrar även till en försvagning av den 
fibrösa kapsel som täcker aterosklerotiska 
plaque, vilket kan leda till utveckling av 
plaqueruptur och akuta koronarsyndrom. 
BEAUTIFUL är en intressant undersök-
ning, där en stor grupp redan välbehand-
lade patienter med koronar hjärtsjukdom 
och nedsatt vänsterkammarfunktion 
behandlades med ett selektivt hjärtfrek-
venssänkande medel eller placebo. Inci-
densen av studiens primära effektmått 
skiljde sig inte signifikant mellan behand-
lingsgrupperna i hela studiepopulationen. 
I den subgrupp vars hjärtfrekvens initialt 
var 70 slag/min eller högre, minskade 
dock behovet av hospitalisering på grund 
av fatala och icke-fatala hjärtinfarkter 36% 
(HR 0,64, 95% CI 0,49–0,84, p=0,001). 
Detsamma gällde för behovet av koronar 
revaskularisering, som relativt reducerades 
30% under behandling med hjärtfrek-
venssänkande terapi (HR 0,70, 95% CI 
0,52–0,93, p=0,016). 

Viktig patofysiologisk faktor
Roberto Ferrari, Ferrara, talade översiktligt 
om ”Pathophysiological role of heart rate” 
och slog inledningsvis fast att en bestå-
ende icke-fysiologisk ökning av hjärtfrek-
vensen över 70–75 slag/min är till skada 
för patienter med koronar hjärtsjukdom. 
Han menade att hjärtats frekvens tillhör 
”kroppsspråket” och är en generell prog-
nostisk markör. Ökad hjärtfrekvens kan 
även i sig vara skadlig för det kardiovasku-
lära systemet. Antalet hjärtslag per tidsen-
het bestämmer hjärtats energibehov, men 
avgör även energitillförseln till hjärtat. 
Obalans mellan hjärtats behov och tillför-
sel av syre leder till ischemi. Syretillförseln 
till myokardiet sker företrädesvis under den 
diastoliska fasen som förlängs när hjärt-
frekvensen reduceras, varvid myokardiets 
genomblödning förbättras. 

På hjärtat ställs stora krav. Varje normal 
hjärtkontraktion mobiliserar en stor mängd 
kalciumjoner, förbrukar ca 300 mg adeno-
sintrifosfat (ATP) och pumpar ut 75–90 
ml blod. Under ett dygn kan hjärtat slå ca 
100 000 slag, vilket motsvarar många mil-
jarder kalciumjoner, förbrukning av nästan 
30 kg ATP och pumpning av ca 8 000 liter 
blod! Beräkningar visar att en sänkning av 
hjärtfrekvensen med 10 slag/min minskar 
ATP-förbrukningen med ca 5 kg dagligen. 
Experimentellt har visats att myocyterna 
upphör att kontrahera normalt vid ischemi 
och hypokinesi uppträder, vilket anses vara 
en skyddsmekanism för överlevnad. Hjärt-
frekvensen är av betydelse för ischemins svå-
righetsgrad, för post-ischemisk remodeling 
och i förlängningen även risken att utveckla 
hjärtsvikt. Vid ischemi är inte produktionen 
av ATP normal. Passiva myocyter använ-
der kvarvarande ATP för att upprätthålla 
strukturell integritet och mängden kvarva-
rande ATP är beroende av hjärtfrekvensen 
före ischemins uppkomst. I experimentella 
studier har man visat att ett direkt omvänt 
förhållande råder mellan hjärtfrekvensen 
före ischemi och förekomsten av ATP efter 
ischemin. Experimentellt har vidare demon-
strerats att selektiv reduktion av hjärtfrek-
vensen både förbättrar endotelfunktionen 
och bromsar utvecklingen av ateroskleros. 

På isolerade perfunderade kaninhjärtan 
visades att selektiv reduktion av hjärt-
frekvensen skyddar mot uppkomsten av 
ischemi, bibehåller myocyternas vitalitet 
och senarelägger utvecklingen av irrever-
sibel myokardskada. På cynomolgusapor 
som intog aterogen diet under 6 månader, 
visades att hjärtfrekvenssänkning genom 
avlägsnande av sinoatrialnoden på kirur-

Konklusion
•	 Hög	 hjärtfrekvens	 är	 en	 riskfaktor	 för	

kardiovaskulär mortalitet, oberoende 
av andra konventionella riskfaktorer.

•	 Hjärtfrekvensen	bör	användas	vid	vär-
dering av kardiovaskulär risk och som 
behandlingsmål hos patienter med koro-
nar hjärtsjukdom.

•	 Nya	data	visar	att	reduktion	av	hjärtfrek-
vensen på farmakologisk väg har gynn-
sam klinisk effekt bland patienter med 
koronarsjukdom	och	hjärtfrekvens	<70	
slag/min.

gisk väg hade en uttalad antiaterosklerotisk 
effekt. Aterosklerosen i koronarkärlen var 
mindre än hälften hos de apor vars hjärt-
frekvens reducerats på detta sätt, jämfört 
med de apor som intagit samma diet men 
inte genomgått något kirurgiskt ingrepp. 
Effekten av hjärtfrekvenssänkning på 
infarktstorlek har undersökts på sövda 
grisar. Man kunde då visa att infarktstor-
leken minskade signifikant efter förbe-
handling med den selektiva hjärtfrekvens-
sänkaren ivabradin. Vidare observerades att 
regionalt blodflöde och kontraktil funktion 
förbättrades. Det finns således ett starkt 
stöd för att hjärtfrekvensen är involverad 
i en rad patofysiologiska mekanismer. En 
sänkning av hjärtfrekvensen förbättrar kor-
onarblodflödet, bibehåller endotelfunktio-
nen, bromsar aterosklerosutvecklingen och 
förhindrar plaqueruptur.

Kim Fox avslutade symposiet med det klara 
budskapet att en förhöjd hjärtfrekvens pre-
dikterar risken att drabbas av fatal och icke-
fatal hjärtinfarkt samt behovet av koronar 
revaskularisering, bland patienter med kor-
onar hjärtsjukdom. Fler än hälften av koro-
narsjuka patienter har initialt en hjärtfrek-
vens som är 70 slag/min eller högre, trots 
behandling med betablockerare. Hjärt-
frekvensen bör därför kontrolleras hos alla 
patienter med koronar hjärtsjukdom och 
vid behov reduceras. Resultatet från den 
uppmärksammade BEAUTIFUL-studien 
talar övertygande för att stora behandlings-
vinster kan nås genom att sänka hjärtfrek-
vensen i den aktuella patientgruppen.

Kent Forsén
Fristående konsult

Kent.forsen.mma@telia.com
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Hjärtfrekvens
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Över
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O2-tillförsel         Hjärtats                     Plaque- Ateroskleros-
till hjärtat            O2-behov                   ruptur             progress

Över

Under
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Morteza Rohani disputerade maj 2008 
i Stockholm på avhandlingen med 
titeln: “Studies on arterial endothelial 
function and intima-media thickness 
using ultrasound technique” med Stefan 
Agewall som handledare och Per Wester 
som opponent. 

Hans avhandling handlar om 
tidiga aterosklerotiska föränd-
ringar upptäckt med ultraljud-

teknik. I första arbetet tittade han på akuta 
effekten av snus på endotelfunktionen. I 
andra och tredje arbeten undersöktes 
graden av aterosklerotiska förändringar i 
olika kärlområde och dessa inbördes kor-
relation hos patienter som var uppsatta för 
bypass-kirurgi. I sista arbetet undersöktes 
effekten av prednisolon på ateroskleros hos 
nydebuterade reumatiker. Nedan presente-
ras hans avhandling i korthet:

Bakgrund
Möjligheten att identifiera tidiga, icke sym-
tomgivande åderförkalkningsförändringar 
har avsevärt förbättrats i och med att ultra-
ljudsmetodiken (s.k. duplexteknik, där 
morfologisk bildåtergivning och flödeshas-
tighetsmätning med dopplerteknik kom-
bineras) utvecklats till en teknik med god 
upplösning och mätnoggrannhet. Metoden 
används nu för kvantifiering av åderförkalk-
ningsförändringar i ytligt belägna artärer 
och på senare tid även för uppskattning av 
risk för generell åderförkalkningssjukdom 
genom uppmätning av väggtjockleken i 
framför allt halspulsådern (a. Carotis com-
munis – carotisartären), Fig. 1.

På senare år har även en noninvasiv 
metod utvecklats, som utnyttjar hög-
upplösande ultraljudsteknik, för att mäta 
kärldiameter och blodflöde. Tekniken 
provocerar NO-frisättning och flödesme-
dierad vasodilatation (FMD) via reaktiv 
hyperemi, Fig. 2. Det är känt att efter 
infusion av L-NMMA, som hämmar NO-
produktionen i endotelet, uteblir denna 
kärldilatation, vilket pekar på att FMD 
är NO-beroende och därmed en markör 
av endotelfunktion. I tidigare studier har 
visats att nedsatt FMD föreligger vid rök-
ning, hyperkolesterolemi, dålig metabol 
kontroll hos insulinberoende diabetiker 
och vid symtomgivande ateroskleros. 

Aterosklerotiska förändringar i thora-
kala aorta, Fig. 3, är en markör för diffus 
ateroskleros och ofta associerade med koro-
nar-, carotis- och perifer kärlsjukdom. 

Mål
•	 Att	undersöka	 akut	 effekt	 av	 snus	på	

endotelfunktion i a. brachialis 

•	 Att	 undersöka	 graden	 av	 korrelation	
mellan ateroskleros i thorakala aorta och 
carotiskärlen samt koronara kärlen hos 
patienter med angiografiskt verifierad 
koronarsjukdom.

•	 Att	undersöka	korrelation	mellan	mor-
fologiska samt funktionella parametrar 
av a. brachialis och aterosklerotiska för-
ändringar i carotis och kranskärlen hos 
patienter med uttalad koronarsjukdom.

•	 Att	undersöka	effekten	av	lågdos	Predniso-
lon på ateroskleros, endotelfunktion och 
riskfaktorer för ateroskleros hos patienter 
med nydebuterad reumatoid artrit. 

