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LEDARE

Du kan bidra till att forma
vår framtid!

M

ängden kunskap inom medicinen ökar ständigt.
Det är fascinerande att vi nu kan undersöka, förstå
och åtgärda sådant som för bara några årtionden
var helt otänkbart. Tänk bara på sådant som pacemaker, intravaskulärt ultraljud, magnetresonansundersökning eller överföring av data från ambulatoriska blodtrycksmätningar från
patientenhet med internetbaserad teknik till en analysstation
med expertis. Den stora kunskapsmängden tvingar fram en
allt högre grad av specialisering för att vi ska ha möjlighet att
följa, eller rent av leda, utvecklingen. Det är stimulerande.

inom kardiovaskulär medicin. Forskning och utbildning som
överskrider traditionella gränser ska stödjas. För visst är det
rasande mycket som förenar inom kardiovaskulär medicin.
Inflammation och ateroskleros, strukturella förändringar i
hjärta och kärl, metabola störningar, preventiva åtgärder är
bara några få exempel.

Medaljens baksida är att specialisering och ämnesfördjupning ofta står i konflikt med möjligheten att inhämta och
upprätthålla den breda integrerade kunskap som gör medicin så spännande. Att ha ett lateralt seende och upptäcka
de samband som finns utanför det egna specialområdet är
viktigt. Att framgångrikt göra det utan att tappa fokus är
svårt. För några år sedan debatterades om molekylärbiologins
intåg och faran med att den integrativa fysiologin försvann.
Nu ser vi samma problem inom kardiovaskulär medicin och
dess olika grenar. Individen som helhet måste stå i centrum
för vår gärning.

En erfaren kollega med ansvar för en stor hypertoniverksamhet berättade för en tid sedan att han i stort sett hade slutat
att delta i de stora hypertonimötena. Istället besökte han de
internationella diabeteskongresserna, för där fanns det så
mycket nytt att lära sig för den hypertoniintresserade. Hur
gör Du själv? Det Kardiovaskulära Vårmötet är ett exempel på
hur vi framgångsrikt har kunnat samla kollegor med intresse
för kardiovaskulära sjukdomar till ett årligt återkommande
framgångsrikt möte på nationell nivå. Nytt för nästa års möte
är att diabetologin deltar i organisationen, vilket jag ser som
positivt. Mötet i Göteborg 2007 kommer att få ett mycket
bra program med många symposier som griper över de traditionella gränserna. Glöm inte att skicka in Ditt bidrag före
den första februari. Jag hoppas Du och Dina kollegor redan
nu har reserverat tid för att delta.

Jag ser det som en viktig uppgift att vi verkar för att se kardiovaskulär medicin som en helhet. Vi ska därför utveckla
ett samarbete med andra föreningar och organisationer

Thomas Kahan
Ordförande
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FRÅN REDAKTIONEN

Bengt E Karlberg vid sin
gräsklippare i Falkenberg

Hur får man inspiration?

I

somras åkte vi till västkusten och hälsade på min tidigare
handledare Bengt E Karlberg (se Blodtrycket 3/2004 för
detaljerad presentation) och hans fru Britt. De tillbringar
större delen av sommaren i Falkenberg i ett underbart strandnära hus. När jag arbetade med min avhandling för lite drygt
10 år sedan brukade jag få mer förslag på tänkbara nya projekt
eller artiklar jag borde läsa just under sommaren. Det framkom
så småningom att detta var kopplat till det stora gräsklippningsbehov som förelåg i Falkenberg, och Bengt poängterade ofta att
han tänkte så bra och fick inspiration när han klippte gräset.
Jag håller verkligen med Bengt om att lite lätt leda eller monotona arbetsmoment inte bara ger tillfälle till återhämtning,
utan också gärna framkallar tillfällen då man hittar på nya
vinklingar på gamla problem eller inspirerar sig själv till helt
nya idéer. Att hela tiden slita på bara för att nätt och jämnt
hålla näsan över vattenytan gör det svårt att samtidigt vara
kreativ, och tyvärr är det allt oftare så som det ser ut i vården
numer. Att ta hand om människor som på olika sätt är sjuka
eller mår dåligt kommer av naturliga skäl alltid före ens eget
behov av att koppla av vid en fikarast, eller att få äta lunch i
lugn och ro, om man tvingas prioritera.
Jag har så många gånger försökt få mina barn att förstå att det
är nyttigt att ha lite tråkigt då och då. På sommaren brukar
det ofta fungera bra, vi har tillgång till ett sommarställe på
en isolerad ö, och efter någon dag av nedvarvning förvandlas
där, i brist på datorer och dataspel, skottkärran till en buss
för syskonen, eller soluret till nyhetsstudio med urets visare
som portabel mikrofon.
Själv försöker jag fånga de få monotona moment som erbjuds
till reflektion och inspiration. Att åka tåg t.ex. är förträffligt.
Väntetiden på en flygplats ger också ofta välkommen tid till
återhämtning. Det var vid ett sådant tillfälle det slog mig

vilken bra ide Morgan Spurlock verkligen hade i Super Size
Me-dokumentären. I den filmen äter Spurlock under fyra
veckor all mat på McDonalds. Samtidigt minskar han sin
gångsträcka till som mest 5 000 steg/dag vilket enligt statistik
skall vara så långt som en medelamerikan går varje dag. Spurlock dubblerade ungefär sitt kaloriintag under denna månad,
och ökade ca 12 kg i vikt. På det hela taget gjorde han alltså
ett kort test av vad vi tror ligger bakom den så kallade fetmaepidemin, för lite motion och för mycket mat. Det var när
jag själv vid ett tillfälle av tankar på vad man borde göra för
nya roliga studier som jag kände att just den korta tid han
behövde för att tappa kondition samt bli 15 % tyngre skulle
kunna göra det möjligt att göra riktig forskning av filmen.
Jag frågade studenter på läkarlinjen om de skulle kunna tänka
sig att delta i ett sådant experiment, och av ca 70 närvarande
visade några stycken ett klart intresse av att det, och några
hade t.o.m. då sett filmen! Det tog mindre än fyra månader att
få alla papper från etiska kommittén klara. Så nu sitter jag här,
och har nästan inga som helst stunder kvar till återhämtning,
men så har vi också på kort tid gjort drygt halva studien klar
och resultaten är väldigt intressanta, vilket också ger kraft och
ork. Vi har nu 12 av ca 20 försökspersoner klara, och det ser
verkligen ut som att vi blir klara med huvuddelen av studien
till jul. Men julen kommer bli hektisk, då skall vi börja sammanställa resultaten.
Just som jag börjat lära mig att finna inspiration under de
ögonblick som bjuds i vardagen, mynnar detta ut i nya roliga
och mycket engagerande och tidskrävande projekt som tar
bort just dessa ögonblick. Men kul är det! Och blodtrycket
har gått upp både på mig och på en del av studiedeltagarna
i snabbmatsstudien.
Från Redaktionen
Fredrik Nyström
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Lars Hjalmar Lindholm

Skåningen med hjärtat i Norrland
Solljuset silar effektfullt genom
de vackert hängda gardinerna och
smeker lekfullt bord och stolar i ett
av de vackra rummen på Enheten
för allmänmedicin i Umeå. Det är
tyst och stilla i korridorerna. Lunchtimman har just börjat, men inne på
sitt rum på andra våningen sitter
professor Lars Hjalmar Lindholm
och talar i telefon. Med ett glatt
skratt avslutar han samtalet och gör
sig redo att berätta om sitt livsverk.
– Det är lätt att trivas i Västerbotten, säger
han. Forskningsmässigt, med de enorma
material som finns samlat här, blodbanken
och stroke- och infarktregistret, det är hur
bra som helst. Jag älskar det!
– Jag sade mycket tydlig, när jag rekryterades 1997, att jag gärna skulle arbeta
och ge järnet för Umeå, men att jag inte
skulle flytta från Lund och Frankrike.
Detta accepterades. Många sade att man
inte ”kommer in” om man inte bor här.
Det är inte sant. Jag trivs bättre och är
mer etablerad här än jag varit någon gång
i hela mitt liv på en arbetsplats. Människorna är underbara. De tar sig tid. Man
säger vad man tycker. De tittar på mig och
undrar vad jag är för en krumelur. Han
pratar så mycket och så konstigt! Detta
görs med ömhet och känsla. Man behöver
inte vara orolig för intriger eller att någon
ska gå bakom ryggen. Visst kan man ha
olika uppfattningar, men då säger man
det ”framifrån”. Det kommer aldrig som
hugg i ryggen.
Nybliven professor

