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En viktig funktion för vår förening är att öka kunska-
pen om vaskulär medicin hos våra medlemmar, den 
medicinska professionen och hos allmänheten. På det 

nationella och internationella planet planeras och genomförs 
många aktiviteter av hög kvalitet. Föreningen har en viktig 
roll i att förmedla detta till Dig och andra medlemmar. När 
vi nu står nu inför ett nytt år tänkte jag att det kunde vara 
passande att presentera några av dessa aktiviteter.

Sjuksköterskebaserade mottagningar för att omhänderta 
patienter med hög kardiovaskulär risk är väl etablerat för 
patienter med hjärtsvikt, efter hjärtinfarkt och för diabetes-
patienter. Motsvarande sjuksköterskebaserad verksamhet för 
personer med hög hjärt-kärlrisk, hypertoni och kärlsjukdom 
är en önskvärd utveckling. Vår omtyckta kurs för sjuksköter-
skor om blodtryck och kardiovaskulära riskfaktorer kommer 
att genomföras i Sigtuna i den 9–10 mars 2009. I föregående 
nummer av Blodtrycket kan Du läsa om den senaste kursen. 
På annan plats i detta nummer finns mer information om pro-
gram och hur Du anmäler Dig. Föreningen planerar också en 
längre påbyggnadskurs i vaskulär medicin för sjuksköterskor 
på högskolenivå. 

Det Svenska kardiovaskulära vårmötet har nu efter tio år blivit 
den etablerade mötesplatsen för alla med intresse inom hjärt-
kärlsjukdomar. Vår förening deltar i att organisera detta möte, 
som brukar få ungefär 1200 deltagare. Kommande möte hålls 
i Uppsala den 22–24 april 2009. Detta är ett utmärkt till-
fälle för utbildning och uppdatering för alla kategorier. Flera 
spännande symposier med anknytning till vaskulär medicin är 
beslutade. Dessutom har Du goda möjligen att presentera egna 
resultat med en poster eller ett föredrag! Senast den 14 februari 
ska Du då skicka in ett bidrag för bedömning. Du finner mer 
information om mötet på www.malmokongressbyra.se/svk.

European Society of Hypertension ordnar varje år en utbild-
ning under en vecka i september inom blodtryck och rela-
terade ämnen riktad till unga läkare, European Society of 
Hypertension Summer School. Se www.eshonline.org. Pro-
grammet är av mycket hög klass. Varje land kan representeras 
av två eller tre deltagare som får alla kostnader täckta av den 

europeiska och den nationella föreningen. I år var tre unga 
svenska kollegor i Annecy, Frankrike och Du kan läsa en rap-
port i nästa nummer av Blodtrycket. Nästa års kurs kommer 
att hållas i Smolenice, Slovakien. De är en fantastisk miljö i 
en gammal borg (jag var där 1983, ett möte om sympatisk 
neurotransmission i en helt annan politisk tid). Anmäl Ditt 
intresse till mig eller någon annan i styrelsen senast under 
februari 2009 om Du skulle vilja delta i nästa kurs. Vår för-
ening nominerar de svenska deltagarna. 

För Dig med god klinisk erfarenhet inom hypertoniområ-
det arrangerar European Society of Hypertension varje år en 
avancerad kurs i hypertoni. Ett utmärkt program med hög 
klass på föreläsare och mycket tid för diskussion och umgänge 
med utländska kollegor. En rapport från kusen 2008 kunde 
Du läsa i förra numret av Blodtrycket. Kommande kurs hålls 
den 7–14 mars i Courmayeur i Italien. För Dig som önskar 
delta skriver föreningen med glädje ett brev som stöd för 
Ditt deltagande. Kontakta mig eller någon annan i styrelsen. 
Anmäl snarast (december månad), detaljer hittar Du på www.
eshonline.org. 

Yngre forskare inom vaskulär medicin bör absolut anmäla sitt 
intresse till en nordisk forskarutbildningskurs i Köpenhamn 
den 13–15 maj 2009! Temat är translationell forskning om 
blodtryck och vaskulärt åldrande. Anmäl senast den 1 februari! 
Mer information om kursen finner Du på annan plats i detta 
nummer av Blodtrycket. För den litet längre komna forskaren 
finns det möjlighet att söka medel från European Society of 
Hypertension (upp till 50 000 Euro per år i två år) för att 
vistas på ett främmande forskningslaboratorium i Europa. 
Sök senast den 30 januari 2009. För detaljer hänvisas Du till 
www.eshonline.org.

Utnyttja Ditt medlemskap i Svensk förening för hypertoni, 
stroke och vaskulär medicin. Delta i någon av alla aktiviteter 
vi stöder. Använd vår tidskrift förr att delge Din kunskap till 
andra. Kunskap är en nyckel till framgång.

Thomas Kahan
Ordförande

Kunskap är en nyckel till framgång

L E D A R E
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Vi lever i en medicinsk värld där man bör ha så bra 
evidens som möjligt. Helst skall man ha randomise-
rade dubbelblinda prospektiva undersökningar som 

bevis för de behandlingar man rekommenderar. Det finns 
alltför många exempel på att vi läkare haft välgrundade teo-
rier om hur ett tillstånd bäst skall behandlas eller undvikas. 
Tambocor (flekainid) gavs länge som arytmi profylax då man 
kunnat visa att förekomsten av ventriku-
lära extraslag (VES) minskades. Eftersom 
VES i sin tur kopplar till mer allvarliga 
arytmier så antogs att detta var ett bevis 
på att även dessa minskades av tambocor. 
När så slutligen CAST-studien visade att 
behandling med flekainid gav ökad död-
lighet fick många kollegor sig en nyttig 
tankeställare om skillnaden mellan soft- 
(VES i detta fall) och hard- (mortalitet) 
endpoints (1). Ett mer närliggande exem-
pel kan utgöras av att vi under många år 
antagit att barn som ligger på rygg kan 
kvävas av mat som kräks upp, men nu när 
riktiga undersökningar gjorts i ämnet ser 
vi en radikal sänkning av plötslig späd-
barnsdöd av att låta barnen sova just på 
rygg istället för på mage. 