Aktuell avhandling 
om endotelfunktion och åderförkalkning

Morteza Rohani, Stefan Agewall och Per Wester på disputationsdagen.

Fig. 1.  IMT i a. carotis communis. Fig. 2.  FMD i a. brachialis. Fig. 3.  TEE av thorakala aorta.
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Metod
Den akuta effekten av 1 g portionssnus på 
endotelfunktion i a. brachialis undersöktes 
hos 20 friska och vana snusare med hjälp 
av FMD. Sambanden mellan aterosklero-
tiska förändringar i kranskärlen, carotis-
artären och thorakala aorta undersöktes 
hos 37 koronarsjuka patienter med hjälp 
av koronarangiografi, carotisduplex res-
pektive transesofagalt EKO. Sambanden 
mellan morfologiska samt funktionella 
parametrar av a. brachialis och carotisa-
teroskleros och graden av koronarskleros 
undersöktes hos 58 koronarsjuka patien-
ter med hjälp av FMD, B-mode ultraljud 
respektive koronarangio. I sista studien 
randomiserades 67 patienter med nyde-
buterad reumatoid artrit i lågdos Predni-
solon (n=34) och icke Prednisolon (n=33) 
behandling. Effekten av lågdos Predniso-
lon på endotelfunktion i a. brachialis och 
carotisateroskleros undersöktes med hjälp 
av FMD respektive B-mode ultraljud efter 
5 års behandling.

Resultat 
FMD sjönk signifikant efter intag av 1 g 
snus (Fig. 4). Hjärtfrekvens, systoliskt och 
diastoliskt blodtryck ökade signifikant efter 
snusintag. Alla parametrar förblev oföränd-
rade efter placebo.

Ett signifikant samband visades mellan 
omfattning av ateroskleros i kranskärlen 
och ateroskleros i thorakala aorta (Fig. 
5). Det fanns också signifikant samband 
mellan carotis intima-media tjocklek 
(IMT) och omfattning av ateroskleros i 
kranskärlen (Fig. 6). Dessutom påvisades 
ett signifikant samband mellan graden av 
ateroskleros i thorakala aorta och carotis 
IMT (Fig. 7).

Ett signifikant samband påvisades 
mellan omfattningen av ateroskleros i 
kranskärlen och a. brachialis IMT (Fig. 
8) och intima-media area (IMa). Inget 
signifikant samband kunde visas mellan 
FMD och omfattningen av ateroskleros i 
kranskärlen. Däremot fanns det ett signi-
fikant samband mellan carotis IMT och 
brachialis IMT (Fig. 9). Det fanns inget 
signifikant samband mellan FMD och 
carotis IMT eller IMa.

Carotis IMT och IMa, förekomsten av 
carotis aterosklerotiskt plaque och brachia-
lis FMD skiljde inte mellan RA patienter 
som hade behandlats med lågdos Pred-
nisolon eller inte. Däremot påvisades ett 
signifikant samband mellan traditionella 
riskfaktorer för ateroskleros och carotis 
IMT och IMa.

Slutsatser
•	 Intag	av	snus	försämrar	endotelfunktio-

nen signifikant hos vana snusare (1).
 
•	 Morfologiska	parametrar	av	a.	carotis	

och thorakala aorta är relaterade till 
omfattning av aterosklerotiska föränd-
ringar i kranskärlen i patienter med utta-
lad koronarsjukdom. B-mode ultraljud 
av carotisartären och TEE av thorakala 
aorta har en potential for diagnostik av 
patienter med misstänkt kranskärlsjuk-
dom (2).

•	 Morfologiska	 men	 inte	 funktionella	
parametrar av a. brachialis är relaterad 
till omfattningen av ateroskleros i krans-
kärlen och aterosklerotiska väggföränd-
ringar i carotiskärlen i patienter med 
uttalad koronarsjukdom. Dessa fynd 
visar en potential av B-mode ultraljud 
av morfologiska parametrar i a. brachia-
lis i diagnostiskt syfte av patienter med 
misstänkt kranskärlsjukdom (3).

•	 Lågdos	Prednisolon	påverkar	inte	endo-
telfunktionen eller subkliniska ateroskle-
rosen hos patienter med nydebuterad 
reumatism. Studien verifierar relatio-
nen mellan traditionella riskfaktorer för 
ateroskleros och carotis IMT och IMa 
(4).

Morteza Rohani
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Fig. 9 Linjärt samband mellan brachialis 
IMT och carotis IMT.

Fig. 4 Effekten av snus på FMD. FMD sjönk 
signifikant 35 min. efter intag av 1g portions-
snus hos friska vana snusare (*p = 0.0037).

Fig. 5 Scatterplot visar sambandet mellan 
CAD och ateroskleros i thorakala aorta.

Fig. 6 Scatterplot visar sambandet mellan athe-
roskleros I kranskärlen och IMT i carotiskärlen.

Fig. 7 Scatterplot visar sambandet mellan atero-
skleros i thorakala aorta och IMT i carotiskärlen.

Fig. 8 Scatterplot visar sambandet mellan 
brachialis IMT och ateroskleros i kranskärlen.
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The European Association for the Study 
of Diabetes (EASD) grundades 1965 
och organiserar ett årligt möte som, 
enligt deras egen uppgift, blivit den 
största årliga internationella konfe-
rensen angående diabetesforskning i 
världen. Från att från början mest varit 
inriktat mot typ 1-diabetes behandlar 
EASDs årliga konferens idag i allt större 
omfattning olika aspekter av det meta-
bola syndromet och kardiovaskulära 
riskfaktorer i allmänhet hos patienter 
med typ 2-diabetes. 

Konferensen, som cirkulerar mellan 
europeiska städer, var denna gång 
förlagd till den eviga staden Rom 

och inföll 8–11 september med 17 000 
deltagare. Som man kan förvänta sig vid 
denna årstid erbjöd Rom ett härligt och 
soligt väder och konferensen hölls i det 
ganska nyöppnade Nuova Fiera di Roma 
som låg en bra bit utanför stadskärnan och 
många delegater upplevde nog transpor-
terna från centrum till kongressområdet 
aningen bökiga.

Även om många nya intressanta resul-
tat presenterades hade mötet i någon mån 
karaktären av en ”mellankongress”, där inga 
riktigt stora helt nya studier presentera-
des. Delvis låg i stället tonvikten på debatt 
och tolkning av de studier; ACCORD 
[1], ADVANCE [2] och VADT, som alla 
presenterats tidigare under året och som 

sannolikt kommer att förändra vår syn på 
vilka målvärden för glykemisk kontroll 
som vi ska sträva efter. Alla tre studierna 
hade det gemensamt att man ville under-
söka värdet av intensiv blodsockersänkande 
behandling för risken att utveckla kompli-
kationer hos patienter med typ 2-diabetes. 
De anmärkningsvärda är att alla tre studi-
erna misslyckades med att visa någon nytta 
av intensiv blodsockersänkande behand-
ling för risken att utveckla makrovasku-
lära komplikationer. Än värre var att en av 
studierna, ACCORD, fick avbrytas i förtid 
eftersom man uppmärksammat en förhöjd 
mortalitet i den intensivbehandlade grup-
pen, där man strävat efter ett HbA1c-mål 
under 5,1%. I den vetenskapliga värld där 
många verkar ha tagit för självklart att lägre 
målvärden för lipider, blodtryck och glyke-
misk kontroll alltid medför en lägre risk för 
makrovaskulära komplikationer, är det inte 
konstigt att resultaten medfört en smärre 
chockvåg inom forskaretablissemanget. En 
som i Rom tog sig an uppgiften att tolka 
resultaten var Jeff Bailey från Storbritan-
nien, som menade att den mest sannolika 
orsaken till den ökade mortaliteten i den 
intensivbehandlade gruppen i ACCORD-
studien måste tillskrivas subkliniska eller i 
varje fall odiagnosticerade hypoglykemier. 
Även om man observerade tre gånger fler 
fall av assistanskrävande hypoglykemier i 
den intensivbehandlade gruppen än i kon-
trollgruppen, har den ökade mortaliteten 

i ACCORD inte säkert gått att knyta till 
hypoglykemier. Dr Bailey poängterade 
också att det kanske har betydelse på vilket 
sätt man försöker uppnå det ambitiösa 
målvärdet och erinrade om att behand-
lingen i ACCORD-studiens intensivgrupp 
var just intensiv: flertalet stod på insulin i 
kombination med två till tre orala diabe-
tesläkemedel.

Den ständigt orädda och välformule-
rade professor Hanneli Yki-Järvinen från 
Finland gav sig, under ett symposium om 
vilka diabetesläkemedel som ska föredras 
i första hand, på uppgiften att tolka vilka 
målvärden för HbA1c vi nu ska sträva efter 
i ljuset av rönen från de tre tidigare studi-
erna. Hon förespråkade i detta samman-
hang att man i ljuset av de nya studierna 
inte ska sträva efter lägre HbA1c-nivå än 
6,1%.

UKPDS tio år senare
På dagen tio år efter att vår kanske allra 
viktigaste diabetesstudie, UKPDS, presen-
terades i Barcelona, kunde Rury Holman 
och David Matthews från Oxford, nu i 
Rom berätta hur det har gått med UKPDS-
patienterna tio år efter studiens slut. Man 
började med att konstatera att de skillnader 
i blodsocker och blodtryck som uppnåddes 
i UKPDS snabbt försvann efter studiens 
avslutande, så att alla grupper hade samma 
glukos och blodtrycksnivåer under den 
post-trial uppföljning som redovisades. Hur 

Mycket debatt och en hel del nya resultat presenterades i den eviga staden:

Rapport från EASD 2008 i Rom
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gick det då med komplikationerna i relation 
till glukoskontroll? Skillnaden i mikrovas-
kulära komplikationer mellan intensiv- och 
kontrollgrupp kvarstod signifikanta med en 
riskreduktion på 24% efter 10 år, jämfört 
med 25% vid studiens slut [3]. Än vikti-
gare var hur det gått för deltagarna avseende 
makrovaskulära komplikationer. Vid stu-
diens slut förelåg ingen signifikant skillnad 
i antalet hjärtinfarkter där riskreduktionen 
var 16%, med det omdiskuterade p-värdet 
0,052, i den grupp som randomiserats till 
intensivbehandling av glykemisk kontroll. 
I efterstudien var riskreduktionen fortfa-
rande i samma storleksordning, 15%, men 
skillnaden hade nu nått statistisk signifikans 
(p=0,014). Liknande förhållanden förelåg 
avseende total mortalitet där riskreduktio-
nen på 6% var icke signifikant i UKPDS nu 
i efterstudien hade ökat till 13% i riskreduk-
tion (p=0,006).