ternorrland och upprätthåller på så sätt
våra goda relationer.
– Varje år ordnar vi en minimässa under
termin 5 för de studenter som ska ut i
regionen. Till mässdagen kommer landstingens proffsfolk, personalare och läkare,
och presenterar sig, sitt område och sina

villkor. Studenterna kan sedan välja vart de
vill komma. Vi utlovar att den student som
väljer hemvårdscentral får från termin 5 till
termin 11 göra sin kliniska öppenvårdsutbildning på samma vårdscentral och blir
därmed en ypperlig kandidat som vikarie
t.ex. Förr fick universitetet böna och be för
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– När jag kom hit tänkte jag: Jaha, nu är
jag professor. Vad gör en sån? Rimligen
måste en professor träffa sina medarbetare
runt om i regionen. Tillsammans med
regionala samverkansnämnden reste min
kollega Göran Westman och jag ut i länet
och träffade landstingsföreträdarna (politiker, överläkare m.fl.). Vi skakade hand,
pratade, fikade och skapade så kontakter.
Vi diskuterade olika samarbetsformer.
Sedan dess åker vi regelbundet ut och har
kollegier i Jämtland, Norrbotten och Väs-

Det var både traumatiskt och en fantastisk upplevelse att få vara med
och göra en studie som satte punkt för misstaget att inte behandla
gamla människor med högt blodtryck.

att få ut sina studenter. Vi har alltså vänt
trenden.
– Trycket på läkarutbildningen är
stort. Intagningen sker fortfarande delvis
via intervju i Umeå. Eftersom vi tycker att
lottning är fel, använder vi högskoleprovet
som gradering bland dem som har maxpoäng.
Enheten för allmänmedicin

På institutionen arbetar 50 personer som
kommer från hela Norrland. Det satsas på
forskningen i Umeå och de ekonomiska
resurserna är goda. Lars Hjalmar Lindholm
vill inte definiera begreppet ”allmänmedicin”. Han anser att ”allmänmedicin” är vad
man gör det till.
– Jag jobbar av hela min själ för att institutionen ska leva och utvecklas, berättar
Lars Hjalmar Lindholm. Jag ser mig som
den som gör det hela möjligt, som underlättar för verksamheten att utvecklas och
för medarbetarna att släppa loss den kraft
de har. När jag kom hit i slutet av 1997 var
problemen ganska stora. Det handlade om
några i grunden oerhört sympatiska människor som inte drog jämt. Jag lyckades
skilja kombattanterna åt och sedan har det
mig veterligt varit lugnt. Det var nog klokt
av Kjell Asplund, som då var prodekanus,
att bjuda in någon utifrån för att reda upp
situationen.
Förebild

– När jag började fundera över om jag
över huvud taget skulle söka jobbet häruppe, hade jag ett långt samtal med Kjell
Asplund. När det var slut förstod jag att i
Umeå skulle jag kunna bygga den institution jag alltid drömt om, och det är den
som finns här i dag. Vad har vi då gjort?
Vi har bl.a. sett till att grundutbildningen
är dubbelt så lång jämfört med tidigare,
vilket styr pengar. Varannan distriktsläkare
i Umeå är nu forskarutbildad genom en
grundläggande forskarkurs, och vi har även
ansvaret för slutenvårdens förberedande
forskarutbildning i Norrland. Jag har delegerat ansvaret för grundutbildningen till
Christer Andersson som är studierektor,
docent och lektor här (porfyriforskare).
Han är chef för undervisningen och jag är
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i bästa fall en hjälplärare som går in och
undervisar då och då. Han har delat upp
professorer, lektorer och adjunkter i team
och dessa följer studenterna hela vägen upp
från termin 5 och till termin 11.
– Min förebild för verksamheten i Umeå
var den kloke ledaren Bengt Scherstén och
det som var bra i Dalby-Lund utan de misstag vi gjorde där. Det hjälper inte om man
är stor i Singapore, New York, London och
Stockholm om man inte är etablerad i närområdet och det egna landstinget. När det
börjar blåsa snålt hemmavid, kan vännerna
i utlandet inte göra något om inte det egna
universitetet eller landstinget vill satsa på
en. Efter 49 avhandlingar lades Dalby ner.
Där fanns en extremt fint fungerande verksamhet som var erkänd överallt, men man
var inte tillräckligt förankrad lokalt och
regionalt.
– Här har jag gjort precis tvärtom,
konstaterar Lars Hjalmar Lindholm. Jag
undviker uppdrag i Stockholm, låt vara
SBU som är ett avslutat kapitel. Det viktiga finns här i Umeå. Mitt hjärta är här.
Däremot arbetar jag mycket internationellt
med tidskrifter och den internationella
forskningen. Det nationella, centrala kan
stå tillbaka.
– Vi har förmånen att ha Curt Furberg
som hedersdoktor i allmänmedicin sedan
ett par år tillbaka och i år fick vi även Richard Horton, chefredaktör för The Lancet.
Den senare passar väl in här med sitt globala intresse och han gjorde en bejublad
insats både på forskarutbildningen och när
han föreläste i den stora Betula-salen som
var överfull och mer till av entusiastiska
åhörare. Han är en i sanning gammaldags
oratör och föreläser helt utan bilder. Det är
underbart att lyssna till honom.
STOP

– STOP 1 betydde starten både för mig
och Björn Dahllöf vad gäller vetenskapligt
arbete. Med dagens sätt att tänka var det ju
en hemsk studie i det att vi hade en aktiv
behandling mot placebo och människor
i placebogruppen dog i större utsträckning än i den aktiva gruppen. Men kom
ihåg: Det var ingen som visste säkert hur
det förhöll sig. Få trodde att man skulle

behandla gamla människor med högt blodtryck. ”Mormor behöver sitt höga blodtryck för att få upp blodet i hjärnan”. Det
fanns ganska mycket epidemiologiska data
som talade för att ju lägre blodtryck man
hade, desto värre gick det. Efteråt vet man
ju alltid hur det borde ha varit.
– I studien ingick 1 627 patienter. Hälften fick aktivt läkemedel och hälften fick
placebo. Sex månader efter det att den sista
patienten randomiserats, sammankallades
ett blixtmöte med säkerhetskommittén
som beordrade att studien stoppades omedelbart. Det var både traumatiskt och en
fantastisk upplevelse att få vara med och
göra en studie som satte punkt för misstaget att inte behandla gamla människor
med högt blodtryck.
– STOP 2 var mycket mindre dramatiskt. Det var ”bara” en fortsättning och
en öppen studie där vi gick vidare och
jämförde nyare läkemedel med de äldre.
Någon skillnad av betydelse hittade vi inte.
För mig är STOP 1 den stora studien, dramatiken.
Karriären

På frågan om STOP-studierna öppnade
några dörrar påpekar Lars Hjalmar Lindholm mycket bestämt att det som öppnade
dörrar var dels Lennart Hansson och dels
mötet på Nordkap år 1986 där han som
”lillpojke” i den församlade forskareliten
fick presentera sin avhandling. Denna
visade att det inte gick särskilt bra för
hypertonikerna om de behandlades traditionellt. Risken för dem att drabbas av
hjärt-kärlsjukdomar var större än för personer med normalt blodtryck.
– Väderomständigheterna var mycket
dramatiska, minns Lars Hjalmar Lindholm. Vi satt inblåsta en vecka. Ditfärden
hade varit mycket dramatisk för många
och det skapade en alldeles speciell stämning och känsla av utsatthet och sammanhållning. Detta blev mitt genombrott
både nationellt och internationellt och
jag är Lennart Hansson evigt tacksam
att jag fick komma med och lära känna
de ledande blodtrycksforskarna i världen,
bl.a. Stevo Julius, Alberto Zanchetti och
Colin Johnston.

Det hjälper inte om man är stor i Singapore, New York,
London och Stockholm om man inte är etablerad i närområdet och det egna landstinget.

på min forskarkarriär. Jag började med att
finna att hypertoniker hade för mycket
hjärt-kärlsjukdomar. Något var fel i deras
behandling. Det har tagit 30 år att försöka
ta reda på vad felet var. Nu tror jag att jag
vet, nu behandlar vi rätt och så ska vi se
hur det går.
Och så till betablockerarna...