Hur gör vi då med den livsviktiga undervisningen av våra 
blivande kollegor? Vilka evidens har modern pedagogik? I 
Linköping arbetar vi i mycket hög utsträckning med så kallad 
PBL – problem based learning – där studenterna på egen hand 
får ta reda på det mesta utifrån olika inspirerande så kallade 
fall eller scenarier. Föreläsningar förekommer i första hand för 
att diskutera ämnen som är svåra att inhämta på egen hand 
eller som komplement till så kallade EDIT-fall, som just är 
webbaserade fallbeskrivningar med olika så kallade ”triggers”. 
Genomgående har vi i Linköping fått bra utvärderingar av 
vår pedagogik jämfört med andra lärosäten, men ur strikt 
vetenskapligt synvinkel bevisar detta inte ett kausalsamband 
mellan PBL-undervisning och framgång i detta avseende. Det 
kan ju vara så att just vi i Linköping har fått studenter som 
tycker om PBL och som därför trivs med detta, vilket ju är 
ett långt ifrån långsökt antagande. 

Jag håller själv många föreläsningar för studenter på läkarlinjen 
och slås ofta av hur annorlunda detta auditorium är jämfört 
med kollegor. I princip är säkerligen en av de viktigaste orsa-
kerna till dessa skillnader det faktum att läkarstudenter selek-
terats till att vara mycket målmedvetna och högpresterande, 
annars kommer man helt enkelt svårligen in på läkarlinjen. 
Detta ger upphov till en högst pragmatisk inställning till före-

läsningar, att dessa skall bidra till att öka chansen att klara 
tentan. När undertecknad då, som det är pedagogiskt tänkt i 
Linköping, fokuserar på att ta fram oklarheter ur kursböckerna 
som rekommenderas, eller om jag lyfter fram att epidemio-
logi inte kan påvisa kausalitet, så är inte detta så populärt. Vi 
föreläsare bedöms idag ofta utifrån eventuell uppskattning av 
studenterna, men är detta ett bevis på kvalitet? Kanske en 

föreläsning under termin 4 kan vara svårtill-
gänglig för studenterna just då, men under 
AT:n börjar man förstå saker som legat och 
mognat i takt med att man mognar i sitt 
förhållande till våra ibland så irriga vägar i 
evidensbaserad medicin. 

I boken ”The discovery of insulin” som 
Magnus Wijkman recenserade i nummer 
2/2008 berättas om hur läkarprofessionen 
i början av 1900-talet egentligen aldrig 
kritiserade varandras uppfattningar eller 
behandlingar offentligt. Under sommaren 
2008 har det dock pågått en diskussion i 
Läkartidningen mellan olika läger i frågan 
om huruvida mättat fett är farligt eller ej, 
t.o.m. korvsmet har blandats in i argumen-

ten. Vetenskapliga argument har varvats med beskyllningar 
om jäv i en tämligen kolerisk ton. Min egen blygsamma 
insats i diskussionen om kost har bl.a. bestått av en artikel om 
effekterna av överkonsumtion av stora mängder snabbmat på 
levern (2), som jag skrev tillsammans med Stergios Kechagias, 
som är en betydligt mindre kolerisk kollega än jag själv, och 
som dessutom är mycket beläst. Stergios är gastroenterolog, 
och som man kan höra på hans namn, av grekisk härkomst. 
Han lärde mig häromdagen att kolera betyder vattnigt flöde 
och därav drar jag slutsatsen att kolerisk, vilket jag själv kan 
vara som debattör och föreläsare, inte bara innebär att man 
har lätt att jaga upp sig utan också att man då kanske låter lite 
väl många ord rinna likt vatten ur munnen. Flegma, dvs. segt 
slem, å andra sidan, kan i böjningsformen flegmatisk beteckna 
en lugn, sansad och svårstressad personlighet. Kanske vi skulle 
låta oss inspireras av det mer trögflytande, flegmatiska fettet 
än lättflytande koleriska kolhydrater (såsom i läskedrycker) 
och acceptera att vi inte kan lära ut något bestämt om vilken 
kost man bör ändra till vid t.ex. fetma och diabetes, för att 
minska risker för komplikationer, eftersom vi i detta fall fak-
tiskt mest har epidemiologiska data att tillgå?

Äldre kollegor jag mött och lärt mig mycket av har ofta haft 
en mer flegmatisk inställning till moderna behandlingar och 
vetenskap. Ofta har de fått rätt i att det kan vara klokt att 
avvakta och se vad ny terapi verkligen betyder i långa loppet, 

Kolera, flegma och en promenad

F R Å N  R E D A K T I O N E N

Er redaktörs nyspikade och nyskruvade 
flegmatiserande fotfraktur.
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innan man hakar på behandlingståget. 
Vad gäller just bevisen för att ökad 
fysisk aktivitet skulle minska förekom-
sten av kardiovaskulär sjukdom, så har 
jag med ålderns rätt försökt inta en mer 
flegmatisk inställning numera. Jag har 
bekymmer med bl.a. hjärtförstoringen 
man ser vid hård fysisk aktivitet, som 
tyvärr inte alltid går i regress vid trä-
ningsminskning (3; 4). Styrketräning 
avråder man också från i senaste ESH 
guidelines, eftersom detta leder till 
koncentrisk hjärthypertrofi (5). För 
studenterna brukar jag sammanfatta 
med att ”promenader är säkert bra i 
alla fall”. Så vad hände då er försöks-
flegmatiska redaktör som, istället för 
att jogga som han brukar, valde att 
motionera med en lugn kvällsprome-
nad nu i helgen? Jo, han halkade på en 
hal klippa och bröt foten. Se bild ovan 
efter operation innefattande en skruv 
och två spikar. Nu har jag så sex veckor 
av kryckhoppande och gips att se fram 
emot! Jag har framförallt tvingats till 
en betydligt mer okolerisk levnad i 
soffan under de första dagarna, för att 
kunna ha den gipsade foten i högläge 
över ryggstödet. Jag har drabbats av en 
flegmatiserande fotfraktur!

Från redaktionen
Fredrik Nyström 
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Aim
1)	 Based	on	the	hypothesis	that	cardiovas-

cular	disease	is	related	to	early	vascular	
ageing	we	aim	to	bridge	basic	research		
and	clinical	science	connecting	new	
research	in	ageing	with	development	of	
subclinical	cardiovascular	damage	and	
clinical	cardiovascular	disease	primarily	in	
hypertension.