En egenhet med UKPDS-studien var 
den renässans som resultaten medförde 
för metformin som i ett slag blev ett för-
stahandsläkemedel vid typ 2-diabetes till 
följd den överraskande riskreduktionen 
för hjärtinfarkt och total mortalitet i den 
del av intensivgruppen som fått metfor-
min jämfört med kontrollgruppen. I Rom 
fastslogs att den gynnsamma effekten av 
metforminbehandling kvarstod långt efter 
UKPDS, där riskreduktionen för hjärtin-
farkt efter 10 år var 33% (p= 0,005) och 
motsvarande siffra för total mortalitet var 
27% (p= 0,002).

Fanns det då någon effekt kvar av den 
lägre blodtrycksnivån under UKPDS avse-
ende makrovaskulära komplikationer? Stu-
dien väckte för tio år sedan stor förvåning 
när en skillnad på 9 mm Hg i systoliskt 

blodtryck och 3 mm Hg diastoliskt mellan 
intensiv- respektive kontrollgrupp gav 
signifikanta skillnader i det totala antalet 
komplikationer. I detta fall var resultaten 
som presenterades i Rom de omvända 
jämfört med nyttan av glykemisk kontroll, 
då man i post-trial-studien inte kunde se 
någon nytta av den lägre blodtrycksnivån 
under UKPDS avseende risken för mikro- 
eller makrovaskulära komplikationer [4].

Så sammanfattningsvis; de skillnader 
som uppnåddes avseende glykemisk kon-
troll under studien medförde lägre risk för 
mikro- och makrovaskulära komplikatio-
ner under de tio åren efter huvudstudien, 
trots att grupperna inte längre skilde sig åt 
avseende glykemisk kontroll. Den i origi-
nalstudien gynnsamma effekten av inten-
siv blodtrycksbehandling verkade däremot 
vara kortsiktig och föreligga endast så länge 
behandlingen pågick. 

DIRECT
Den största helt nya studie som presente-
rades på EASD i Rom var DIRECT som 
undersökte effekten av en angiotensin II 
receptorblockerare (ARB), candesartan 
(Atacand®), på primär och sekundär pre-
vention av retinopati och nefropati.

Patienterna som innefattade både typ 
1- och typ 2-diabetes skulle vara normoten-
siva utan microalbuminuri och randomi-
serades till candesartan eller placebo med 
heltäckande uppföljning med ögonbot-
tenfotografering av alla. DIRECT har tre 
delar: DIRECT Prevent 1 (typ 1-diabetes 
utan retinopati), DIRECT Protect 1 (typ 
1-diabetes med mild–måttlig retinopati) 
och DIRECT Protect 2 (typ 2-diabetes 
med mild–måttlig retinopati). Resulta-

ten visade att candesartan kunde minska 
incidensen av retinopati hos patienter med 
diabetes typ 1 och att candesartan jämfört 
med placebo kunde bidra till regress av 
retinopati vid typ 2-diabetes. Däremot 
minskade inte candesartan progressionen 
av retinopati varken hos patienter med typ 
1- eller typ 2-diabetes.

Sammanslagna data från de tre retino-
patistudierna användes även för att under-
söka candesartans effekt på utvecklandet 
av mikroalbuminuri i denna normotensiva 
grupp av patienter med både typ 1- och 
typ 2-diabetes. I denna nefropatistudie 
sågs ingen skillnad mellan candesartan 
och placebo.

Kanske var detta, tillsammans med 
ONTARGET som publicerats tidigare i år, 
en av de sista stora studierna på angioten-
sin II receptorblockerare med hårda end-
points som initierats från läkemedelsindu-
strin med tanke på att patentet för losartan 
(Cozaar®) uppges gå ut under hösten 2009.

Nästa EASD-möte äger rum 27 sep-
tember – 1 oktober 2009 i Habsburgarnas 
gamla huvudstad Wien. Till dess kan man 
instämma med slutorden från den italien-
ske ordföranden i EASD, Ele Ferrannini 
och hans landsman Massimo Porta, som 
ansvarade för mötet i Rom: Arivederci!

Carl Johan Östgren
Docent, distriktsläkare

Institutionen för medicin och hälsa, 
allmänmedicin

Linköpings universitet
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Referenser:

1. Gerstein HC, Miller ME, Byington RP, Goff 
DC, Jr., Bigger JT, Buse JB, Cushman WC, 
Genuth S, Ismail-Beigi F, Grimm RH, Jr., 
Probstfield JL, Simons-Morton DG, Friede-
wald WT. Effects of intensive glucose lowering 
in type 2 diabetes. N Engl J Med 2008; 358: 
2545-2559

2. Patel A, MacMahon S, Chalmers J, Neal B, 
Billot L, Woodward M, Marre M, Cooper M, 
Glasziou P, Grobbee D, Hamet P, Harrap S, 
Heller S, Liu L, Mancia G, Mogensen CE, 
Pan C, Poulter N, Rodgers A, Williams B, 
Bompoint S, de Galan BE, Joshi R, Travert F. 
Intensive blood glucose control and vascular 
outcomes in patients with type 2 diabetes. N 
Engl J Med 2008; 358: 2560-2572

3. Holman RR, Paul SK, Bethel MA, Matthews 
DR, Neil HA. 10-Year Follow-up of Intensive 
Glucose Control in Type 2 Diabetes. N Engl J 
Med 2008; 359: 1577-89

4. Holman RR, Paul SK, Bethel MA, Neil HA, 
Matthews DR. Long-term follow-up after tight 
control of blood pressure in type 2 diabetes. N 
Engl J Med 2008; 359: 1565-1576

Huvudentrén till EASD.



BLODTRYCKET 2009 •  Vol 25 (Nr 1)    39

Med denna medicinska haiku (japansk 
treradig dikt med 17 teckenljud) sam-
manfattar man i tidskriften New England 
Journal of Medicine resultaten från den 
stora sekundärpreventiva strokestudien 
PRoFESS (Prevention Regimen for Effec-
tively Avoiding Second Strokes) (1). 

I PRoFESS studerades dels vilken trom-
bocythämningsstrategi som bör väljas 
efter genomgången stroke, dels om 

rutinmässigt tillägg av angiotensreceptor-
blockeraren (ARB) telmisartan är av nytta 
för patienterna. 

Över 20 000 patienter inkluderades. 
Samtliga patienter hade haft ischemisk 
stroke (mer än 24 timmars duration av 
strokesymptom, eller kortare symptom-
duration men med radiologiska hållpunk-
ter för färsk ischemisk skada) och var 
50 år eller äldre. Mediantiden från stro-
keinsjuknande till randomisering var 15 
dygn, men upp till 120 dygn accepterades. 
Patienterna följdes genomsnittligen i 2,5 
år. De vanligaste samtidiga sjukdomarna 
var hypertoni, hyperlipidemi och diabetes. 
Strax över hälften av patienterna hade haft 
lakunära infarkter. 

ASA + dipyridamol vs klopidogrel
I den del av studien som studerade trom-
bocythämningsstrategier randomiserades 
patienterna till antingen behandling med 
ASA + dipyridamol eller till behand-
ling med klopidogrel i monoterapi (2). 
Andelen patienter som drabbades av en 
ny stroke skiljde sig inte åt mellan de två 
behandlingsgrupperna (9,0% för ASA + 
dipyridamol-gruppen; 8,8% för klopido-
grelgruppen). Även andelen patienter som 
drabbades av någon i det sammanlagda 
sekundära effektmåttet ingående händel-
serna (stroke, hjärtinfarkt, vaskulär död) var 

lika mellan grupperna (13,1% i bägge grup-
perna). Andelen patienter som drabbades 
av en intrakraniell blödning var signifikant 
högre i gruppen som behandlades med ASA 
+ dipyridamol (1,4%) än i gruppen som 
behandlades med klopidogrel (1,0%) men 
den absoluta riskökningen är som synes 
liten, och när man i ett försök att beakta 
såväl behandlingsvinster som biverkningar 
beräknade andelen patienter som drabbades 
av antingen stroke, hjärtinfarkt, vaskulär 
död eller större blödning, var förekomsten 
av någon av dessa händelser återigen iden-
tisk mellan grupperna (15,4%). 

Telmisartan vs placebo
Förväntningarna var stora på telmisar-
tan, givet de tidigare goda erfarenheterna 
av RAAS-hämning efter stroke (3, 4). I 
PRoFESS visade det sig emellertid att 
telmisartan som tillägg till konventionell 
behandling inte var bättre än placebo 
avseende skydd mot ny stroke, och inte 
heller bättre än placebo avseende skydd 
mot någon av händelserna i det kombi-
nerade primära effektmåttet (ny stroke, 
hjärtinfarkt, nydebuterad eller förvärrad 
hjärtsvikt eller vaskulär död) trots att de 
telmisartanbehandlade patienterna genom-
snittligen under studietiden hade ett lägre 
blodtryck (skillnad mot placebo: 3,8/2,0 
mmHg) (5). Man kunde inte heller påvisa 
någon skillnad mellan de två grupperna 
avseende risken att utveckla diabetes. Till 
telmisartans försvar kan invändas att den 
genomsnittliga uppföljningstiden på 2,5 år 
kan tyckas vara något kort, och att använ-
dande av ACE-hämmare var något vanli-
gare i placebogruppen. Man har tidigare 
diskuterat om ARB-behandling kan ha 
skyddande effekter, utöver de som kan till-
skrivas den blodtryckssänkande effekten, 
för patienter med nyligen genomgången 
stroke (6). Resultaten från PRoFESS-
studien talar alltså mot rutinmässigt till-
lägg av ARB till den gängse behandlingen, 
men talar inte emot att ARB ingår i den 
behandling som titreras utifrån uppnådda 
blodtrycksvärden. 