– Det är ju tveklöst så att betablockerarna i
behandling av högt blodtryck bara har halva
den effekt man kan förvänta sig på strokeincidensen, konstaterar Lars Hjalmar Lindholm. De flesta blodtryckssänkande läkemedel ensamma eller i kombination, minskar risken för stroke med ca 40 procent,
och den går bara ner 16–17 procent med
betablockerare. Jag har alltså inte påstått
att betablockerare är sockerpiller! Även
effekten på mortalitet är sämre medan det
inte är någon skillnad när det gäller hjärtinfarkt. Jag tror att vi gjorde ett kardinalfel
en gång när vi gick från behandling med
betablockerare vid sekundärprevention till
att använda dem vid primärprevention!
– Det är ingen som helst tvekan om
att vissa betablockerare minskar risken för
recidiv och död efter hjärtinfarkt, och att
de även är effektiva vid hjärtsvikt, angina
pectoris och att, i alla fall metoprolol,
minskar risken för plötslig hjärtdöd. Det

har jag aldrig ifrågasatt, och jag vill verkligen understryka att man ska använda
betablockerare både som ett fjärde- eller
femtehandsmedel på hypertoni och som
förstahandsmedel, när det finns skäl att
ge betablockerare. Men vi tog steget från
sekundärprevention till primärprevention
utan att det någonsin var visat att betablockerare hade bra effekt vid primärprevention. Diuretika hade och har bra effekt.
När vi gjorde de skandinaviska studierna
blandade vi diuretika och betablockerare.
Nästan alla patienter fick diuretika. Jag
tror att effekterna vi såg mest kan tillskrivas diuretika.
– Resultaten från LIFE-studien visar att
losartan är bättre än atenolol. Alltså är atenolol sämre än losartan. Är atenolol sämre
än andra betablockerare? Det är svårt att
svara på. Vi fann att betablockerare som
klass har dålig effekt på t.ex. stroke. Atenolol ensamt har ännu sämre effekt jämfört
med hela klassen betablockerare.
– Nästa steg kanske blir behandling med
de nya tredje generationens vasodilaterande
betablockerare, i alla fall om man ska tro
CAFE-studien (sub-studie till ASCOT)
som visar att det centrala blodtrycket
inte sjunker med betablockerare av första
eller andra generationen eftersom de drar
samman kärlen. Det gör inte de nyare. När
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Lars Hjalmar Lindholms avhandling
utlöste en mediastorm så intensiv att han
”rymde” till en grekisk ö under en vecka.
– Vi trodde på 1970-talet att blodtrycksproblematiken var löst. Då kom
vi från lilla Dalby och sa att det går inte
bra för hypertonikerna trots behandling.
Det var så uppenbart att många av dem
drabbades av hjärt-kärlsjukdomar jämfört
med personer utan hypertoni, och resultaten var desamma inom slutenvård såväl
som öppenvård. Jag blev ett hot mot det
etablerade forskarsamhället och i stället
för att diskutera hur vi borde behandla
hypertonikerna i framtiden, gick energin
till att slå vakt om det redan etablerade.
Ett par år senare visade både Ola Samuelsson i Göteborg och Chris Isles i Glasgow i
prospektiva studier att vi hade fullständigt
rätt. Hypertonikerna hade trots behandling
kvarstående höga risker. Detta blev basen
för hela min forskarkarriär. Under den här
jobbiga tiden var det några som trodde på
mig och som betydde mycket för mig. Det
var Bengt Scherstén, min handledare, Lennart Hansson samt några av landets thoraxkirurger som opererat hypertonikers
hjärtan.
– Åren efter avhandlingen tog diskussionen ändå fart och de kliniska studierna
började dugga tätt. Ska vi sänka trycket
mer (HOT), ska vi ge kalciumantagonister
eller ACE-hämmare i stället för de tidigare
använda (STOP 2, CAPPP, NORDIL) eller
är problemet något annat, något metaboliskt (Peter Nilssons avhandling), är det
något som har att göra med blodtrycket
under dygnet (Inger Enströms avhandling)? Allt detta har lett till att vi häruppe
har skaffat oss ett databaserat beslutsunderlag (Mats Perssons avhandling). Det
är infört i hela Västerbottens län och helt
anpassat till senaste guidelines.
– Detta jätteexperiment startade för ca
ett år sedan, hösten år 2005. Efter ett antal
år har vi ca 1,5 miljoner blodtryck inne i
systemet. Internmedicinare och allmänmedicinare gemensamt försöker undervisa allmänläkarna i att behandla hypertonikerna
bland 250 000 invånare optimalt, dvs. att vi
behandlar alla riskfaktorer eller med andra
ord följer Läkemedelsverkets riktlinjer. Alla
blodtryck registreras i en databas i journalsystemet och jämförs med ett annat landsting som har samma upplägg men ingen
speciell intervention. Nu ska vi se om vi
verkligen sänker riskerna ordentligt när vi
sänker blodtrycket effektivt och behandlar rätt. Om ett par år ser vi resultatet.
Strokeincidensen går ner rätt snabbt när
blodtrycket sjunker. Detta får väl bli slutet

Rod Jackson talar mycket klokt om att man ska prata
om högt blodtryck och inte hypertoni, höga blodfetter
och inte hyperlipidemi. Högt blodtryck är en variabel
bland flera.

man talar om upp till en tredjedel av den
vuxna svenska befolkningen som målgrupp
för blodtrycksbehandling, måste man ha
bra mycket på fötterna innan man rekommenderar ett förstahandsmedel.
SBU

– Det var alls ingen hemlighet att Bo Carlberg, Ola Samuelsson och jag börjat fundera över problematiken kring betablockerarna medan vi arbetade med SBUs riktlinjer, menar Lars Hjalmar Lindholm. Detta
diskuterades i kafferum och över luncher.
För att uttrycka sig lite spetsigt: de ledamöter som ofta var närvarande vid mötena var
orienterade och hade ingen anledning att
bli ”förbluffade”. SBUs uppdrag var dock
att studera olika klasser av läkemedel, och
det var aldrig tal om att vi skulle titta på
olika läkemedel inom en klass.
Presidenten

Från och med den 19 oktober 2006 och
nästan 2 år framåt är Lars Hjalmar Lindholm president inom International Society
of Hypertension, ISH. Det är 25 år sedan
sist en nordisk läkare var president. Valet
skedde i juni 2005 i Milano. Sedan dess har
han varit kronprins ”president elect” och
skolats in av den nuvarande presidenten,
Michael Alderman.
– Det har varit en fantastiskt trevlig
tid. Jag är oerhört hedrad och glad och
inser att längre än så här kommer inte jag.
Utnämningen kom mycket oväntat. Det är
ett erkännande av min forskning och utan
tvekan har jag haft nytta av arbetet med
betablockerarna.
En viktig fråga för ISH är det stora
mötet vartannat år. För Lars Hjalmar Lind-

holm blir det i Berlin år 2008. Därefter
följer Vancouver 2010 och Sydney 2012.
År 2014 kommer det att vara gemensamt
möte med European Society of Hypertension, ESH, och platsen för det mötet ska
bestämmas under sommaren 2007.
Ytterligare en viktig uppgift är tidskriften Journal of Hypertension samt engagemanget i tredje världen. ISHs globala
perspektiv inklusive forskningsperspektiv
skiljer det från flera andra sällskap.
– Vi har mycket aktivitet i Afrika. De
handlar bl.a. om att lära lärare att bli lärare
och att få igång forskningsverksamhet. Jag
ska arbeta för att få fram mer pengar till
detta. I Afrika och Asien har vi en ”teaching faculty” som försöker undervisa lärare
om hjärt-kärlsjukdom. Vårt stora problem
är att ISH inte är ett rikt sällskap. Vi kan
bara spendera pengar i den takt vi kan få
in dem.
– Att vara president är oavlönat arbete.
Det förutsätter att man har en arbetsgivare
som accepterar att man arbetar med detta,
och att man har välsignelse att få åka på
möten utan att behöva ta ledigt utan lön.
Mitt engagemang i ISH sker med den allra
största välsignelse både av dekanus och
fakultet i Umeå. Man är mycket stolt och
glad och anser att jag ska avsätta den tid
jag behöver.
Framtida forskning