2)	 To	help	Nordic	PhD	student	to	develop	
research	networks	among	other	Nordic	
PhD	students	as	well	as	among	different	
senior	Nordic	researchers	within	the	area	
of	cardiovascular	disease.	

Content
The	content	of	the	course	can	be	divided	in	
following	six	parts:
I)	 Genetics	for	ageing	and	cardiovascular	

disease
II)	 The	pathogenesis	of	hypertension
III)	 Subclinical	CV	damage	and	risk	calculation
IV)	 Secondary	hypertension
V)	 Clinical	trials,	guidelines	and	daily	practice
VI)	 Conclusions

Participants
PhD	students

Language
English

Form
Short	“State	of	the	art”	lectures	followed	by	
lively	discussions	supplemented	with	two	
sessions	during	which	the	participants	shall	
present	their	work	followed	by	short	expert	
comments	and	discussions.

Sponsor
The	joint	Committee	of	the	Nordic	Medical	
Research	Councils	(NOS-M).	This	course	has	
applied	to	become	an	official	PhD	student	
course	within	the	University	of	Copenhagen.

Course director
Associated	professor	Michael	Hecht	Olsen

Teachers
Hans	Ibsen,	Michael	H.	Olsen,	Boye	L.	Jensen,	
Kent	L.Christensen,	Peter	Nilsson,	Thomas	
Kahan,	Karin	Manhem,	Lars	H.	Lindholm,	

Sverre	E.	Kjeldsen,	Ingrid	Toft,	Eva	Gerdts,	
Ingrid	Os,	Rune	Mo,	Frej	Fyhrquist,	Ilkka	Kan-
tola,	Antti	Jula,	Olle	Melander,	
Majid	Kalani,	Børge	Nordestgaard,	Christian	
Aalkjær,	Lia	Bang,	Tine	Hansen,	Torben	Jør-
gensen,	Jørgen	Jeppesen,	
Kristian	Wachtell,	Jacob	Møller,	Jens	Berning,	
Michael	Larsen,	Carl	Erik	Mogensen,	Tine	W.	
Hansen,	Marie	Frimodt-Møller,	
Troels	Thomsen,	Ulrik	Andersen,	Per	Løgstrup

Dates
May	13–15	2009

Place	
Hotel	Frederiksdal,	Frederiksdalsvej	360,	
2800	Kgs.	Lyngby,	Denmark

Fee
Euro	200

Course secretary
Anne-Grethe	Thorn
Department	of	Internal	Medicine
Glostrup	University	Hospital
Ringvejen,	2600	Glostrup,	Denmark	

Registration
Interested	PhD	students	have	to	apply	by	
sending	an	application	in	which	the	PhD	stu-
dents	have	to	give	the	reason	for	application,	
describe	their	PhD	project	and	enclose	their	CV		
before	February	1st	2009	to	the	course	director:

Associated	professor	Michael	Hecht	Olsen
Department	of	Internal	Medicine
Glostrup	University	Hospital
Ringvejen,	2600	Glostrup,	Denmark

Based	on	curriculum	vitae	and	application	the	
organizing	committee	will	select	the	partici-
pants	and	give	them	notification	by	March	1st	
2009	enable	them	to	forward	by	email	a	por-
trait	picture	and	10-20	lines	summarizing	their	
background	and	research	interest	to	Michael	
Hecht	Olsen	(mho@dadlnet.dk)	within	April	
1st	2009.

Furthermore,	participants	are	asked	to	prepare	
a	7	min	talk	about	their	research,	which	has	to	
be	forwarded	to	Michael	Hecht	Olsen	by	email	
mho@dadlnet.dk	by	April	1st	2009	enable	the	
organizers	to	prepare	a	3	min	evaluation.

Hypertension and cardiovascular ageing 
– Bridging basic research and clinical science

A	Nordic	interactive	research	course	to	promote	translational	research	
and	to	develop	research	networks.
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Under många år har man ansett att β-blockad, speciellt 
icke-selektiv (β1 + β2) är olämpligt vid obstruktiv 
lungsjukdom. Vad finns det för klinisk täckning för detta? 
Är det någon skillnad på astma och KOL? Är det någon 
skillnad mellan selektiv och oselektiv β-blockad? Även 
selektiva β1-blockerare har i olika hög grad β2-blockad-
effekt. Är det någon skillnad kliniskt mellan olika 
selektiva β1-blockerare? Vad vet vi egentligen? Svaret 
är som vanligt; ”Inte speciellt mycket”. Jag har gjort en 
mindre genomgång av litteratur och studier för att se vad 
som är gjort och framför allt om det gjorts några studier 
där man har mätt lungfunktionen specifikt och objektivt 
(bild 1). 

KOL och astma kontraindikation?

I flera guidelines står det att β-blockad är kontraindicerat vid 
astma, bland annat i senaste hypertoni- och hjärtsviktsriktlinjerna 
från European Society of Cardiology (1,2). Det står däremot tyd-
ligt i hjärtsviktsriktlinjerna att β-blockad inte är kontraindicerat 
vid KOL. 

Vi vet sedan länge att β-blockad är en bra och ”evidence-based” 
medicinering vid flera tillstånd t.ex. hjärtsvikt, angina pectoris, 
akut hjärtinfarkt och arytmier, se rapport från kardiovaskulära 
vårmötet i föregående nummer av Blodtrycket (3). 

Farmakologi

Farmakologiskt påverkas β-receptorerna som finns i flera organ-
system, t.ex. i hjärta, lungor och uterus. Avseende lungorna finns 

huvudsakligen β2-receptorer, 90% av dessa finns i alveolerna. I 
luftvägarna regleras tonus/bronkokonstriktion och i alveolerna 
regleras vätskereabsorption från alveolarytan. β2-stimulerare 
(t.ex. salbutamol, terbutalin och formoterol) har en glattmus-
kelrelaxerande effekt i luftvägarna. Om dessa receptorer block-
erades skulle man teoretiskt kunna förvänta sig en sämre effekt 
av luftvägsdilaterare.