Sammanfattning
Indirekta jämförelser har hittills talat för 
ASA + dipyridamol som ett bättre alterna-
tiv än klopidogrel för att förebygga återin-
sjuknande i stroke, men detta har alltså inte 
kunnat verifieras i den stora direkta jämfö-
relse som PRoFESS utgör. Uppenbarligen 
finns här utrymme för individualiserade 
behandlingsstrategier, där även biverk-
ningsprofil och kostnader får vägas in vid 
val av läkemedel. Vad gäller hypertonibe-
handling finns redan övertygande evidens 
för att blodtryckssänkande läkemedelsbe-
handling är till godo efter genomgången 
stroke, men PRoFESS ger oss alltså inga 
bevis för att rutinmässig behandling med 
ARB som tillägg till sedvanlig behandling 
är till nytta för våra patienter. 

Magnus Wijkman
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PRoFESS – världens största 
sekundärpreventiva strokestudie

“For stroke prevention –
use an antiplatelet drug.

Treat hypertension.”
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Hypertensjon defineres som sys-
tolisk BT (blodtrykk) 140 og/
eller diastolisk BT ≥90 mm Hg 

ifølge guidelines. Selv innen normalområ-
det øker risikoen for koronar hjertesykdom 
og hjerneslag med BT. Essensiell hyperten-
sjon, dvs hypertensjon hvor ingen spesifikk 
årsak kan påvises, står for ca 90% av tilfel-
lene. Patogenesen er ikke fullstendig for-
stått, men oppfattes å være multifaktoriell. 
Venstre ventrikkel hypertrofi (VVH), dvs 
endeorganskade på hjertet ved hyperten-
sjon, predikerer kardiovaskulære kompli-
kasjoner hos pasienter med hypertensjon, 
og er en uavhengig risikofaktor for kardio-
vaskulær sykelighet og dødelighet. VVH er 
videre assosiert med systolisk og diastolisk 
dysfunksjon og arytmier. Graden av VVH 
er dels avhengig av BT og dels av neuro-
hormonelle faktorer. Hvorvidt neurohor-
monelle faktorer predikerer VV masse 
(VVM) hos individer som utvikler hyper-
tensjon er ikke tidligere påvist i en longi-
tudinell studie. En sammenheng mellom 
neurohormenelle faktorer og VVM over tid 
vil underbygge teorien om patofysiologiske 
faktorers påvirkning av hjertet hos hyper-
tensive individer, selv før en økning av 
BT. Videre er hematocrit (hct) den viktig-
ste determinanten for fullblodsviskositet. 
Tverrsnittsstudier har påvist sammenheng 
mellom hct og BT, og hct er assosiert med 
HT. Ende-organskade og vaskulære hemo-
reologiske forandringer kan utvikles før en 
stigning av BT hos individer som senere 
utvikler HT.

Konvensjonelle ekkokardiografiske para-
metere (E/A-ratio, E-bølge decellerasjons-
tid, IVRT og pulmonal flow) brukes for å 
påvise VV fylningstrykk og dermed diasto-
lisk dysfunksjon. Parametrene påvirkes av 
faktorer som preload, afterload, arytmier, 
hjertefrekvens, kammerkompliance, klaffe-
patologi og venstre atrium trykk. En para-
meter for påvisning av systolisk og diastolisk 
myokard dysfunksjon, med liten påvirkning 
av andre faktorer, vil være av stor betydning. 

Tissue velocities imaging (TVI) kan være en 
slik parameter.

TVI kan brukes for å vurdere VV systo-
lisk og diastolisk myokardfunksjon og er 
lovende som en sensitiv parameter. Tidlig 
maksimal diastolisk myokardhastighet i 
mitralannulusplanet (E’) er assosiert med 
økt mortalitet hos pasienter med hjertesyk-
dom. E’ er relativt load-uavhengig og kan 
gi en indikasjon på abnormal relaksasjon. 
E’ kan også være et mål på recoil (»elasti-
sitet«), relatert til foregående systole. En 
diastolisk dysfunksjon kan derfor være til 
stede samtidig med en systolisk dysfunk-
sjon. Enkelte forfattere er av den oppfat-
ning at en separat diastolisk dysfunksjon 
kan foreligge uten samtidig reduksjon av 
systolisk funksjon. Spørsmålet er om TVI 
kan påvise tidlige endringer i diastolisk 
funksjon hos hypertensive individer.

I en 20 års oppfølgningssudie var 56 menn 
(22 hypertensive, 34 normotensive) til-
gjengelig for eksaminering (baseline 1984, 
42 år; oppfølgning 2004, 62 år, oppfølg-
ningsrate 70%). Cohorten ble delt i tre 
ved baseline og oppfølgning; Individer 
som utviklet hypertensjon gjennom opp-
følgningsperioden (n=17) og persisterende 
hypertensive individer (n=22) hadde 

kontor BT ≥140/90 mm Hg og 24 t BT 
≥125/80 mm Hg eller brukte antihyper-
tensive medikamenter (henholdsvis n=5 og 
n=16 for de to gruppene). Ved oppfølgning 
hadde persisterende normotensive indivi-
der (n=17) normalt BT. (Fig 1, tabell 1) Den 
delen av artikkel I som omfatter VV diasto-
lisk funksjon er en tverrsnittstudie (n=56), 
da ekkokardiografi ikke var gjennomført 
ved baseline. Artikkel IV var likeledes en 
tverrsnittsstudie, men fem individer var her 
ekskludert på grunn av koronar hjertesyk-
dom (n=51), og de eksaminerte individer 
hadde ingen tegn til koronar hjertesyk-
dom, arytmi, hypertrofisk kardiomyopati, 
klaffesykdom eller redusert ejeksjonsfrak-
sjon (EF).

Vi målte arterielle hormonerverdier, dvs 
studien var invasiv, og dette begrenset 
også studiens deltagerantall. Ved å bruke 
arterielle målinger unngikk vi vaskulær 
clearance i perifert vev. Multivariat ana-
lyse ble brukt for å vise hvorvidt arterielle 
vasoaktive nevrohormoner ved baseline 
(1984) var uavhengige prediktorer for 
VVM index (VVMI) ved oppfølgning 
(2004) hos individer som utvikler hyper-
tensjon. Sammenheng mellom non-hemo-
dynamiske stimuli og VVM hos hyper-
tonikere har tidligere blitt påvist i tverr-

Predictors of Left Ventricular Hypertrophy and 
Detection of Diastolic Dysfunction in Men who 
Develop Hypertension 
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Figur 1. Gruppene ved baseline (1984) og oppfølgning (2004).

Den 2–3 september 2009 försvarade Arne Strand sin avhandling om vänsterkammarens 
struktur och funktion vid hypertoni. Han är verksam som kardiolog på Ullevåls 
universitetssjukhus i Oslo. Forskarguppen leds av Sverre Kjeldsen, professor i kardiologi, 
välkänd auktoritet inom hypertoniforskning och tidigare ordförande i Europeiska 
hypertonisällskapet. Fakultetsopponent var Thomas Kahan.
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snittssstudier, men ikke i longitudinelle 
studier. Vi fant signifikante korrelasjoner 
mellom invasivt målte hormonverdier og 
VVM hos individer som utviklet hyper-
tensjon gjennom denne 20 års perioden; 
Arteriell noradrenalin (β=0.52, p=0.032), 
vasopressin (β=0.53, p=0.041) og aldos-
teron (β=0.56, p=0.032) slo alle ut som 
signifikante prediktorer for VVMI gjen-
nom 20 år justert for baseline BMI and 
BT (R²=0.85, hele modellen). Individer 
som utvikler hypertensjon kan være mer 
sensitive for vasoaktive nevrohormoner 
og kan være forklart ved for eksempel økt 
postreseptor aktivitet, dvs patofysiologiske 
effekter på myokard, extracellular matrix 
og blodkar. Slike sammenhenger ble ikke 
funnet hos persisterende normotensive 
eller persisterende hypertensive individer 
(16 av 22 individer behandlet med anti-
hypertensiva).

Fullblodsviskositet er relatert til BT og er 
økt hos hypertensive. Hct er eksponensielt 
relatert til viskositet. Det var en signifikant 
forskjell mellom persisterende normoten-
sive individer og individene som utviklet 
hypertensjon i arterielt hct ved baseline. 
(Fig 2) Flere mekanismer kan være mulig 
som forklaring på den økte hct-verdien hos 
individer disponert for utvikling av hyper-
tensjon. Renin-angiotensin-aldosteron sys-
temet (RAAS) er aktivert hos hypertensive 
og er involvert i målorganskade, dvs hjerte, 
nyrer og blodkar. Aktivering av RAAS øker 
erytropiesen. Hct nivået, som den viktigste 
faktoren i fullblods viskositet, kan øke også 
pga sympatisk over-aktivitet og forutgå 
en økning av BT; Katekolaminer er vist 
å indusere perifer kapillær filtrasjon pga 
post-kapillær vasokonstriksjon og dermed 
føre til økt hct. 