– Vi vet i dag ganska väl hur man bör
behandla högt blodtryck och andra riskfaktorer, men hur kommer man över det
motstånd som finns kanske framför allt
hos öppenvårdsläkarna, kanske även hos
patienterna och hur får vi ner hjärt-kärlriskerna för en vettig kostnad? Var ligger

motståndet? Jag tror att faktorer som
läkarnas ålder, avstånd till grundutbildning, begränsat intresse att läsa medicinska
originalartiklar spelar roll. Vi har fortfarande stort behov av en vidareutbildning
som inte ligger i sponsorers händer utan
hos någon obunden institution. Sponsorernas utbildningar är egentligen mycket
bra, men den kan kritiseras för att den inte
är obunden.
– Inom forskningen är även den resistenta hypertonin, med framför allt högt
systoliskt blodtryck och hur vi ska få bukt
med det, mycket intressant. Det är en grupp
patienter för vilka det i dag finns mycket
lite att erbjuda behandlingsmässigt. Endotelinreceptor-A-blockerare kanske kan ge
nya möjligheter till effektiv behandling.
– Vi måste också att få bort tänkandet i enriskfaktorer. Det är mycket sällan
någon bara har en riskfaktor. Många är
både feta, röker och har höga lipider. Rod
Jackson talar mycket klokt om att man ska
prata om högt blodtryck och inte hypertoni, höga blodfetter och inte hyperlipidemi. Högt blodtryck är en variabel bland
flera.
Bäst hittills?

– Jag är mest glad i mitt (arbets)liv över att
ha fått arbeta i Umeå med denna underbara grupp människor, få se allmänmedicinen växa som en specialitet likvärdig
andra specialiteter, känna respekten från
sjukvårdskollegorna samt att få se allmänmedicinsk forskning växa fram utan
begränsningar under mina nio år här. Det
är lycka.
Maud Umaerus
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Skall vi glömma beta-blockerarna
nu i hypertonibehandlingen?
– en balanserad syn behövs

E

n gång för 35 år sedan så var betareceptor-blockerarna en ny och
modern behandling som föreföll
mycket lovande (1). Först kom ospecifika
substanser som propranolol, men efterhand alltmer specifika substanser (atenonol, metoprolol, etc.) och numera även
moderna kombinationsläkemedel med
både alfa- och betablockerande egenskaper
(karvedilol). Det har funnits stickspår som
t.ex. praktolol, en tumörframkallande substans för parenteralt bruk på 1970-talet som
snabbt drogs tillbaka p.g.a. biverkningar.
Den store svenske hypertoniforskaren Lennart Hansson skrev sin avhandling med
inriktning på terapi med beta-blockerare,
en typ av läkemedel som sedan kom att
användas i ett stort antal kliniska studier,
framförallt för hypertonibehandling (2)
men även för hjärtsvikt (3–6).
Kritik av betablockerare framförallt för
äldre med hypertoni

Under senare tid har dock denna läkemedelsklass kommit under kritisk debatt,
först från forskare i USA (7,8) och sedan
från Sverige (9,10). Kärnan i denna kritik
är att beta-blockerare har haft alltför svag/
dålig dokumentation for prevention av
kardiovaskulära händelser hos framförallt
äldre hypertoniker, samt vad gäller strokeprevention hos stora patientgrupper (7–
10). Fortfarande kvarstår dock faktum att
dessa läkemedel ar bättre än placebo (2)
samt inte visats vara sämre för prevention
av mortalitet eller hjärthändelser jämfört
med andra terapigrupper. Kanske är det
dock så att tiden har sprungit ifrån denna
välkända grupp av läkemedel, något som
tidigare noterats för t.ex. hydralazin – en
kärlvidgande substans som dock minskade
i användning p.g.a. besvärliga biverkningar
i form av SLE-syndrom, inte p.g.a. svagare
effekt i stora kliniska studier (som aldrig
gjordes). Substansen var dock olämplig på
många sätt, framförallt genom reflektorisk
takykardi, således motsatsen till beta-receptor-blockerarnas huvudeffekt.
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Argument till försvar för beta-blockad

Finns det dock ingen som kan framhålla
något till försvar för beta-receptor-blockerarna? I en ledarkommentar nyligen i
Journal of Human Hypertension har några
argument samlats (11). Man vet bl.a. att
många patienter tycker om beta-receptorblockerare eftersom de kan få symptomlindring vid takykardi och annan arytmi
(12) eller genom att förebygga migrän
(13,14). Dessutom har det visat sig att
perioperativ beta-receptor-blockad i många
fall verkar kunna skydda patienter som
genomgår kirurgiska ingrepp enligt en del
rapporter, även om fler studier behövs (15).
Fortfarande så behövs också beta-receptor-blockad som tilläggsbehandling för att
uppnå en optimal blodtryckskontroll för
riskpatienter, och dessa medel lämpar sig
utmärkt for kombination med t.ex. kalciumantagonister av dihydropyridintyp (ex.
amlodipin, felodipin, nifedipin) där synergieffekter kan uppnås. Till detta kan läggas
en väl dokumenterad kunskap om den
sekundärpreventiva nyttan av beta-receptor-blockad efter manifestation av koronarsjukdom (16,17). Fortfarande verkar det
föreligga en viss, men minskande, underbehandling av dessa riskpatienter, både
sett från svensk horisont (RIKS-HIA) och
från europeisk, i EUROASPIRE-studierna
(18).

kombinationsbehandling vid svår hypertoni och hög risk, samt slutligen vid en
del kirurgiska operationer. Det vore illa
om denna grupp av läkemedel skulle försvinna, men den bör hitta sin rätta plats i
låg–måttlig dos inom ramen för en bred
terapiarsenal. En senare meta-analys från
Kanada har visat att det, liksom Messerli
ursprungligen hävdade (7,8), föreligger
en sämre effekt av beta-receptor-blockad
bland äldre patienter (> 60 år vid baslinjen), men inte en sämre effekt bland yngre
(< 60 år) där dessa medel signifikant kan
förebygga kardiovaskulär morbiditet och
mortalitet (21). För yngre patienter var
risken för händelser lika för beta-blockerare och andra antihypertensiva medel med
RR 0.97 (95% KI; 0.88–1.07), medan det
hos äldre var en något ökad risk med betablockerare, RR 1.06 (95% KI; 1.01–1.10).
Denna den färskaste meta-analysen (21)
inom området har ännu ej fått ett riktigt
genomslag i debatten, vilken därmed kan
nyanseras betydligt. Beta-receptor-blockerare kan således fortfarande användas för
hypertonibehandling hos framförallt yngre
patienter, men bör ofta kombineras med
t.ex. en kalciumantagonist av dihydropyridintyp.

Sammanfattningsvis, anser jag att det

ar olämpligt att kritisera bruket av betareceptor-blockad på samma sätt som en
gång hydralazin blev kritiserat och fick
sin roll omprövad (slopad). Det finns inga
sådana farliga biverkningar med moderna
beta-blockerare som med hydralazin, även
om en högdosanvändning kan leda till
viktuppgång och nedsatt insulinkänslighet
(19) som ökar risken för ny diabetes (20).
Högdos bör därför lämpligen undvikas
inom hypertonibehandlingen. Vi behöver fortsatt användning av beta-receptorblockad, inte minst som symptomlindring,
sekundärpreventivt efter hjärtinfarkt, som

Peter M Nilsson
docent, universitetslektor
Institutionen för kliniska vetenskaper
UMAS, Malmö
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Genetiska faktorer vid hypertoni –
betydelse av renal natriumreabsorption
Ärftlighet av blodtryck och saltkänslighet

Mellan 30 och 60% av blodtrycksvariationen i befolkningen styrs av ärftliga
faktorer vilket betyder att vanligt förekommande genetisk variation i ett flertal
olika gener sannolikt kan förklara en stor
del av blodtrycksskillnader mellan individer och risken att utveckla primär hypertoni.1 Reducering av saltintaget sänker det
genomsnittliga blodtrycket men den individuella blodtryckssänkningen som följer
av en minskning av saltintaget, liksom
blodtrycksförhöjningen då saltintaget ökas,
(graden av saltkänslighet) varierar mycket
mellan individer.2 Grad av saltkänslighet
är omvänt korrelerad med renin aktivitet
i plasma3 indikerande att individer med
hög saltkänslighet har en ökad reabsorbtion av natrium i njurtubuli vilket leder
till ökat natriumflöde i den juxtaglomerulära apparaten och därmed hämning av
renininsöndringen.
Monogen hypertoni och saltkänslighet