Spirometristudier

Vad finns publicerat där objektiva mätningar har gjorts? I en 
studie publicerad 1986 jämförs selektiv (atenolol) med oselektiv 
(propranolol) β-blockad och placebo (4). Studien var en dubbel-
blind crossover studie på 12 friska frivilliga. Det sågs en signifikant 
femprocentig minskning av FEV1 (forcerad exspiratorisk volym 
under 1 sekund) och FVC (forcerad vitalkapacitet) med de båda 
aktiva preparaten. 

I en studie från 1994 på 52 glaukompatienter bytte man ögon-
droppar timolol (oselektiv β-blockad) mot preparat med annan 
verkningsmekanism (5). Det sågs då en signifikant förbättring av 
PEF (Peak Expiratory Flow), FEV1 och FVC.

Metaanalys

Den mest omfattande genomgången publicerades 2002 (6a) och 
var en metaanalys av randomiserade, blindade och placebokon-
trollerade studier där engångs- eller långtidsbehandling med β1-
selektiv blockad använts. Patienterna hade KOL eller blandbild 
KOL/astma. Lungfunktion mättes före och efter administra-
tion av β2-stimulerare. Man hittade 29 studier som uppfyllde 
kraven. Engångsdos β-blockad minskade FEV1 med 7%, men 
dessa patienter svarade bättre (5%) efter β2-stimulerare jämfört 
med placebo. Behandling 3–28 dagar visade ingen förändring av 
FEV1 men det sågs nio procents förbättring efter β-stimulerare. 
Vid KOL sågs ingen signifikant skillnad på FEV1. Man drog 
slutsatsen att β1-selektiv blockad inte gav oönskade pulmonella 
effekter hos patienter med KOL eller patienter med mild-måttlig 
obstruktiv lungsjukdom med reversibilitet. Man lämnade dock 
en brasklapp för effekter vid akuta exacerbationer. Den senaste 
revisionen publicerades så sent som 8 oktober 2008 med mindre 
ändringar sedan näst senaste revisionen från 2005 (6b). Då ansåg 
man att endast 20 studier uppfyllde kriterierna. Man såg ingen 
signifikant skillnad kontra placebo avseende FEV1 eller svar på 
β2-stimulerare. Subgruppsanalyser på svår KOL och patienter 
med reversibilitet visade samma resultat. Konklusionen denna 
gång var att KOL-patienter kunde behandlas med β1-selektiv 
blockad.

Intravenös β-blockad

En studie (7) har utförts med esmolol (β1 selektiv med mycket 
kort halveringstid) givet iv till 50 patienter med KOL, där 

Betablockad och lungfunktion

Bild 1. Spirometri
Obstruktiv flöde/volym kurva.
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huvuddelen(58%)hade en reversibel komponent i sin obstruk-
tivitet. Patienterna fick inga subjektiva besvär, men tre patienter 
fick en signifikant försämring av FEV1.

Provokationsstudie med metakolin

Man kan även provocera fram obstruktivitet med ett så kallat 
metakolintest (bild 2). Patienter med obstruktiv lungsjukdom och 
de med bronkiell hyperreaktivitet sjunker i FEV1 på lägre doser 
metakolin än lungfriska. Det gjordes en dubbelblind, placebokon-
trollerad, randomiserad crossover studie på 15 patienter med KOL 
och bronkiell hyperreaktivitet (8). Propranolol 80 mg, metoprolol 
100 mg, celiprolol 200 mg och placebo användes. Celiprolol är en 
β1-selektiv blockerare, men har även β2-stimulerareffekter. FEV1, 
dosen där metakolintestet blev signifikant (<80% av utgångsvär-
det på FEV1) och responsen på formoterol mättes. FEV1 försäm-
rades endast efter propranolol. Förbättringen efter formoterol var 
också sämre efter propranolol. Metakolintestet föll ut på lägre dos 
av metakolin på propranolol och metoprolol. 

Diffusionskapacitet

För lungfunktionen spelar också diffusionsförmågan roll. Graden 
av vätskereabsorption från alveolarytan påverkar diffusionen. Teo-
retiskt bör då graden av selektivitet påverka diffusionsförmågan 
eftersom vätskereabsorptionen styrs av β2-receptorerna.

I en studie på 53 hjärtsviktspatienter har carvedilol (oselektiv 
β-blockad) jämförts med bisoprolol (hög β1-selektivitet) dub-
belblint och med crossover-metodik (9). Det utfördes lungfunk-
tionstester inklusive diffusionskapacitetsmätning före och efter två 

månaders behandling med respektive preparat. FEV1 och FVC 
påverkades inte, men FEV1 blev högre efter salbutamol (β2-sti-
mulerare) med bisoprolol än med carvedilol. Diffusionskapaci-
teten var signifikant bättre med bisoprolol.

Grad av selektivitet

Det finns äldre mindre studier som talar för att graden av β1-
selektivitet påverkar graden av nersättning av lungfunktionen hos 
astma och KOL-patienter (10,11).

Konklusion

Oselektiv β-blockad skall undvikas vid obstruktiv lungsjukdom. 
Selektiv β-blockad skall undvikas vid svår astma, men kan användas 
med försiktighet hos mild-måttlig astma (som är under behand-
ling med astmaläkemedel). Det kan finnas ett värde i att använda 
”superselektiv” β-blockad. Vid KOL kan selektiv β-blockad använ-
das, viss försiktighet vid svår KOL. Preparatval kan ha betydelse 
avseende lungfunktion hos patienter med hjärtsvikt.