I studien var det videre signifikante for-
skjeller mellom gruppene i E’ som et mål 
på endring av diastoliske funksjon og 
mulig også systolisk funksjon. (Fig 3) Også 
hos individer som utviklet hypertensjon 
gjennom oppfølgningen var det reduserte 
tidlige diastoliske myokard- hastigheter i 
mitralannulusplanet sammenlignet med 

normotensive. Økt fibrose i VV er en del 
av den patologiske prosessen hos hyperten-
sive og kan være med på å forklare lavere 
diastoliske myokardhastigheter. Det er en 
numerisk forskjell mellom gruppene i sys-
tolisk myokardhastighet (S’) og en redusert 
systolisk funksjon i de hypertensive grup-
pene kan ikke utelukkes. Hvorvidt isolert 

Table 1 Characteristics of Groups in 2004 (N=56)

Variable Normotensives (N=17) New Hypertensives (N=17) Hypertensives (N=22) ANOVA P

BMI, kg/m2 26.2±2.8 26.9±4.0 28.1±3.8 .121

SBP, mm Hg 135±12 150±11* 165±24†‡ <.001

DBP, mm Hg 86±6 95±8§ 102±8†‡ <.001

MAP, mm Hg 102±7 113±8§ 123±12†‡ <.001

Heart rate, bpm 65±7 64±9 71±10¤¶ .031

24-h SBP 118±5 130±13§ 135±13† <.001

24-h DBP 72±4 79±8* 85±9†¶ <.001

LV mass index, g/m2 102±17 111 ±25 114±20 .071

LV mass. g 200±29 227±62 233±39# .025

ANOVA indicates analysis of variance; BMI, body mass index; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; MAP, mean arterial pressure; and LV, left 
ventricular. *P<.05 new hypertensives vs controls. †P<.001 hypertensives vs controls. ‡P<.01 hypertensives vs new hypertensives. §P<.01 new hypertensives vs controls.  
¤P<.01hypertensives vs controls. ¶P<.05 hypertensives vs new hypertensives. #P<.05 hypertensives vs controls. 
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Figur 2. Hct ved baseline og oppfølgning.
NTNT persisterende normotensive; NTHT individer som utviklet hypertensjon 
gjennom oppfølgning; HTHT persisterende hypertensive p<0.05 normotensive 
vs individer som utviklet hypertensjon; p<0.01 normotensive vs hypertensive.

Figure 3. Sammenligning av diastolisk funksjon, E’, mellom gruppene p<0.05 normo-
tensive vs individer som utviklet hypertensjon; p<0.01 normotensive vs hypertensive.

Table 1. Gruppekarakteristika ved oppfølgning (2004)
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diastolisk funksjon eksisterer eller er en del 
av en dysfunksjon som griper om hele hjer-
tesyklus er debattert. Vi fant korrelasjoner 
mellom langakse systoliske og diastoliske 
hastigheter og dette kan være med på å 
forklare en sammenheng mellom systolisk 
og diastolisk funksjon. Gjennom systole 
kontraherer hjertet seg forbi sitt likevekts-
nivå, dvs det skapes en effekt som reduse-
rer VV minimums trykk og dermed økes 
VV fylning i tidlig diastole. En diastolisk 
dysfunksjon kan dermed ha sitt motstykke 
i en redusert sen systolisk funksjon som 
dermed interferer med fylningen av VV. En 
endring av kontraksjonsmønsteret vil føre 
til redusert recoil og sugeffekt i diastole. 

Langakse VV bevegelse er helt sentral i 
VV funksjon. Vi brukte 4-kammer bilde 
da vinkelen mellom utralydstrålen og myo-
kard var akseptabel. Dette er også nærmet 
den kliniske situasjon. Apikale målinger i 
midtsegmentene i VV var mindre repro-
duserbare, sannsynligvis pga lavere hastig-
hetsprofiler og høyere signal/støy ratio. Vi 
brukte fargeDoppler TVI som gir et esti-
mat på gjennomsnittlig myokardhastig-
het, mens pulset Doppler TVI er uttrykk 
for maksimal myokardhastighet innenfor 
måleområdet. (Fig 4 og 5)

I delarbeid IV hadde ingen individer symp-
tomer eller historie tydende på koronar 
hjertesykdom, dvs de hadde sannsynligvis 
ikke regionale forskjeller i myokardfunk-
sjon. Etter vår erfaring var ikke strain eller 
strain rate så robust som TVI. Strain rate 
har et støyproblem fordi parameteret repre-
senterer forskjellen mellom to hastigheter. 
Strain er integralet strain rate, og dette vil 
redusere støyen, men den vil fortsatt eksis-
tere. Generelt, Doppler deriverte målinger 
er vinkelavhengige som er begrensende når 
hjertet skal undersøkes. 

Hos individene som utviklet hypertensjon 
gjennom 20 år var det ingen signifikante 
tegn til endeorganskade ved baseline, i 
henhold til de kriterier og undersøkelse-
metoder vi hadde tilgjengelig den gang. 
EKG er et mål på VVM, dog indirekte. 
EKG variablene Cornell dobbelt produkt 
and Sokolow-Lyon kriteriet har begge høy 
spesifisitet men lav sensitivitet sammenlig-
net med ekkokardiografisk målt VVM. I 
vår kohorte hadde også EKG parametrene 
store standardavvik (SD). En økt VVM hos 
sellers friske individer som senere utvikler 
hypertensjon kan altså ikke helt utelukkes. 
Vi har heller ingen kvinner eller eldre med 
i studien, slik at funnene ikke kan ekstra-
polleres over på hele befolkningsgrupper. 
Det var ingen forskjeller mellom deltagere 

(70%) og ikke-deltagere (30%) hva baseline 
BMI, BT, hormon nivåer, hct and EKG. 
Gruppen bestående av individer som utvi-
kler hypertensjon er begrenset (n=17), men 
CV (hormon målinger) and ICC (ekkokar-
diografiske parametere) er akseptable. 

For å konkludere, individer som utvi-
kler hypertensjon har økt hct før BT, dvs 
patologiske hemoreologiske prosesser kan 
være aktivert før hypertensjon kan påvi-
ses. Noradrenalin, aldosteron og vasopres-
sin predikerer variabilitet i VVM gjennom 
20 år, og indikerer hvor sentral påvirkning 
av non-hemodynamiske stimuli er for 
økt VVM hos hypertensive individer. En 
reduksjon av tidlige diastoliske myokard-
hastigheter kan indikere tidlige forandrin-
ger i VV funksjon hos hypertensive indi-
vider og representere redusert relaksasjon, 
elastisitet og kontraktilitet. 

Arne Strand
Hjertemedisinsk avdeling, 

Ullevål Universitetssykehus, Norway
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Kronisk hjärtsvikt har länge relaterats till 
nedsatt systolisk vänsterkammarfunk-
tion och stort intresse har fokuserats 
till betydelsen av reducerad ejektions-
fraktion (EF). Epidemiologiska data har 
emellertid alltmer övertygande visat att 
vänsterkammaren hos omkring hälften av 
patienter med typiska symptom på hjärt-
svikt har en bevarad eller nästan normal 
EF. Hur hjärtsvikt med bevarad EF skall 
definieras är omdiskuterat och man har 
ännu inte kunnat enas om en enhetlig 
diagnos för detta sjukdomstillstånd. 
Enligt dagens kunskap kan hjärtsvikt 
förekomma oberoende av storleken på 
EF, som således inte alltid är ett tillför-
litligt mått på den systoliska kontraktila 
funktionen. Praktiskt taget alla patienter 
med hjärtsvikt och bevarad EF som har 
studerats noggrant, har visats ha stör-
ningar i den diastoliska funktionen och 
förhöjt fyllnadstryck i vänster kammare. 
Ofta används benämningen ”diastolisk 
hjärtsvikt”, vilket inte anses vara korrekt. 

Hjärtsvikt med bevarad EF före-
kommer främst hos äldre patien-
ter och företrädesvis hos kvinnor. 

Den främsta orsaken anses vara hyper-
toni, medan koronarsjukdom och tidigare 
hjärtinfarkt inte är lika vanligt som vid 
hjärtsvikt med reducerad EF. Inte sällan 
har patienterna även andra sjukdomstill-
stånd av t.ex. cerebrovaskulär eller renal 
genes. Hjärtsvikt med bevarad EF är för-
enad med försämrad livskvalitet samt en 
ökad morbiditets- och mortalitetsrisk, om 
än inte med samma frekvens som vid hjärt-
svikt med nedsatt systolisk vänsterkammar-
funktion. 

Få behandlingsstudier har gjorts speci-
fikt på patienter med bevarad EF och dessa 
har inte varit konklusiva, vilket påpekas 
i ”European Society of Cardiology's” 
(ESC) uppdaterade riktlinjer för diagnos 
och behandling av akut och kronisk hjärt-
svikt 2008. I samband med “American 
Heart Association’s” (AHA) årliga veten-
skapliga möte i New Orleans i november 

2008, arrangerades mot denna bakgrund 
ett satellitsymposium med titeln ”From 
Hypertension to Heart Failure with Pre-
served Ejection Fraction”. Här följer en 
rapport från symposiet, som modererades 
av Peter Carson, Washington och Barry 
Massie, San Fransisco. 

Blodtryckssänkning 
minskar risken för hjärtsvikt
Först redovisade den i hypertonisamman-
hang välkände Michael Weber, New York, 
under ”Hypertension and Heart Failure: 
Optimizing Control and Outcomes”, 
dagens kunskap om blodtryckets (BT) 
patofysiologiska roll för utveckling och 
progress av hjärtsvikt. Efter att först ha 
refererat till den välkända Framingham 
Heart Study, som visade ett klart sam-
band mellan blodtrycket och incidensen 
hjärtsvikt under en 15-årsperiod, beskrevs 
schematiskt de patofysiologiska processer 
som enligt konventionellt synsätt anses 
vara involverade vid progress från hyper-
toni till hjärtsvikt. 

Karaktäristiskt är patientens riskpro-
fil, där olika faktorer eller samspel mellan 
dessa (rökning, dyslipidemi, hypertoni, 
fetma, diabetes), bidrar till utvecklingen 
av remodeling/fibros, dvs. strukturella och 

funktionella förändringar, som med tiden 
uttrycker sig kliniskt som hjärtinfarkt och/
eller vänsterkammarhypertrofi (VKH). 
Hjärtinfarkt förknippades företrädesvis 
med systolisk dysfunktion, medan VKH 
främst relaterades till diastolisk dysfunk-
tion. I båda fallen föreligger subklinisk 
vänsterkammardysfunktion, som med 
tiden kan progrediera till klinisk hjärtsvikt. 