NEDD4L, ENaC
och befolkningsblodtryck

Vi har inte kunnat påvisa att genetisk variation i ENaC bidrar till vanligare former av
hypertoni,5 men nyligen fann vi att en i
befolkningen vanligt förekommande genetisk variant i ”ENaC-bortplockningsproteinet” NEDD4L leder till en ökning av det
systoliska blodtrycket med 2 mmHg och
även en snabbare blodtrycksökning över tid
i Malmöbefolkningen (Malmö Kost Cancer
studien).6 Den genetiska variationen i
NEDD4L avgör om en proteindomän av
NEDD4L, som tros avgöra lokalisationen
av NEDD4L i cellen, uttrycks eller ej och
därmed förmågan av NEDD4L att kontrollera ENaC uttrycket i njurtubuli (Figur).6
SGK1-NEDD4L-ENaC systemet och
dess roll för befolkningsblodtryck och
koppling till det metabola syndromet

NEDD4L-aktiviteten regleras med fosforylering av proteinet serum and glucocortocoid
regulated kinase 1 (SGK1). Ökad SGK1-aktivitet verkar hämmande på kanalbortplockningsproteinet NEDD4L (Figur). De vik-

tigaste faktorerna som i sin tur styr SGK1 är
insulin och aldosteron. Insulin ökar, via sin
klassiska intracellulära signalleringskaskad,
SGK1 aktiviteten medan aldosteron bundet
till den mineralokortikoida receptorn (MR)
agerar som en traskriptionsfaktor i cellkärnan där aldosteron-MR-komplexet binder
in till SGK1-promotorn och leder till ökat
uttryck av SGK1 (Figur).
Vi har visat att genetisk variation i
SGK1 leder till ett ökat befolkningsblodtryck med 3/2 mmHg och en snabbare
blodtrycksökning över tid,7 vilket indikerar att den genetiska variansen ökar SGK1aktivitet eller uttryck. Detta gör i sin tur
att den SGK1-inducerade hämningen av
NEDD4L ökar och därmed att EnaCuttryck och renal saltreabsorption ökar.7
Eftersom insulinresistens i perifera vävnader med kompensatorisk hyperinsulinemi
är ett centralt fenomen vid hypertoni och
det metabola syndromet antog vi att bärare
av den genetiska SGK1-uppsättning som
har ökad SGK1-aktivitet/uttryck får en relativt ökad insulinmedierad uppreglering av
ENaC via insulin-SGK1-NEDD4L-ENaC
systemet i njurarnas tubuli (Figur). Vi fann
starkt stöd för detta i Malmöbefolkningen
då den direkta korrelationen mellan insulin
och blodtryck var signifikant starkare hos
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Alla idag kända monogena former av
hypertoni, vilka till skillnad från primär
hypertoni orsakas av mutationer i en gen,
orsakas av mutationer som direkt eller
indirekt ökar natriumreabsorptionen i
njurtubuli och karaktäriseras av kraftig
saltkänslighet och låga reninnivåer.4 En av
dessa ovanliga monogena hypertoniformer,
Liddle’s syndrom, orsakas av mutationer
i den amiloridkänsliga natriumkanalen
(ENaC) som uttrycks i distala njurtubuli
och samlingsrören.5 Ett kanalbortplockningsprotein kallat Neural precursor cell
Expressed Developmentally Down-regulated 4 Like (NEDD4L) håller normalt
sätt uttrycket av ENaC på en kontrolerad
nivå genom att gripa tag i den C-terminala delen av ENaC, dra in den i cytoplasman och bryta ner den. Mutationerna vid
Liddle’s syndrom leder till att den C-terminala delen av ENaC deleteras eller att dess
aminosyrasekvens förändras vilket får som
konsekvens att NEDD4L inte kan ta bort
ENaC från cellmembranet. ENaC överuttrycks därmed och följden blir hyperreabsorption av natrium och saltkänslig hyper-

toni vilken dock effektivt kan behandlas
med amilorid som molekylspecifikt blockerar ENaC (Figur).5

dem som bär på den mer aktiva genetiska
SGK1-uppsättningen.7 SGK1 kan således
vara en central mekanistisk länk som förklarar en del av det epidemiologiska sambandet mellan hyperinsulinemi/insulinresistens och hypertoni associerat med det
metabola syndromet8 och detta samband
stärks av genetisk variation i SGK1.7
Sammanfattning och slutsatser

Forskning på ovanliga monogena former
av hypertoni har i förlängningen lett till
kunskapen att i befolkningen vanligt förekommande genetisk variation i gener som
reglerar ENaC (NEDD4L och SGK1) är
av betydelse för befolkningsblodtryck och
blodtrycksprogression över tid. Vidare har
vi identifierat en möjlig mekanistisk link
som förklarar sambandet mellan hyperinsulinemi och hypertoni.
Som förväntat vid multifaktoriella och
polygena fenotyper som blodtryck och
primär hypertoni är de genetiska effekterna
på blodtrycket i 60 års åldern relativt små
(2–3 mmHg vardera) men skillnaderna
ökar med åldern. Om vi kan identifiera
merparten av de andra genetiska varianter

som påverkar befolkningsblodtrycket kan
hypertonirisk predikteras i tidig ålder och
eventuellt kan även specifik behandling
skräddarsys. Ett exempel på detta skulle
vara tidiga farmakologiska och icke-farmakologiska interventioner (fysisk aktivitet
och insulinkänslighetsökande läkemedel)
som ökar insulinkänsligheten och därmed
de cirkulerande insulinkoncentrationerna
hos individer med hög genetiskt betingad
aktivitet i SGK1-NEDD4L-ENaC systemet
(Figur). Detta kommer dock kräva fortsatt
systematisk genomgång av genomet i stora
matarial omfattande tusentals individer
såsom Malmö Kost Cancer-materialet.
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Renin Academy:

Höggradig hämning av RAAS
Rapport från ett symposium vid XVI European Meeting on Hypertension

Det europeiska hypertonisällskapet
har uttryckt sitt stöd för Renin Academy, en sammanslutning av internationella experter, som arbetar för
att utveckla utbildningsaktiviteter
och stärka den vetenskapliga forskningen inom området blockad av
renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS). Vid det 16:e europeiska
hypertonimötet i Madrid arrangerade Renin Academy ett symposium
om värdet av höggradig hämning
av RAAS.

I

symposiet Optimizing suppression of the
renin-angiotensin-aldosterone system vid
XVI European Meeting on Hypertension
diskuterades flera aspekter på RAAS under
ledning av N.K. Hollenberg, ordförande
i styrgruppen inom Renin Academy. Inte
minst kom betydelsen av höggradig hämning av RAAS i fokus. Höga doser av ACEhämmare eller alternativa vägar att blockera
RAAS kan förbättra omhändertagandet av
patienter med hög risk att insjukna i hjärtkärlsjukdom.
Befintliga problem
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M. Azizi från Paris talade på temat RAAS:
current mysteries. Han beskrev studier som
visat att höggradig blockad av RAAS
varit associerad med högre terapivinst.
Som exempel nämndes olika doser av
ACE-hämmare såsom ramipril i MicroHOPE och DIABHYCAR, perindopril i

EUROPA och PROGRESS och lisinopril
i ATLAS eller olika doser av en angiotensinreceptorblockeraren irbesartan i
IRMA2.
RAAS har visat sig vara ett mer komplicerat system än vi tidigare antagit. Inte
minst har betydelsen av alternativa syntesvägar för angiotensin II tydliggjorts. Vid
behandling med ACE-hämmare är syftet
att sänka nivåerna av angiotensin II, vilket
också sker initialt. Vid långtidsbehandling
uppstår dock så kallad ACE-escape, vilket
innebär att angiotensin II bildas trots
blockad av ACE. Detta utgör grunden
för kombinerad behandling med en ACEhämmare och angiotensinreceptorblockerare (ARB).
I en metaanlys av T.W.R. Doulton och
medarbetare från 2005, baserad på 14
studier och 434 patienter sänkte kombinationen med en ACE-hämmare och en

ARB systoliskt blodtryck 3–5 mmHg mer
än monoterapi. Tillägg av candesartan till
ACE-hämmarbehandling har visats minska
risken för kardiella komplikationer i studien CHARM-Added vid hjärtsvikt. På
motsvarande sätt har tillägg av valsartan
till patienter med genomgången hjärtinfarkt vistas förbättrat prognosen i studien
VALIANT.
Prorenin