Magnus Simonsson
Klinisk fysiolog och Kardiolog, 

CSK, Kristianstad

Referenser:

1. Acute and Chronic Heart Failure (Diagnosis and Treatment) 2008 Eur 
Heart J 29:2388-2442.

2. Arterial Hypertension (Management of ) 2007 Eur Heart J 28:1462-
1536

3. Forsén K, Betablockerare vid kardiovaskulär sjukdom. 2008 Blodtrycket 
24:89-93

4. Pavia D, Bateman JRM, Lennard-Jones AM et al. Effect of selective and 
non-selective beta blockade on pulmonary function and tracheobronchial 
mucociliary clearance in healthy subjects. 1986 Thorax 41:301-305

5. Diggory P, Heyworth P; Chau G. et al. Improved lung function tests 
on changing from topical timolol: non-selective beta-blockade impairs 
lung function tests in elderly patients. 1994 Eye 8:717-718

6a. Salpeter SS, Ormiston T, Salpeter E et al. Cardioselective beta-blockers 
for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Sys-
tematic Reviews 2002(2): CD003566

6b. Salpeter SS, Ormiston T, Salpeter E et al. Cardioselective beta-blockers 
for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Sys-
tematic Reviews 2008(4): CD003566

7. Gold MR, Dec GW, Cocca-S D et al. Esmolol and ventilatory function 
in cardiac patients with COPD 1991 Chest100:1215-1218

8. van der Woude HJ, Zaagsma J, Postma DS et al. Detrimental Effects 
of ß-Blockers in COPD. A Concern for Nonselective ß-Blockers 2005 
Chest 127:818-824

9. Piergiuseppe A, Conyini M, Cattadori G et al. Lung function with car-
vedilol and bisoprolol in chronic heart failure: Is β selectivity relevant? 
Eur J of Heart Failure 2007 9:827-833

10. Chatterjee SS. The cardioselective and hypotensive effects of bisoprolol 
in hypertensive asthmatics. J Cardiovasc Pharmacol. 1986;8 Suppl 11:
S74-7

11. Dorow P, Bethge H, Tönnesmann U. Effects of single oral doses of 
bisoprolol and atenolol on airway function in nonasthmatic chronic 
obstructive lung disease and angina pectoris. Eur J Clin Pharmacol. 
1986;31(2):143-7

Bild 2.  Metakolintest
A.  Patienten får inhalera stigande koncentrationer av metakolin tills FEV1 
sjunker till <80% av ursprungsvärdet. Sedan extrapolerar man till 80% och 
avläser den beräknade kumulativa dosen.

B.  Sjunkande FEV1 vid stigande koncentrationer av metakolin (flöde/volym-
kurva)

A.

B.
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Det nationella nätverket för antikoagula-
tion startades 2005 på initiativ av Camilla 
Nilsson, sjuksköterska i Malmö och Bir-
gitta Söderström, biomedicinsk analytiker 
i Karlskoga. Båda är aktiva medarbetare 
på sina respektive AK-mottagningar.

Syftet med nätverket är:
• Att utveckla vårdprogram och rutiner 

som i så stor utsträckning som möjligt 
har en gemensam grund

• Utveckla checklistor och informations-
material för AK-verksamheten

• Se över behandlingsdiagnoser. Struktu-
rera och minimera dessa för att kunna 
göra jämförande uppföljningar

• Inventera utbildningsbehov så att kom-
petensutvecklingen får rätt nivå

• Att vara ett diskussionsforum för ”kne-
piga fall”

• Förbereda för en systematisk uppföljning 
när nya läkemedel för antikoagulation 
kommer på marknaden

Sverige är uppdelat i fem olika regioner, 
Södra Sverige, Mellan Sverige Södra, 

Mellan Sverige Norra, Väst Sverige och 
Norra Sverige. Genom tidigare kontakter 
från de olika regionindelningarna letades 
mail-adresser fram och en förfrågan om 
intresse att ingå i ett nätverk för antikoa-
gulation kunde skickas ut. En styrgrupp 
bildades med två kontaktpersoner från 
varje region ingår i styrgruppen. I oktober 
2005 hade nätverket 110 medlemmar.

Nätverkets representanter började skicka ut 
nyhetsbrev till alla medlemmar i oktober 
2005. Dessa nyhetsbrev innehåller infor-
mation om vad som händer inom området 
som t.ex. aktuella kurser, information från 
styrgruppsmötena, rapportering från olika 
föredrag och kurser och att sprida nyheter 
inom vårt område. 

Vid SSTH:s möte 2008-03-13-14 togs 
frågan upp om att bilda en arbetsgrupp för 
att skapa nationella riktlinjer. Det fattades 
beslut att en sådan arbetsgrupp skulle till-
sättas och detta arbete har nu påbörjats. Vi 
inom nätverket hoppas kunna bidra med 
våra kunskaper genom att delta i arbets-
gruppen.

Checklistor är framtagna som berör 
höga PK(INR)-värden och vilken infor-
mation patienterna ska ha vid nyinsätt-
ning av Waran. Dessa checklistor finns på 
www.ssth.se och checklistorna används även 
i kvalitetsregistret Auricula. En informa-
tionsbroschyr ”Värt att veta om Waran-
behandling” har skapats av nätverket och 
är klar för användning. Nätverket kan 
använda SSTH:s hemsida (www.ssth.se) för 
att nå ut med information och exponera 
material till medlemmarna.

Vi har skickat ut 21 nyhetsbrev sedan 
starten 2005. Medlemsantalet är idag 323 
stycken med spridning över alla personal-
kategorier och över hela landet, dessutom 
är även Åland representerade.

Vill du bli medlem i nätverket kontakta 
camilla.e.nilsson@skane.se

Camilla Nilsson 

Efter många års diskussion så bildades 
2006 ett svenskt trombos- och hemostas-
sällskap. Sedan dess har vi inom SSTH 
arbetat på med fortbildningsfrågor inom 
koagulationsområdet. Vi har haft två fort-
bildningsmöten, ett i Nynäshamn (2007) 
och ett i Västerås (2008), som glädjande 
nog har varit välbesökt.

Vår målsättning med föreningen är att den 
ska vara en sammanslutning för trombos- 
och hemostasintresserade, kliniskt verk-
samma och vetenskapsmän, i hela Sverige. 
Den är godkänd av och associerad till 
Svensk Internmedicinsk förening inom 
Svenska Läkarsällskapet. Målsättningen för 
föreningen är att befordra utveckling och 
praktisk tillämpning av nuvarande kun-
skap inom koagulationsområdet i Sverige 
genom anordnande av föredrag, diskussio-
ner, kongresser och främjande av forskning 
inom området.