Viktiga faktorer bakom utvecklingen av 
diastolisk dysfunktion som kan bero på 
nedsatt elasticitet och försämrad relaxa-
tionsförmåga, är åldrande, hypertoni, 
diabetes och ateroskleros. Dessa inverkar 
ogynnsamt på både kärl och myokardium 
och kan via olika mekanismer bidra till 
utveckling av hjärtsvikt. En jämförelse 
mellan patienter med bevarad (n=6.754) 
och nedsatt (n=12.956) systolisk funktion, 
visade karaktäristiska skillnader mellan 
grupperna, främst när det gällde andelen 
kvinnor, (71 vs 49%), förekomsten av 
koronarsjukdom (46 vs 65%), tidigare 
hjärtinfarkt (21 vs 38%), systoliskt BT vid 
ankomst till sjukhus >160 mm Hg (37 vs 
25%), förmaksflimmer (36 vs 30%) och 
vänster grenblock (8 vs 24%). En rad 
studier visade att hypertoni förekom hos 
60–75% av patienter med bevarad EF. 
Således tycks tryckbelastningen i det kar-

Hjärtsvikt med bevarad 
ejektionsfraktion 

Rapport från satellitsymposium, American Heart Association (AHA), 
New Orleans 8–12 november 2008.
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diovaskulära systemet vara en av de vik-
tigaste patofysiologiska faktorerna bakom 
utveckling av hjärtsvikt med bevarad EF. 
Därtill visades att BT-sänkande behand-
ling i stor utsträckning minskar risken att 
utveckla hjärtsvikt i olika patientgrupper. 
De placebokontrollerade studierna STOP 
och SHEP visade att behandling av dias-
tolisk eller systolisk hypertoni hos äldre 
patienter inte bara minskade risken för 
koronarsjukdom och stroke, utan även 
medförde en halverad risk för hjärtsvikt. I 
den uppmärksammade UKPDS på patien-
ter med nydiagnostiserad diabetes typ 2, 
reducerades inte bara risken för diabetes-
relaterade komplikationer och död samt 
stroke, utan även den relativa risken för 
utveckling av hjärtsvikt (56%), med strikt, 
jämfört med mindre strikt BT-kontroll. 
Den omdiskuterade stora amerikanska 
studien ALLHAT visade överraskande 
att incidensen hjärtsvikt var signifikant 
lägre under behandling som baserades på 
ett diuretikum, än med behandling som 
baserades på en kalciumantagonist eller en 
ACE-hämmare. 

Vidare visades i ALLHAT att av 928 
patienter med hjärtsvikt, hade 63% en 
bevarad EF (>40%), medan vänsterkam-
marfunktionen var nedsatt (EF <40%) hos 
37%. I den australiensiska ANBP2, som 
omfattade drygt 6 000 patienter, jämför-
des effekten av antihypertensiv behandling 
som baserades på en ACE-hämmare eller 
ett diuretikum under 5 år. BT-sänkningen 
var lika med båda regimerna (26/12 mm 
Hg). De flesta effektmåtten utföll till favör 
för ACE-hämmaren. Incidensen nyutveck-
lad diabetes ökade dock 38% i diuretika-
gruppen. Trots att BT-kontrollen var lika i 
grupperna, reducerades den relativa risken 
för hjärtsvikt 15% bland de patienter som 
behandlades med ACE-hämmare, jämfört 

med diuretika (inte statistiskt signifikant), 
vilket möjligen kan tillskrivas andra egen-
skaper än den rent BT-sänkande effekten. 
Detta resultat skulle kunna tolkas så att 
en skillnad i BT mellan grupperna krävs 
för att en signifikant skillnad i risken för 
hjärtsvikt skall erhållas. 

I ASCOT jämfördes antihypertensiv 
behandling som baserades på en kalcium-
antagonist och en ACE-hämmare med 
en betablockerare och ett diuretikum, 
på patienter med hypertoni och tre kar-
diovaskulära riskfaktorer. Efter median 5,5 
års uppföljning var skillnaden i BT mellan 
grupperna signifikant (medel 2,7/1,5 mm 
Hg) till kalciumantagonist/ACE-häm-
marens favör. Även incidensen hjärtsvikt, 
som var ett av studiens sekundära effekt-

mått, var lägre i denna grupp (16%), men 
skillnaden var inte statistiskt signifikant. 
HYVET omfattade drygt 3 800 patien-
ter, varav 60% kvinnor, i medel 84 år och 
med systoliskt BT som var >160 mm Hg. 
Hälften av patienterna behandlades med 
ett diuretikum och de övriga med placebo. 
Efter i medel 2,1 års uppföljning var BT 
15/6 mm Hg lägre i den aktivt behandlade 
gruppen, jämfört med placebo. Förutom 
en uttalat mindre risk för total och kardio-
vaskulär död, reducerades även risken för 
utveckling av hjärtsvikt 64% bland dessa 
äldre, aktivt behandlade patienter. 

Hypertoni är en av de viktigaste orsa-
kerna till patologisk VKH, som i sin tur 
är en allvarlig prognostisk prediktor. En 
metaanalys av undersökningar där olika 
typer av antihypertensiva medels effekt på 
VKH studerats, refererades. Läkemedel 
som hämmar renin-angiotensin-aldosteron-
systemet (RAAS), visades ge den mest utta-
lade regressen av VKH. Den svenska under-
sökningen SILVHIA, där patienter med 
hypertoni och VKH behandlades dubbel-
blint med en ARB eller en betablockerare, 
visade att båda preparattyperna gav regress 
av VKH. Efter 48 veckor var dock effekten 
signifikant mer uttalad bland de patienter 
som behandlades med ARB. Konklusionen 
var att hypertoni, med eller utan klinisk 
koronarsjukdom, är vanligt förekommande 
bland patienter med hjärtsvikt och att det 
finns en stark koppling mellan hypertoni 
och utveckling av hjärtsvikt med bevarad 
EF. Effektiv BT-sänkning, oavsett vilken 

Rökning
Dyslipidemi
Remodeling/fibros

Fetma
Diabetes

Rökning
Dyslipidemi
Remodeling/fibros

Fetma
Diabetes

Hypertoni

Hjärtinfarkt

Vänsterkammar-
hypertrofi

Systolisk
dysfunktion

Diastolisk
dysfunktion

Hjärtsvikt

Normal struktur                                                   Subklinisk
och funktion i                                                    vänsterkammar-                                      Kl inisk
vänster kammare             Remodeling dysfunktion                                            hjärtsvikt

År                                                                                                       Månader / år

Progress från hypertoni till hjärtsvikt

Akronym 
(publ. år)

Behandling (n)
Ålder (år)blod-
tryck (mm Hg)

Uppföljning 
(år)

Hjärtsvikt RRR (%)

STOP 
1991

BB/D (812) vs
placebo (815)

70–84 (medel 76) 
(> 180/105)

Ca 2 19 vs 39 ---

SHEP 
1991, 1997

D/BB (2.365) vs 
placebo (2371)

> 60 (medel 72)
(> 160/<90)

Medel 
4,5

55 (2,3%) vs 
105 (4,4%)

49* 1

UKPDS 
1998

Str BT-kontr (758) 
vs mindre str 
BT-kontr (390)

Medel 56 
diabetes typ 2 

(medel 159/94)

Median 
8,4

21 vs 24 
(3,6 vs 8,1/ 

1.000 pat/år)

56* 2

ALLHAT D (15.255) 
ACEH (9.054) 
CAA (9.048)

> 55 (medel 67)
(medel 146/84) 

+ 1 riskfaktor

Medel 
4,9

7,7 vs 8,7 vs 
10,2/100 pat/ 

6 år

38* 3

19* 4

ANBN2 
2003

ACEH (3.044) vs D 
(3.039)

65–84 (medel 72) 
(> 160/90)

Median 
4,1

69 vs 78 
(5,6 vs 6,4/ 

1.000 pat/år)

15 5

ASCOT 
2005

CAA/ACEH (9.639) 
vs 
BB/D (9.618)

40–79 (medel 63) 
(obeh:  > 160/100,

beh: > 140/90)
+ 3 riskfaktorer

Median 
5,5

134 vs 159 
(2,5 vs 3,0/ 

1.000 pat/år)

16 6

HYVET 
2008

D (1.933) vs 
placebo (1.912)

> 80 (medel 84)
(syst BT > 160)

Median 
1,8

22 vs 57 
(5,3 vs 14,8/ 
1.000 pat/år)

64* 7

BB = betablockerare, D = diuretika, ACEH = ACE-hämmare, CAA = kalciumantagonist. 
1. p<0.001; 2. p=0.004; 3. p<0.001 (ACEH vs D); 4. p<0.001 (CAA vs D); 5. p=0.33; 6. p=0.13; 7. p<0.001. 

Incidens av hjärtsvikt i hypertonistudier



BLODTRYCKET 2009 •  Vol 25 (Nr 1)    47

typ av läkemedel som används, minskar 
incidensen hjärtsvikt. RAAS-hämmande 
medel, särskilt ARB, förespråkades.

Bevarad EF är vanligast hos kvinnor
Epidemiologi och prognos belystes av 
John McMurray, Glasgow, under ”Heart 
Failure With Preserved Ejection Fraction 
(HF-PEF): Epidemiology and Progno-
sis”. Typiska symptom på hjärtsvikt kan 
förekomma oavsett storleken på EF och en 
viss begreppsförvirring råder. I Euro Heart 
Survey delades 5 297 kvinnor och män 
med hjärtsvikt in i 15 grupper, med hänsyn 
till EF från <10% till 80%. Det visades då 
att nedsatt systolisk funktion (EF < 40%) 
var vanligast bland män, medan bevarad 
systolisk funktion (EF >44%) var vanligare 
bland kvinnor. Nedsatt systolisk funktion 
förekom hos 51% av männen, men endast 
hos 28% av kvinnorna. 

I tre stora studier där förekomsten av 
hjärtsvikt med bevarad EF undersöktes, 
redovisades resultatet separat för kvinnor 
och män. Studierna omfattar 3 184, 4 842 
respektive 5 434 patienter, medelålder 60, 
78 respektive 68 år. I alla tre studierna var 
det fler kvinnor än män med bevarad EF 
(67 vs 26%, 67 vs 42% respektive 55 vs 
20%). Någon skarp gräns mellan ”beva-
rad” och ”reducerad” systolisk funktion 
kunde inte påvisas. Snarare finns det en 
”gränszon” inom vilken osäkerhet råder. 
Det framhölls att en överlappning förelig-
ger mellan asymptomatisk diastolisk dys-
funktion och hjärtsvikt med bevarad EF 
vid en rad sjukdomstillstånd som t.ex. för-
maksflimmer, klaffsjukdom samt ischemi 
och att det inte är klarlagt hur stor denna 
överlappning är. Åter betonades att likhets-
tecken mellan hjärtsvikt med bevarad EF 
och ”diastolisk dysfunktion” inte skall dras.  
 