J. Danser hade till uppgift att diskutera
olika aspekter på prorenin, Prorenin: what
is it doing in the diabetic patient with microvascular disease and why? beskrev den tidiga
aktiveringen av RAAS. Betydelsen av renin
och kanske i ännu högre grad dess prekursor prorenin, som hittills har antagits vara
utan betydelse. Mer än 90% av reninfraktionen i blod utgörs av prorenin, medan
huvuddelen i vävnader är renin. Detta, tillsammans med andra data, talar för att prorenin syntetiserat i njurarna i hög grad är
av betydelse för lokalt genererat renin i vävnader. Vid mikrovaskulära komplikationer
till diabetes är nivåerna av prorenin ökade
och det har förslagits att kvantifiering kan
vara en markör för njurpåverkan.
I normala fall kan prorenin inte medverka i bildningen av angiotensin I. Det
krävs en proteolytisk process vid vilken
ett prosegment klyvs av, så att aktiva delar
av molekylen kan verka mot angiotensinogen i bildningen av angiotensin I. Nya
data talar för att det även finns en icke-proteolytisk aktivering av prorenin, vid vilken
en konformationsförändring av prorenin
leder till att prosegnentet inte längre hindrar angiotensinogen att nå aktiva delar av
molekylen. Prorenin blir därmed det aktiva
enzymet. Under normalfysiologiska förhållanden är cirka 2% av prorenin i denna
öppna och aktiva konformation.
Data från, A. Ichiharas grupp, talar
för att en bindning av prorenin till
(pro)reninreceptorer på cellyta kan leda
till att en högre andel prorenin omformas
till den öppna och aktiva strukturen. Som
en följd genereras mer angiotensin I och
via ACE resulterar detta i mer angiotensin
II, som verkar via en angiotensin II-receptor på cellytan och utövar intracellulära
effekter. Av ännu större intresse kanske
är möjligheten att bindningen till reninreceptorn medierar direkta intracellulära
effekter.
Optimal blockad

I symposiet sammanfattade L.M. Ruilope
alternativa vägar att nå höggradig blockad
av RAAS under titeln Optimizing RAAS
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blockade. Han underströk vikten av att
även blockera alternativa vägar för aktivering av RAAS. Ett särskilt intresse är
kopplat till de nya reninhämmare som är
under utveckling. Detta nya angreppssätt

att hämma RAAS ger enligt flera av deltagarna i symposiet utrymme för optimal
och höggradig blockad av systemet.
Anders Himmelmann

Renin Academy leds av en styrkommitté med 15 internationellt välkända experter inom
kardiovaskulär forskning.
Norman K Hollenberg (ordf.)________________________ Boston, MA, USA
Luis M Ruilope (vice ordf.)_ _________________________ Madrid, Spain
Michel Azizi______________________________________ Paris, France
Michel Burnier_ __________________________________ Lausanne, Switzerland
Alexander Jan Danser______________________________ Rotterdam, The Netherlands
Toshiro Fujita_ ___________________________________ Tokyo, Japan
Hermann Haller_ _________________________________ Hannover, Germany
Henry Krum_____________________________________ Melbourne, Australia
Friedrich Luft_ ___________________________________ Berlin, Germany
Giuseppe Mancia_________________________________ Monza, Italy
Juerg Nussberger_________________________________ Lausanne, Switzerland
Toshio Ogihara___________________________________ Osaka, Japan
Peter Sever_ _____________________________________ London, UK
Domenic Sica_ ___________________________________ Richmond, VA, USA
Michael Weber_ __________________________________ New York, USA
En utförlig beskrivning av Renin Academy finns på deras hemsida:
www.reninacademy.org

Rapport från ADA:

”Metabola syndromet, finns det?”
Eftersom den årliga American Diabetes Association
(ADA) kongressen denna gång avgick i Washington
DC, där jag gjorde min postdoc 1997–1999, var det
en självklarhet att ta med familjen över Atlanten på
denna resa. Vi bodde hos vänner under kongresstiden, 4–7 juni, och tog sedan hyrbilen till Kanada för
att besöka en familj som vi lärt känna och som flyttat till London, i södra Kanada. Här följer en rapport
från kongressen samt en reseberättelse.

ADA-kongressen i Washington D.C.

V

id genomgången av programmet för ADA-kongressen kunde
man direkt konstatera att temat
hypertoni är snålt representerat. Detta är
synd eftersom blodtrycket verkar ha större
prognostisk betydelse än blodsockret för
patienter med typ 2-diabetes. En annan
viktig prognostisk faktor är emellertid
motion och i en statistisk beräkning av J.S.
Rana från Pittsburg undersöktes vilket som
kraftigast ökar risken för att få diabetes,
motionsbrist eller fetma. I den statistiska
analysen vann fetma stort. Det är alltså
ur denna synvinkel betydligt bättre att
vara smal och otränad, än tjock och flitig
motionär, vilket ju kan kännas rimligt om
man jämför med kliniska erfarenheter.
NIH-institutet

Min förre chef på labbet, Michael J Quon,
tillhör numer National Center for Complimentary and Alternative Medicine på
National Institutes of Health (NIH). Detta
NIH-institut har alltså fokus på alternativa
behandlingsformer. Quon har nu två särskilt intressanta spår i sin forskning, dels
undersöker han i en klinisk cross-overstudie huruvida mörk choklad sänker blodtrycket tillräckligt för att man skall kunna
behandla mild hypertoni på detta sätt. Dels
har han funnit kraftiga insulinliknande
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effekter av grönt te! Båda dessa projekt
visar på det goda som kan finnas alldeles i
vår närmiljö! En gemensam substansgrupp
med goda effekter på bl.a. endotelet i grönt
te och i choklad är så kallade flavonoider.
Dessa ämnen finns också i rödvin!
Underhållande debatt

En fråga som fick ta mycket plats under
olika seanser under ADA var diskussionen
om det är någon poäng med att diagnosticera förekomst av metabola syndromet.
Detta har ibland misstolkats som att det
ifrågasatts om metabola syndromet finns
överhuvudtaget, vilket alltså inte varit fallet.
I en underhållande för (George Alberti )
och emot (Richard A. Kahn) debatt framfördes argument emot metabola syndromet
såsom att det saknar en bra definition och
att det inte predikterar diabetesuppkomst
särskilt bra. Man påpekade att en så till
synes enkel sak som att definitionen av
vilket midjeomfång som kvalificerar, varierar inom olika föreningar/grupper (EGIR,
IDF, WHO) och att man dessutom behöver olika referensvärden för olika populationer. Det framkom också att man i USA
måste ta vissa praktiska hänsyn, ett midjeomfång som är hållbart epidemiologiskt
innebär i praktiken att de flesta amerikaner
ligger över detta mått! Kahn klagade också

på att det kommer nya definitionsförslag
ungefär vartannat år och att dessa olika förslag sällan undersöks gällande sensitivitet
och specificitet. På det hela taget vann nog
kritiken mot metabolt syndrom i debatten eftersom diagnosen inte tillför något
prognostiskt värde utöver de enskilda ingående komponenterna. Kombattanterna
erkände emellertid att man ändå har nytta
av begreppet när man för patienten kan
linda in det faktum att han eller hon löper
risk för diabetes och hjärtkärlsjukdom i ett
ganska diffust begrepp. Det är mer plumpt
att direkt säga – ”du är för tjock och motionerar för lite” än att ”du har ett så kallat
metabolt syndrom”.
Äkta amerikansk frukost

Efter att ha fått mitt vetenskapliga begär
tillfälligt stillat körde vi en stor amerikansk
DVD-och dubbel-AC-bestyckad hyrbil ca
1000 km till södra Kanada. Amerikansk trafikorganisation och körrytm är så mycket
mer behaglig än den svenska att det får
en att undra om det inte bidrar till att de
nästan når dubbelt så bra blodtryckskontroll ”over there” (30% når målblodtryck
där och endast ca 15% i Sverige). Vi övernattade på ett ordinärt motell halvvägs till
Kanada. Det hade bra standard för en rätt
liten kostnad och det fanns dessutom ett