Medlemmar i styrelsen är undertecknad 
Gerd Lärfars (ordförande), Anders Själander 
(sekreterare), Margareta Holmström (kassör), 
Jonas Wallvik (ledamot), Tomas Lindahl 
(ledamot), Katarina Bremme (ledamot). 
Som adjungerade har vi Vladimir Radulo-
vic, Hans Johnsson och Lennart Stigendahl 
som fortbildningsansvariga, Camilla Nilsson 
och Birgitta Söderström som representanter 
från koagulationssjuksköterskornas nätverk 
och Kerstin Arbring som ansvarig för vår 
hemsida (www.ssth.se).

Vi har nu fått möjligheten att få egna 
sidor i Blodtrycket, vilket vi tycker är väl-
digt glädjande. Vi hoppas att detta blir 
en början på ett utökat samarbete mellan 
SSTH och Svensk förening för hypertoni, 
stroke och vaskulär medicin. Vi ser att det 
finns många gemensamma kliniska och 
vetenskapliga intresseområden och ett 
gemensamt forum som en tidskrift innebär 
är en väldigt bra startpunkt för det.

Vårt nästa fortbildningsmöte och årsmöte 
kommer att hållas den 2–4 april 2009 i 
Jönköping. Jag hoppas att vi kan locka 
många koagulations- och trombosintres-
serade läkare, sjuksköterskor och BMA till 
vår nystartade förening och till våra fort-
bildningsdagar i april!

Varma hälsningar och väl mött!
Gerd Lärfars

Ordförande
SSTH

www.ssth.se

Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas

Det nationella nätverket för antikoagulation
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Från Nybrovikens försommarsol kliver jag in i Vinterträd-
gården på Grand Hotel, till elva av världens ledande fors-
kare om hypertoni och kardiovaskulär risk, som den 9 maj 
samlats just i Stockholm på Scandinavian Hypertension 
Update 2008. 

Bengt Jävholm, professor och deka-
nus för medicinska fakulteten vid 
Umeå Universitet, öppnar mötet och 
lämnar över till Lars Hjalmar Lind-
holm, som har tagit initiativet till 
Scandinavian Hypertension Update. 
Detta heldagsmöte arrangeras av 
Enheten för Allmänmedicin, Umeå 
Universitet, och Svensk förening 
för hypertoni, stroke och vaskulär 
medicin, med stöd av Merck Sharp 
& Dohme (Sweden) AB. Lindholm 
sammanfattar hur man ordnar ett 
möte med elva internationella talare 
med ”we simply choose the best”.

Richard Horton, Lancets något kon-
troversielle chefredaktör, berättar för 
oss, 46 år ”ung” om sin egen medel-
ålderskris. Inte om grånande hår och 
åldrande, utan om vad en vetenskap-
lig tidskrift egentligen har för syfte. 
Horton lyckas förmedla sin frustra-
tion över hur dagens vetenskapliga 
tidskrifter publicerar rader av studier 
som beskriver in i minsta detalj hur 
vi bäst skall behandla patienter med 
hypertoni och hög kardiovaskulär 
risk, samtidigt som vi är usla på 
att implementera denna kunskap. 
Horton beskriver hur hans medelål-
derskris lett till att han på ett mycket 
medvetet sätt nu använder sin egen 
”publication bias” vid selektionen 
av artiklar. Samtidigt som de förstås 
måste hålla hög vetenskaplig kvali-
tet skall de även främja hans övergri-
pande mål och syften. Hortons mål 
och syften är dock för närvarande 
inte så kontroversiella, men likväl en 
utmaning – nämligen förbättring av 
global hälsa. 

Lancet och Horton har på ett sätt 
som saknar motstycke även inom politiken lyckats få en rad kri-
tiska organisationer att samarbeta för att bl.a. minska barndöd-
ligheten i tredje världen, vilket flera andra organisationer, bl.a. 
WHO hittills misslyckats med, trots att de egentligen har just 

detta uppdrag. Ett nytt initiativ av Lancet, som lanserats under 
våren 2008, gäller kroniska sjukdomar. Kardiovaskulära sjuk-
domar, cancer, kroniska respiratoriska sjukdomar och diabetes 
är väldens ledande orsaker till sjukdom och död, men är gravt 
underdiagnosticerade och underbehandlade. Uppskattningsvis står 
blodtrycksrelaterade sjukdomar för hälften av sjukdomsbördan, 
och dödar 8 miljoner människor varje år. Endast en privilegierad 
minoritet erhåller behandling, och än färre når de målblodtryck 
vi vet minskar sjukdom och död.

Horton avslutar med att citera MacMahons och Lars H Lind-
holms nyss utkomna ledare i Lancet (9):

Daniel Levy inleder sin presentation 
med en målande beskrivning hur 
Franklin D Roosevelts blodtryck 
utvecklades under andra världskriget 
(Tabell 1), och ledde till att han avled 
den 12 april 1945, bara några måna-
der före Nazitysklands kapitulation. 
Ingen obduktion utfördes, men han 
beskrev en mycket svår huvudvärk 
innan han förlorade medvetandet. 
Roosevelts död ledde till en nationell 
aktionsplan för att klarlägga orsaker 
till kardiovaskulär sjukdom och död. 

Paul Dudley White (samma White som beskrev Wolff-Parkinson-
White-syndromet) fick uppdraget, och initierade 1948 Framing-
ham Heart Study. Initialt inkluderades 5 209 kvinnor och män i 
åldrarna 30–62 år från staden Framingham i Massachusets, och 
de har därefter återvänt vartannat år för utförliga undersökningar. 
Man hör ibland att Framingham gett fler publikationer än det 
fanns invånare, vilket inte är långt från sanningen, då en färsk 
Medline-sökning på originalpublikationer ger över 3 000 träffar! 
Framinghamstudiens första publikationer kom under 1950-talet 
(5), och fortsatte under 1960-talet beskriva kopplingen mellan 
hypertoni, hyperkolesterolemi och kardiovaskulär död. Studien 
har också lärt oss hur blodtrycket förändras med stigande ålder, 

År Blodtryck, mm Hg
1931 140/100

1937 169/88

1941 188/105

1944	vår 186/108

1944	höst 210/110

1945,	februari 260/150

1945,	sist	mätt 300/190

Scandinavian Hypertension Update
Stockholm, 9 maj 2008

Lars H Lindholm har tagit ini-
tiativet till Scandinavian Hyper-
tension Update. Lindholm har 
varit ordförande i International 
Society of Hypertension, och är 
professor, sällföreträdande pre-
fekt vid institutionen för folk-
hälsa och klinisk medicin och 
enhetschef vid Enheten för all-
mänmedicin, Umeå Universitet. 
Lars har deltagit i styrkommit-
téer i en rad stora hypertonistu-
dier, bl.a. STOP, STOP-2, CAPPP, 
NORDIL, HOT, ALPINE, LIFE och 
ACCOMPLISH.