Förekomsten av hjärtsvikt med reducerad 
eller bevarad systolisk funktion, har under-
sökts med hjälp av ekokardiografi i en rad 
populationsbaserade tvärsnittsstudier. Inte 
överraskande var båda typerna av hjärtsvikt 
vanligare vid högre ålder. Från i medel 69 
år och uppåt, var prevalensen totalt 6,4–
8,8% i de undersökta populationerna. 
Andelen patienter med bevarad systolisk 
funktion befanns vara 40–71 (medel 56) 
%. Dock är prevalensen sannolikt bero-
ende av både den metod som används för 
bestämning av den systoliska funktionen 
och det gränsvärde som används för att 
skilja på ”bevarad” och ”reducerad” EF. 

Även hospitaliserade patienter har stu-
derats. Bland dessa var prevalensen hjärt-
svikt med bevarad EF mindre än i popu-

lationsstudierna (24–55 (medel 41) %), 
vilket talar för att symptomen är mindre 
svåra och behovet av sjukhusvård mindre, 
vid bevarad EF. Även bland dessa patienter 
var kvinnor klart överrepresenterade. Livs-
kvaliteten hos patienter med hjärtsvikt och 
bevarad EF är ungefär lika försämrad som 
hos patienter med reducerad EF. Hjärtsvikt 
med bevarad EF är således vanligt före-
kommande samt förenad med försämrad 
livskvalitet och prognos. I tre undersök-
ningar med i medel 4, 5 respektive 6,2 års 
uppföljning, var mortaliteten bland patien-
ter med hjärtsvikt och bevarad eller redu-
cerad EF 65 vs 65%, 46 vs 75% respek-
tive 43 vs 54%. I Cardiovascular Health 
Study (CHS) var mortaliteten under 6,4 
års uppföljning av patienter över 65 år med 
hjärtsvikt 45%, jämfört med 16% bland 
patienter utan hjärtsvikt och 30% bland 
patienter med hjärtsvikt och bevarad EF. 

I en kanadensisk populationsstudie under-
söktes 1-årsöverlevnad och rehospitalisering 
bland 1 570 patienter med reducerad EF 
(<40%) och 880 patienter med bevarad 
EF (>50%), som inkommit till sjukhus 
på grund av hjärtsvikt. Överlevnaden var 
där något större och behovet av sjukhus-
vård något mindre, bland patienter med 
bevarad EF. Skillnaden mellan grupperna 
var dock inte signifikant, förrän resultatet 
för mortalitet och rehospitalisering slogs 
samman (31 vs 36%, p=0.01).  

En metaanalys av 17 studier omfattande 
24 500 patienter med hjärtsvikt refererades. 
Under 6–84 (medel 47) månaders upp-
följning avled totalt 38% av patienterna 
(32% med bevarad och 41% med nedsatt 
EF). I en annan metaanalys av 22 studier 

som omfattade drygt 30 500 patienter 
med hjärtsvikt, uteslöts inte mindre än 
40 (4–70)% av patienterna därför att man 
inte hade bestämt EF hos dessa. Under i 
medel 32 (3–74) månaders uppföljning 
avled där totalt 36% av patienterna (34% 
med bevarad och 38% med nedsatt EF). 
Dessa analyser talade således för att morta-
liteten är något mindre vid hjärtsvikt med 
bevarad än vid nedsatt EF. Konklusionen 
var att omkring hälften av alla patienter 
med hjärtsvikt och en tredjedel av dem 
som hospitaliseras på grund av hjärtsvikt, 
har en bevarad EF. Livskvaliteten är lika 
försämrad oavsett storleken på EF, medan 
mortalitet och behovet av hospitalisering 
är något lägre vid bevarad EF. 

Evidensbaserad behandling saknas
Barry Massie, San Fransisco, talade om 
”Current Approaches to Diagnosis and 
Treatment of HF-PEF”. Hjärtsvikt med 
bevarad EF benämndes ”hjärtsvikt med 
normal eller nästan normal EF (>40–
50%)”. Denna definition utesluter inte 
att en viss systolisk dysfunktion samtidigt 
föreligger. Sjukdomstillståndet sades vara 
en konstellation av fynd med olika etiologi, 
för vilka icke-kardiella etiologier måste 
uteslutas. Med utgångspunkt från hyper-
toni, ateroskleros, diabetes och åldrande, 
beskrevs olika vägar som kan leda till hjärt-
svikt med bevarad EF. Nämnda faktorer 
är alla involverade i utvecklingen av såväl 
funktionella som strukturella förändringar 
(remodeling) av myokardium och kärlvägg. 
I myokardiet utgörs förändringarna främst 
av hypertrofi, förändrad kollagenproduk-
tion och fibros, apoptos, ischemi, infarkt 
och cellulär dysfunktion, som ger förlust 

Hypertoni
Åldrande

Ateroskleros
Diabetes

Blodkärl
* Hypertrofi

* Ateroskleros

* Inflammation

* Förändrad elastin- och
kollagenproduktion

* Kalcifiering

* Endoteldysfunktion

* Förlust av compliance

Myokardium
* Hypertrofi

* Förändrad kollagen-
produktion / fibros

* Apoptos

* Infarkt / ischemi

* Cellulär dysfunktion

* Förlust av compliance

* Försämrad relaxation

Hjärtsvikt

Död,  hjärtinfarkt,  akut koronarsyndrom,  arytmi,  stroke,  njursjukdom

Mekanismerna bakom hjärtsvikt med bevarad EF
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av elasticitet och försämrad relaxation. I 
kärlen utvecklas hypertrofi, ateroskleros, 
inflammation, förändrad elastin- och kol-
lagenproduktion, kalcifiering samt endo-
teldysfunktion, med åtföljande förlust av 
elasticitet (compliance). Följden av dessa 
patologiska processer kan förutom hjärt-
svikt även bli andra kardiovaskulära kom-
plikationer som arytmier, stroke, njursjuk-
dom, akut koronarsyndrom, hjärtinfarkt 
och död. 

För diagnos rekommenderades att EF skall 
bestämmas med en tillförlitlig metod och 
att icke-kardiella orsaker som lungsjuk-
dom, anemi, allmänt nedsatt kondition 
och olika orsaker till ödem skall uteslutas. 
För att utesluta klaff- och perikardsjukdom 
samt kardiomyopati, bör ekokardiografisk 
undersökning göras. Vidare bör arytmier, 
VKH, och förstoring av vänster förmak 
uteslutas. Stresstest eller angiografi kan 
övervägas för vissa patienter. Specifik 
bestämning av den diastoliska funktionen 
ansågs kunna vilseleda och är därför inte 
nödvändigt att göra. Det kan finnas olika 
skäl till varför patienter med hjärtsvikt och 
bevarad EF dekompenserar, t.ex. överdri-
vet saltintag, känslighet mot läkemedel 
(NSAID, glitazoner, kalciumantagonister, 
minskad eller avbruten diuretikaterapi), 
förvärrad hypertoni, förmaksflimmer, 
myokardischemi, nedsatt njurfunktion, 
anemi och iatrogen volymbelastning.

Ett diagnostiskt hjälpmedel kan vara 
bestämning av natriuretiska peptider. 
Normalt ökar nivåerna av dessa biomar-
körer med åldern. De är oftast högre hos 
äldre kvinnor än hos män, dock med stora 
variationer. Förändrade peptidnivåer kan 
vara ett uttryck för att hypertoni, VKH 
eller andra sjukdomstillstånd som medför 
ökad belastning för myokardiet förelig-
ger. Peptidnivåerna är vanligen höga vid 
hjärtsvikt med bevarad EF (BNP >250 
pg/ml och NT-pro-BNP >1 000 pg/ml 
vid dekompensation), men lägre nivåer 

som överlappar normalområdet är van-
ligt bland stabila patienter i öppenvården. 
Medan höga nivåer av natriuretiska pepti-
der anses vara förenade med dålig prognos, 
kan låga värden vara till hjälp främst för att 
utesluta diagnosen. 

Det finns gott om litteratur som beskriver 
olika teorier om hur hjärtsvikt med beva-
rad EF skall behandlas, men evidensen 
för en optimal sådan behandling saknas 
fortfarande. Skillnaden är här stor mellan 
hjärtsvikt med bevarad EF och reducerad 
EF. I det senare fallet är evidensbaserad 
medicin standard som grundas på resultat 
i kontrollerade dubbelblindstudier. Kon-
sensus råder om såväl patofysiologi som 
behandling. För patienter med bevarad 
EF är situationen en annan. För dessa till-
lämpas en praxis som grundas på resultat 
från företrädesvis mekanistiska och inte 
konklusiva undersökningar. Konsensus 
är begränsad om såväl mekanismer som 
behandling och terapin inriktas främst på 
att lindra patienternas symptom. 

Enligt de uppdaterade riktlinjer som har 
sammanställts av American College of 
Cardiology och American Heart Associa-
tion (ACC/AHA) 2005, bör systoliskt och 
diastoliskt BT kontrolleras enligt gällande 
rekommendationer, ventrikulär frekvens 
kontrolleras hos patienter med förmaks-
flimmer och diuretika användas vid lung-
stas och perifera ödem. Det framhölls att 
betablockerare, ACE-hämmare, ARB eller 
kalciumantagonister kan vara effektiva 
för att lindra symptom hos patienter med 
hjärtsvikt och normal EF samt kontrolle-
rad hypertoni. 

ESC har uppdaterat sina riktlinjer för 
diagnos och behandling av akut och kro-
nisk hjärtsvikt 2008. Diuretika rekommen-
deras vid natrium- och vattenretention och 
för att lindra dyspné och ödem. Adekvat 
behandling av hypertoni och myokar-
dischemi samt kontroll av ventrikulär frek-

vens vid förmaksflimmer anses vara viktigt. 
Det finns ingen evidensbaserad behandling 
specifikt för hjärtsvikt med bevarad EF.