Frukost i Danceville

litet gym som undertecknad passade på att
nyttja. Frukost ingick däremot inte och
därför sökte vi oss in i den lokala lilla staden
Danceville. Här, mitt på huvudgatan, låg
familjerestaurangen Sunrise där vi intog
vad som måste vara en äkta traditionell
amerikansk frukost. Man beskyller ibland
snabbmatskedjorna för att ligga bakom
fetmatrenden i USA, men den frukost
som bjöds på Sunrise i Danceville var inte
kalorifattig. Allt var lika snyggt och vällagat
som i filmen Twin Peaks, men inte behövde
man äta igen förrän framåt sen eftermiddag. Bilderna här ovan visar vår mat samt
konsekvenserna av att vara stamgäst.
Kanada–USA

Gränsen mellan Kanada och USA på
vägen mot London går mitt i den flod som
bildar Niagarafallen. Vi tog en sväng med
turistbåten ut till vattenfallet och kläddes
enhetligt i blå plastsäckar som skydd mot
vätan. Efter att relativt torrskodda tagit oss
över den moderna bron med bil kom vi till
Kanada. Varken jag eller min fru kunde
till vår förvåning se någon uppenbar skillnad på Kanada och USA. Samma affärer,
affärskedjor och bilar här som där. Det
finns emellertid stora skillnader mellan
hur Kanada och USA styrs samhällspolitiskt, särskilt gällande sjukvården. Vi fick
mycket information om detta via våra
vänner. Man har en väsentligen avgiftsfri
sjukvård i Kanada. Men även om många
inte kan tänka sig att gå över till ett mer
privatfinansierat system av amerikanskt
snitt, så klagar man på precis samma sätt
här som där. Man har långa sjukvårdsköer
och man får ofta inte de bästa läkemedlen,
om kostnaden anses för hög. En del löser
detta med att åka över gränsen till USA och
betala medicin ur egen ficka, ibland till och

Stamgäster på Sunrise

med rekommenderade att göra så av sin
kanadensiska doktor. När det gäller långa
operationsköer är det svårare, man kan inte
såvitt jag förstod, köpa operationer som
utförs privat i Kanada. Mitt intryck på
det hela taget var ändå att vi har en bättre
sjukvård i Sverige, än i Kanada. Skatterna
är emellertid betydligt lägre där än hos oss,
men man har å andra sidan inte kostnadsfria högskolestudier, vilket vi ju tycker är
så självklart här hemma i Sverige.
Apple in the Big Apple

Hemresan gick smärtfritt med bil till New
York och efter två nätter i the Big Apple,
där pojkarna mest ville vara i Apples nya
affär vid Central Park (se bild), flög vi hem
till Sverige. Väl här hemma ser vi konsekvenserna av två ovanligt varma och soliga
juniveckor på vår uttorkade gräsmatta. Vår
första tanke var att nu har sommaren passerat här hemma och vi missade den, men oj
så fel vi hade, sommaren 2006 är nog den
bästa jag kan dra mig till minnes. Tänk så

Apple i Big Apple

naturligt vi kunnat hålla blodtrycket nere
genom naturlig intorkning under denna
svettiga sommar!
Fredrik Nyström

Blå påsar under Niagara
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European Summer School
of Hypertension 2006
European Summer School of Hypertension hölls i år i Valencia, Spanien den 9–14
september och vi fick möjligheten att åka dit. Kursen riktar sig till unga läkare
och/eller forskare som är speciellt intresserade av hypertoni och vi var ca 50 deltagare från hela Europa.

P

rofessor Josep Redón från Valencia
var den som hade organiserat mötet
och satt ihop ett spännande program
som började med epidemiologi och slutade
med refraktär hypertoni. Föreläsningarna
rörde allt från grundforskning och genetik
till klinisk tillämpning. Tyngdpunkten låg
på diskussion mellan deltagarna och föreläsarna, och upplägget var snarare i form av
seminarier än vanliga föreläsningar.
Sverre Kjeldsen från Norge inledde kursen

nytt stort intressant forskningsprojekt
– Network of Excellence on Integrating
Genomics, Clinical Research and Care
in Hypertension – The INGENIOUS
HYPERCARE. Detta är ett enormt projekt
med många centra runt om i Europa som
skall försöka kartlägga och samla den kunskap som finns och hela tiden växer kring
funktion och interaktioner av gener samt
kopplingen till hypertoni och klinisk handläggning. Redan nu är trettio doktorander
involverade i detta och det blir säkert fler
med tiden.
Giuseppe Mancia, även han från Italien,

berättade om PAMELA-studien där man
tittat på betydelsen och skillnader mellan
blodtryck som mäts på sjukhuset/mottagningen, 24-timmars mätningar och blodtryck som mäts i hemmet. 140/90 uppmätt

på kliniken motsvaras av 125/80 vid ambulatorisk mätning och 135/85 vid korrekta
egenmätningar i hemmet. Så kallad whitecoat hypertension och masked hypertension innebär även de en klart ökad risk för
kardiovaskulära händelser även om de inte
är i samma nivå som ”äkta” hypertoni. T.ex.
hade 26% av de med ”äkta” hypertoni, vänsterkammarhypertrofi och så många som ca
15% av de med masked hypertension eller
white-coat hypertension. Nedgång i blodtryck under natten är en klar positiv prediktor men stor variabilitet under dagen, ofta
situationsbetingad, är en negativ prediktor.
Detta innebär kanske att vi borde ta dem
som t.ex. kommer in till akuten med ett
kraftigt förhöjt blodtryck, men som sedan
normaliseras, på större allvar.
Dag två presenterades frontlinjen i var

forskningen befinner sig nu kring gener
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med att beskriva hypertonins betydelse för
ohälsan i världen. Enligt hans presentation
kan 14% av alla dödsfall i världen härledas
till hypertoni, vilket är mer än t.ex. rökning. Bland 65-åringar i världen har ca 50%
hypertoni. Han beskrev också att en sänkning av det diastoliska blodtrycket med
5mmHg och det systoliska med 10mmHg
minskar stroke-risken med 38%.

Alberto Zanchetti från Italien beskrev ett

City of Arts and Sciences

som är kopplade till hypertoni och prote
iner antingen som markörer för eller möjliga orsaker till hypertoni. Föreläsningar
om endoteldysfunktion, oxidativ stress och
inflammationsmarkörer speglade ett komplicerat och ännu inte helt klarlagt samspel mellan olika faktorer som orsakar och
underhåller hypertoni. Professor Redon
beskrev att hypertoniker har högre nivåer
av oxidativ stress än t.ex. patienter med
familiär hyperlipidemi men att det fortfarande bara är en hypotes att blodtrycksbehandling minskar den oxidativa stressen
och att detta på sikt skulle ge patienten
bättre förutsättningar.

Dr Diez från Pamplona, Spanien om.
Vänsterkammarhypertrofi är en oberoende
riskfaktor för utvecklingen av hjärtsvikt och
även detta är tydligast hos kvinnor. Vad
gäller behandlingen finns det klart gynnsamma effekter av ARB, ACE-inhibitorer
och även calcium-antagonister på att förhindra utvecklingen av kardiell fibros jämfört med diuretika och betablockad. Enligt
Dr Diez har post-menopausala kvinnor
högre grad av fibros i hjärtat än män i alla
åldrar. Orsaken till detta är ej helt känd.
Dr Staessen från Belgien höll ett semina-

Rodicio från Madrid, Spanien och handlade om födelseviktens påverkan på utvecklingen av hypertoni och hjärtkärlsjukdom.
Det är tydligt att det som händer oss under
fosterstadiet spelar en betydligt större roll
än man tidigare trott. Antalet utvecklade
glomeruli står i relation till födelsevikten
där en låg vikt ger färre antal glomeruli.
En person med färre antal glomeruli får
ett högre systoliskt blodtryck.
Vi fick också lära oss att ett glas rött vin
om dagen har goda effekter, i alla fall om
man tänker på stroke och kardiovaskulär
död, enligt Dr Coca från Barcelona.

rie om 24-timmars blodtrycksmätning. Ett
högt nattligt blodtryck korrelerar starkast
med endpoints. Troligen beror detta på
att under sömnen är det lättast att jämföra
olika patienter eftersom aktivitetsgraden
då är lika.
Dr Renata Cifkova från Prag, Tjeckien
avslutade sedan programmet med att informera oss om utbildningsprogrammet inom
ESH, European Society of Hypertension.
Föreläsningarna och seminarierna är visserligen grunden för kursen men en viktig
aspekt är definitivt att man får knyta kontakter med personer inom samma forskningsområde som en själv och det var
också det som Dr Cifkova framhöll som
avsikten med kursen.