Richard Horton. Lancets chefre-
daktör. Efter en kort klinisk kar-
riär som hepatolog vid the Royal 
Free Hospital i London, började 
han på Lancet, och blev redan vid 
33 års ålder 1995 chefredaktör. 
Han är hedersdoktor vid Umeå 
Universitet sedan 2006. Horton 
har blivit välkänd för sina ofta 
kontroversiella initiativ, bl.a. en 
internationell uppmaning 2003 
att förbjuda tobak, samt ett starkt 
motstånd mot Irak-kriget. 

Daniel Levy, professor i medicin 
vid Bostons Universitet. Han är 
den fjärde ordföranden för Fra-
mingham Heart Study, där han 
efterträdde Dr William P Castelli 
år 1994. Han har fortsatt studera 
hypertoni, ischemisk hjärtsjuk-
dom och hjärtsvikt ur ett epide-
miologiskt perspektiv.

”This failure of primary-care systems combined with 
a myopic view of disease targets among those who 
set international health priorities has contributed to 
the staggering inequality in access to blood-pressure 
lowering treatments.”

Tabell 1. 
Roosevelts blodtryck 
– ett naturalförlopp över hur 
hypertoni utvecklas utan 
behandling till malign hyper-
toni och död.
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med stigande systoliskt och sjunkande diastoliskt tryck, och hur 
ett stigande (systoliskt) blodtryck är kopplat till en exponentiellt 
ökad kardiovaskulär risk. Levy passar här på att påpeka hur många 
äldre kardiovaskulära prövningar felaktigt använt diastoliskt tryck 
som primärvariabel, vilket ju är mycket lättare att behandla efter-
som det sjunker av sig självt med åldern! Ett annat, kanske mindre 
uppmärksammat nyckelfynd är att om man ligger högt i blodtryck 
som ung, så kommer man ligga än högre som gammal (6). Därför 
är resonemanget när man hittar ett gränsvärde, och tänker, ”vi 
ses om ett år och tar ett nytt” vanligen felaktigt. Vi vet att trycket 
kommer att stiga, så tveka inte att sätta in behandling tidigt!

Anthony Rodgers fortsätter med 
att diskutera om alla dessa kardio-
vaskulära prövningar är värda sina 
pengar? Bara i EU spenderas c:a 22 
miljarder Euro årligen på kardio-
vaskulär forskning, och c:a 100 000 
personer är inkluderade i fas III-
studier. Kostnaderna för forskning 
och utveckling fortsätter stiga när-
mast exponentiellt, samtidigt som 
godkännandet av nya läkemedel 
ökar endast marginellt. Dessa ökade 
kostnader får läkemedelsföretagen 
att satsa på så säkra investeringar 
som möjligt, med maximal utdel-
ning, det vill säga stora sjukdoms-
grupper, långa behandlingstider och 
vidareutveckling av redan befintliga 
läkemedel snarare än nya substanser. 
Här kommer Rodgers in på samma 
linje som föregående talare. Dagens 
kardiovaskulära behandlingar kan 
minska den relativa risken för kar-
diovaskulär sjukdom och död med 
uppemot 80%, men endast en minoritet av får ta del av dessa, 
och än färre tar sina läkemedel som ordinerat. Är det då rimligt 
att satsa så stora summor på marginella förbättringar, eller borde 
man fokusera på implementering?

”The most common dose of statin after 
myocardial infarction is today 0 mg.”

 A Rodgers

Hans Henrik Parving tar sedan befälet 
och marscherar oss igenom STENO-2-
studien. Patienter med typ 2-diabetes 
randomiserades här till konventionell 
behandling eller till intensivbehand-
ling. Trots att endast 160 patienter 
randomiserades, har studien fått ett 
enastående genomslag tack vare sin 
stringens och den långa uppföljnings-
tiden. En av studiens styrkor var att 
armen med konventionell behandling 
(n=80) fick all behandling som deras 
vanliga danska familjeläkare förskrev. 
Uppföljningen efter 4 år, och efter 8 
år har tidigare publicerats i Lancet 
och i New Engl J Med. Man visade 
där på en 50% relativ riskreduktion 
av neuropati, retinopati, autonom 
neuropati (mätt med hjärtfrekvensva-
riabilitet) och en 20-procentig riskre-
duktion för perifer neuropati. HbA1C 
i intensivgruppen var 7,9 jämfört med 9,0 i den konventionella, 
och blodtrycket var 132/73 mmHg jämfört med 146/78 mmHg, 
vilket man kanske (helt felaktigt) inte tycker är så oroande högt. 
Resultaten efter 8 år var så bra, att alla i den konventionella armen 
erbjöds intensivbehandling, vilket de flesta accepterade. Resulta-
ten nu efter 13 år har nyligen redovisats i New Engl J Med (7). 
Den stora nyheten här var att intensivbehandling som startades 
efter 8 år (det vill säga till de i den konventionella gruppen som 
korsade över) förbättrade HbA1C och blodtryck, men inte neuro-
pati, retinopati eller autonom neuropati. Så budskapet står klart 
– börja behandla i tid!

”Today we need only two new pills: one for patient 
compliance, to take what we prescribe, and one for 

the physician to adhere to what we know.” 
HH Parving

Stéphane Laurent beskriver hur en i 
västvärlden med åldern ökad arteriell 
styvhet leder till ökad pulsvågshastig-
het, hastigare pulsvågsreflektion vid 
resistanskärlen och en summation 
av ingående och reflekterad pulsvåg 
vilket leder till ett ökat pulstryck. 
Nyligen har man också uppmärk-
sammat att betablockerare visserligen 
sänker blodtrycket, men är sämre än 
både ACE-hämmare, kalcimblock-
erare och tiazider på att sänka pul-
strycket. Detta är en möjlig förklaring 
till att betablockerarbaserad antihy-
pertensiv behandling (oftast med 
diuretiks som tillägg) inte reducerade 
risken för stroke lika mycket som kal-
ciumblockerarbaserad behandling 
(oftast med tillägg av ACE-hämmare) i ASCOT-studien (4).