I-PRESERVE
Under titeln ”HF-PEF: New Studies”, 
presenterade Peter Carson, Washington, 
utfallet i ”Irbesartan in Heart Failure with 
Preserved Systolic Function” (I-PRE-
SERVE). Resultatet i denna studie var 
emotsett och tilldrog sig stor uppmärksam-
het när det tidigare på dagen presentera-
des under ”Late-Breaking Clinical Trials”. 
RAAS och andra neuroendokrina system, 
anses spela en viktig patofysiologisk roll vid 
utveckling av de strukturella och funktio-
nella förändringar i hjärta och kärl som är 
involverade vid hjärtsvikt med bevarad EF. 
Tidigare behandlingsstudier med RAAS-
hämmande läkemedel har dock inte varit 
konklusiva. 

Syftet med I-PRESERVE var att vär-
dera effekten av ARB irbesartan, på mor-
biditet och mortalitet bland patienter 
med hjärtsvikt och bevarad EF och att 
öka kunskapen om vad som är karaktä-
ristiskt för dessa patienter, deras natural-
historia och prognos. Studien har utförts 
vid 293 centra i 25 länder, företrädesvis i 
Europa och patienter som var 60 år och 
äldre, med symptom på hjärtsvikt och 
EF >45% inkluderades. Patienterna var 
initialt i funktionsklass NYHA II-IV och 
hade hospitaliserats på grund av hjärt-
svikt de senaste 6 mån, eller var i funk-
tionsklass NYHA III-IV med tecken på 
lungstas vid röntgen samt VKH eller vän-
ster grenblock verifierat med EKG och 
ekokardiografi. Patienter med tidigare 
intolerans mot ARB, lungsjukdom, sys-
toliskt blodtryck <100 eller >160 mm Hg, 
tidigare EF <40%, akut koronarsyndrom 
eller stroke de senaste 3 mån, kardiomyo-
pati, sjukdom i klaffar eller perikard samt 
s-kreatinin >221 µmol/l och Hb <11 g/dl, 
exkluderades. Efter ett par veckors sing-
elblind runinperiod med placebo, ran-
domiserades patienterna till dubbelblind 
behandling med irbesartan (dagsdosen 
titrerades under de första veckorna från 75 
mg till maximalt 300 (medel 275) mgx1 
(n=2.067) eller placebo (n=2.061), som 
tillägg till existerande terapi. Totalt skulle 
3 600 patienter rekryteras under en 2-års-
period och uppföljningen skulle vara 2 år 
eller till 1 440 händelser. Beroende på att 
antalet primära händelser var färre än för-
väntat, beslutades att studien skulle utökas 
till 4 100 patienter. Samtidigt förlängdes 
rekryteringsperioden till 2,75 år och upp-
följningen till högst 6 år. 

Terapiåtgärd

*   Vid stas                                                                --- Diuretika, minskat saltintag, undvika NSAID

*   Systolisk hypertoni                                        --- Diuretika, andra antihypertensiva medel

* Vänsterkammarhypertrofi                         --- ACE-hämmare, ARB, andra antihypertensiva

* Förebygger fibros                                           --- ACE-hämmare, ARB, aldosteronantagonister

*   Förebygger ischemi                                        --- Betablockerare, kalciumantagonister, nitrater

* Vid snabbt förmaksflimmer                        --- Betablockerare, vissa kalciumantagonister,
(ACE-hämmare och ARB ?)

* För att förbättra relaxationsförmågan  --- Inget läkemedel tillgängligt

* För att öka vaskulär compliance                --- (RAAS-hämmande medel ?), AGE (Advanced
Glycation Endproducts) crosslink breakers

Terapiåtgärd

*   
*   
*
*
*   
*

*
*

Hjärtsvikt med bevarad EF – rekommendationer
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Primärt effektmått var sammanslaget total 
mortalitet och hospitalisering på grund 
av hjärtsvikt, hjärtinfarkt, instabil angina, 
stroke och arytmi. Vidare gjordes sub-
gruppsanalys där hänsyn togs till ålder, 
kön, EF (<59 vs >59 %), användning av 
ACE-hämmare och betablockerare, dia-
betes, hospitalisering på grund av hjärt-
svikt inom 6 mån och geografisk region 
(Europa, Nordamerika, övriga länder).

Epidemiologiska undersökningar och 
kohortstudier visar att patienter med 
hjärtsvikt och bevarad EF i medel är 75 
år. Andelen kvinnor är 65–70% och EF är 
i medel 60%. Det stora flertalet patienter 
(80–90 %) har hypertoni och/eller behand-
las med BT-sänkande läkemedel. I allmän-
het har färre än 20% haft hjärtinfarkt. Hos 
20–30% förekommer förmaksflimmer och 
lika många har diabetes. Karaktäristiken 
hos patienterna i I-PRESERVE stämde 
väl överens med epidemiologiska fynd. 
Behandlingsgrupperna var likvärda med 
avseende på ålder (medel 72 år), kön (60% 
kvinnor), funktionsklass (NYHA II 21%, 
III 76% och IV 3%), etiologi (ischemisk 
25%, hypertensiv 63%), EF (59%) samt 
kliniska parametrar som BT (136/79 mm 
Hg), BMI (29,6 kg/m2) och VKH (30%).

Patienterna var välbehandlade när de 
rekryterades till I-PRESERVE (diuretika 
drygt 80% (både loopdiuretika och tiazid 
i visa fall), ACE-hämmare 25%, spiro-
nolakton 15%, betablockerare 58% kal-
ciumantagonister 40%). Bruket av både 
betablockerare, ACE-hämmare och spi-
ronolakton, ökade lika mycket i behand-
lingsgrupperna under studien (till 72%, 
38% respektive 27%). Uppföljningen var 
i medel drygt 4 år. 

Antalet primära händelser skiljde sig inte 
signifikant under behandling med irbesar-
tan, jämfört med placebo (742 vs 763, HR 
0.95, 95% CI 0.86–1.05), p=0.35). Varken 

antalet dödsfall eller hospitaliseringar på 
grund av kardiovaskulära orsaker skiljde sig 
mellan grupperna (221 vs 226 respektive 521 
vs 537). Behandlingseffekten var neutral i 
alla prespecificerade subgrupper. 

Inte heller påverkades antalet kardio-
vaskulära dödsfall (311 vs 302, HR 1.01, 
95% CI 0.86–1.18, p=0.92), antalet döds-
fall eller hospitaliseringar på grund av 
hjärtsvikt (428 vs 438, HR 0.96, 95% CI 
0.84–1.09, p=0.51) eller sammanlagt kardi-
ovaskulära dödsfall, hjärtinfarkt och stroke 
(402 vs 400, HR 0.99, 95% CI 0.86–1.13, 
p=0.84) signifikant av irbesartan, jämfört 
med placebo. Andelen patienter som 
avbröt studien var jämförbar i behandlings-
grupperna (34 vs 33%). Detsamma gällde 
andelen som avbröt på grund av oönskade 
effekter (16 vs 14%). 

Patienterna i I-PRESERVE liknar de popu-
lationer som finns i stora epidemiologiska 
databaser, där karaktäristiken hos patienter 
som inkommit till sjukhus med hjärtsvikt 
har studerats (ADHERE, OTIMIZE-HF). 
Där visas att bevarad EF (>40–50%) är 
vanligt och förekommer hos omkring hälf-
ten av patienterna med hjärtsvikt, framfö-
rallt hos äldre och främst kvinnor. Trots 
att patienterna i I-PRESERVE var välbe-
handlade, drabbades de av en betydande 
mortalitet och kardiovaskulär morbiditet. 
Behandling med irbesartan reducerade 
inte risken för död eller hospitalisering på 
grund av kardiovaskulära orsaker, jämfört 
med placebo. Behandlingen med irbesartan 
tolererades väl, vilket poängterades. 

Det är okänt varför behandling med 
irbesartan inte förbättrade prognosen för 
patienter med hjärtsvikt och bevarad EF. 
Möjligen spelar den neuroendokrina akti-
veringen en mindre patofysiologisk roll vid 
hjärtsvikt med bevarad EF, än vid hjärt-

svikt med nedsatt EF. Nämnas bör även 
att en stor andel av studiepopulationen 
behandlades med läkemedel som hämmar 
RAAS redan när de rekryterades till stu-
dien. I denna situation ger ytterligare ett 
läkemedel som hämmar detta neuroendo-
krina system ingen ökad behandlingseffekt. 
Att andelen patienter som avbröt studien i 
förtid kan ha inverkat på utfallet, kan inte 
heller uteslutas.  

Utfallet i I-PRESERVE påminner om 
resultaten i två tidigare placebokontrol-
lerade studier, där effekten av RAAS-
hämmande medel värderades på patien-
ter med hjärtsvikt och bevarad EF. Både 
i CHARM Preserved Trial med ARB 
kandesartan (EF>40 (medel 54) %) och 
PEP-CHF med ACE-hämmaren perin-
dopril (EF>40 (median 64) %), värde-
rades primärt behandlingens effekt på 
sammanslaget mortalitet och behovet av 
sjukhusvård på grund av hjärtsvikt. Skill-
nader råder mellan de tre studierna, men 
ingen av dem visar ett övertygande positivt 
resultat. I skrivande stund pågår ytterligare 
en prospektiv kontrollerad studie omfat-
tande 4 500 patienter med mild hjärt-
svikt (NYHA II) och bevarad EF (>45%) 
(TOPCAT). Där värderas effekten av 
aldosteron-antagonisten spironolakton. 
Undersökningen koordineras av National 
Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) 
och resultatet väntas komma någon gång 
under 2011. Många obesvarade frågor kvar-
står när det gäller hjärtsvikt med bevarad 
EF, ett tillstånd som är förknippat med 
försämrad livskvalitet och en betydande 
morbiditet samt mortalitet, om än inte 
i lika hög omfattning som vid hjärtsvikt 
med reducerad EF.
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