Hypertoni är en viktig riskfaktor för hjärt-

Vi fick under dessa intensiva dagar också se

En annan intressant förläsning hölls av Dr

svikt framförallt hos kvinnor. Detta talade
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lite av Valencia och Spanien tack vare ett

fantastiskt arrangemang. Staden Valencia
är känt för apelsiner, fotbollslaget Valencia
CF och paella – risrätten som även räknas
bland de spanska nationalrätterna. Paella
fick vi njuta av flera gånger och även fisk i
stora mängder. En kväll besökte vi City of
Arts and Sciences som är ett stort komplex
med flera futuristiska byggnader utformade
av arkitekten Santiago Calatrava som är
från Valencia. Samma komplex inrymmer
också Europas största saltvattenakvarium,
”The Oceanographic”, som är uppdelat
i sektioner efter den fauna som återfinns
i vår planets största hav. Här finner man
bl.a. delfiner, pingviner, valar, valrossar och
över 100 000 m² havsvatten. Det oceneografiska museets lokaler är ritade av den
framlidne Félix Candela.
Här avslutades kursen med en middag i

akvariets restaurang där man sitter omgiven av ett stort runt akvarium med vackra
fiskar. Förutom intressant ny kunskap tar
vi med oss många nya vänner runt om i
hela Europa som vi säkert kommer att få
anledning att träffa igen. Ett stort tack till
Svenska Hypertonisällskapet och ESH som
gjorde detta möjligt!
Lena Mortensen
Charlotta Ljungman
ST-läkare i Intermedicin
vid Östra Sjukhuset i Göteborg

Farmakodynamiska effekter av
samtidigt kalciumtillskott och
kalciumantagonism
Frågorna om effekten av medicinering med kalcium elimineras av samtidig medicinering med kalciumantagonister, och om det finns risk för
påverkan av osteoporos vid medicinering med kalciumantagonister har
kommit in till LUPP, Läkemedelsupplysningen i Västra regionen. Av svaret
framgår att interaktionsrisken mellan
kalcium och kalciumantagonister vid
peroralt bruk är låg om inga allvarliga störningar av kalciummetabolismen föreligger. Effekten av kalciumantagonister på benomsättningen
har studerats i ett flertal studier men
utifrån dagens kunskapsläge går det
inte att dra några bestämda slutsatser.

K

alciumantagonister (även kallade
kalciumflödeshämmare och kalciumkanalsblockerare) medierar
sin blodtryckssänkande effekt genom att
hindra inflöde av kalcium genom att blockera spänningsstyrda kalciumkanaler av Ltyp i hjärtmuskulatur och glatt muskulatur
i blodkärl (1). Förekomsten av sådana kanaler har även fastställts i osteoblaster (2,3).
Vid peroralt intag av kalcium under fyra
gram per dag regleras kalciumnivåerna i
extracellulärvätskan hos friska genom

utsöndring, upptag reglerat via paratyriodeahormon och 1,25-dihydroxykalciferol
(4).
Det finns rapporter där den blodtryckssänkande effekten men inte den antiarytmiska
effekten av verapamil har minskat i samband med intravenös tillförsel av kalcium
i doser mellan 90 milligram och 1 gram
(5). I övrigt har inga rapporter om interaktioner mellan kalciumintag och samtidig medicinering med kalciumantagonister
påträffats vid sökning i referenslitteratur.
Kalciumantagonisters effekt på osteoblaster och osteoporos har undersökts i flera
studier (2,3,6–11).
I en studie där effekten av olika blodtrycksmediciner på osteoblastfunktionen
studerades sågs en ökad differentiering från
mesenkymala stamceller till osteoblaster vid
användning av kalciumantagonister. Störst
effekt sågs med benidipin men effekten
sågs även med nifedipin och amlodipin (6).
Det är dock tveksamt om något av preparaten annat än benidipin skulle ha effekter
in vivo när man har jämfört med de koncentrationer av läkemedlen som förväntas
i kroppen vid normal dosering. I en annan
studie på humana mesenkymala stamcellers differentiering mot osteoblaster fanns
inte någon skillnad mellan de celler som
behandlats med nifedipin och obehandlade
celler med avseende på mineralisering och
syntes av benmatrisproteiner (3).

I en brasiliansk undersökning av risker
för fraktur i samband med medicinering
undersöktes 169 fall (varav 38 med kalciumantagonister) och 315 kontroller (varav
50 med kalciumantagonister) matchade
med avseende på kön, åldersgrupp och
sjukhus (9,10). De fann att intag av kalciumantagonister inom 24 timmar innan
hospitalisering var en riskfaktor för fraktur. Det justerade oddsratiot var 1,96
(95% konfidensintervall 1,16–3,30). I hittills opublicerat material har författarna
funnit en skyddande effekt vid kalciumantagonistanvändning när kontrollerna utgör
friska grannar och de funderar på om det
fanns en bias i urvalet av kontroller i den
första studien (10).
I en farmakoepidemiologisk fall-kontrollstudie som mätte antalet frakturer i Danmark under 2000 (totalt 124 655 fall och
472 962 kontroller) och jämförde skillnader
i blodtrycksmedicinering retrospektivt fem
år bakåt i tiden sågs att de som behandlades
med kalciumantagonister hade en minskad
risk för frakturer (11). Totalt hade 10 263
i fallgruppen och 28 545 i kontrollgruppen använt kalciumantagonister. Störst
riskreduktion hade de som fick kalciumantagonister av icke-dihydropyridintyp
(verapamil eller diltiazem). Oddsratiot för
kalciumantagonister av icke-dihydropyridintyp var efter justering för confounders 0,89
(95% konfidensintervall 0,82–0,92) och för
kalciumantagonister av dihydropyridintyp
0,95 (95% konfidensintervall 0,92–0,98).
Eftersom det är en fall-kontrollstudie går
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I en liten studie jämfördes elva män som
behandlades med 30 mg nifedipin dagligen i åtta veckor mot elva män matchade med avseende på ålder, längd, vikt,
aktivitetsgrad, kardiovaskulär status och
kalciumintag (7). De kunde inte se några
signifikanta skillnader mellan grupperna
med avseende på bentäthet, indikatorer
för benomsättning eller hormoner som
påverkar kalk- och benomsättningen. I en
stickprovsstudie på 3 887 kineser (1 958
män och 1 929 kvinnor) observerades en
högre bentäthet i ryggraden hos de kvinnor

som tog kalciumantagonister (324 stycken)
jämfört med övriga kvinnor (8). För övriga
markörer som mättes (bentäthet i höft och
lårbenshals) sågs ingen signifikant förändring. Studien har begränsningar då den
inte mäter förändring i antal frakturer och
den kliniska relevansen är därigenom oklar
samt då läkemedelsanvändningen endast
bestämdes som nuvarande medicinering
och ingen kontroll av behandlingstid och
dos har skett.

det inte att se skillnad på om effekten kommer
av läkemedlets påverkan på benmetabolism
eller som en sekundär effekt av blodtrycksbehandling. Ytterligare en begränsande faktor för
tolkningen av resultatet är att följsamheten till
läkemedelsbehandlingen endast mättes som
uttag av medicin från apotek.
Bedömningen är att en interaktion mellan
peroralt tillfört kalcium och medicinering med
kalciumantagonister är osannolik vid doser
under fyra gram kalcium per dygn om inga
allvarliga störningar av kalciummetabolismen
föreligger. Bevisen för påverkan av kalciumantagonister på benomsättningen enligt ovan är
svaga och i viss mån motstridiga. För att definitivt klarlägga kalciumantagonisternas effekter
i samband med osteoporos behövs ytterligare
studier.
Sammanfattningsvis har inga interaktioner
mellan kalcium och kalciumantagonister återfunnits vid peroralt bruk. Vid intravenös tillförsel av kalcium har minskning av den blodtryckssänkande effekten rapporterats. Utifrån
det som är känt idag går det inte att utesluta
en påverkan på benomsättningen vid bruk av
kalciumantagonister, bevisen är dock svaga
och i viss mån motstridiga. Ytterligare studier
behövs för att definitivt fastställa kalciumantagonisternas roll i benmetabolism.
John Karlsson
Läkemedelsupplysningen Västra regionen
Göteborg
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