Pulstryck är dock en relativt dålig markör för arteriell stelhet, 
då pulstrycket påverkas av en rad andra faktorer som bland annat 
hjärtfunktion, blodtryck, sympatikuspåslag, aktivering av RAAS 

För västvärlden typiska åldersförändringar i diastoliskt och systoliskt blod-
tryck, uppdelat på fyra grupper beroende på blodtrycksnivån när man inklu-
derades i uppföljningen. Om man har tendens till högt tryck som ung, så 
fortsätter man ligga än högre i systoliskt tryck med stigande ålder. Notera 
också att det diastoliska trycket avtar efter 50-årsåldern, vilket leder till ökat 
pulstryck. Det kan också leda till felaktiga konklusioner om man mäter effekt 
på diastoliskt blodtryck i läkemedelsstudier istället för systoliskt (vilket ofta 
gjordes tidigare). Figuren baseras på Framingham-data (6).

Anthony Rodgers är professor 
i Epidemiologi vid University 
of Auckland. Rodgers var bl.a. 
huvudförfattare för WHO:s “World 
Health Report 2002: Reducing 
risks, promoting healthy life”. 
Han är huvudansvarig för den 
omdiskuterade IMPACT-studien, 
där man studerar ettett kom-
binationspiller (polypill), med 
lisinopril (10 mg), simvastatin (40 
mg), ASA (75 mg) och atenolol (50 
mg) eller hydroklorthiazid (12,5 
mg). Rodgers hävdar att om alla 
i befolkningen mellan 55 och 64 
år skulle få detta piller, skulle man 
minska risken för hjärtinfarkt och 
stroke med mer än 80%.

Hans Henrik Parving är över-
läkare på Medicinsk endokri-
nologisk klinik, Rigshospitalet i 
Köpenhamn, professor i diabetisk 
njursjukdom vid Aarhus universi-
tet samt initiativtagare till Steno 
Diabetes Center, i Köpenhamn. 
Han har erhållit flera interna-
tionella utmärkelser, bl.a. Cas-
telli Pedroli-priset 1997 för sina 
studier om patogenes, tidig 
detektion och tidig behandling 
av hjärt-kärlrelaterade komplika-
tioner vid diabetes.

Stéphane Laurent, kardiolog 
och farmakolog, samt professor 
och verksamhetschef i klinisk far-
makologi vid Hôpital Européen 
Georges Pompidou i Paris. Lau-
rent är nu ordförande för Euro-
pean Society of Hypertension. 
Han har en omfattade forskning 
om kärlfunktion och har publice-
rat rikligt och om hypertoni.
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m.m. Därför har en rad tekniker utvecklats för att mäta arteriell 
stelhet/styvhet, som pulsvågsanalys och pulsvågshastighet. Flera 
företag säljer här produkter som är bra, snygga och lättanvända. 
SphygmoCOR är kanske den mest spridda utrustningen. Puls-
vågsanalys bygger dock också på en rad generaliseringar, och 
företagen har här sina egna algoritmer för att utifrån pulsvågens 
form beräkna olika styvhetsindex (t.ex. augmentation-index). Det 
mest direkta måttet på arteriell styvhet idag är pulsvågshastighet, 
där man vanligen jämför tiden mellan pulsvågen i a carotis och a 
femoralis, och då kan man enkelt räkna ut pulsvågens hastighet. 
Ju högre och snabbare, desto stelare kärl. Om man korrigerar för 
hjärtfrekvens är detta ett utmärkt mått för kardiovaskulär risk.

Tony Heagerty för våra blickar till 
Manchester, där man redan 1922 
beskrev begreppet pulsvågshastig-
het (3). Heagerty påpekar här också 
att riskerna med högt blodtryck var 
kända en bra bit före Framingham 
inom vissa kretsar. Åtminstone sedan 
1925, då en grupp försäkringsbolag i 
USA publicerade en redovisning över 
sina försäkringstagare, där de som 
hade blodtryck ”under medelvärdet” 
hade 94-procentig risk, och de med 
”över medelvärdet” en 114-procentig 
mortalitetsrisk (1). Tyvärr stannade 
denna kunskap inom försäkrings-
industrin. Heagerty sysslar vanligen 
med betydligt mindre artärer, i peri-
fer cirkulation, men har här blivit 
bedd att på ett lite mer opartiskt sätt 
granska begreppet centralt blodtryck. 
Måttet är ju intuitivt tilltalande, då 
trycket i den centrala cirkulationen 
sannolikt påverkar risken för hjärt-
händelser mer än ett periferare mått, 
samtidigt är ju avståndet från aorta 
till a brachialis ungefär detsamma 
som avståndet från aorta till hjärnans 
stora kärl, när man avser risken för 
stroke. Idag saknas direkta metoder 
att mäta centralt blodtryck, och flera 
företag som tillverkar produkter som 
mäter arteriell styvhet har också lagt 
till funktioner för att utifrån pulsvåg-
skontur (med applanationstonome-
tri) uppskatta centralt blodtryck. 

Bryan Williams sticker ut hakan och 
frågar om inte vanligt armblodtryck 
egentligen är en surrogatvariabel för 
centralt pulstryck?

”Brachial pressure does, amazingly, 
correlate well with clinical outcome.” 

B. Williams 

Nyligen publicerades en studie där man mätt invasiva blodtryck 
på 1109 patienter med hjärtinfarkt, och sedan följt dem under 

4,5 år. Där visades “central pulsatilitet”, (centralt pulstryck/
medelartärtryck) vara en överlägsen riskprediktor jämfört med 
vanliga armblodtryck (8). Williams är själv mycket involverad i 
utvecklingen av medicinsk teknik, och förevisar en prototyp på 
en portabel pulsvågsmätare som man fäster på handleden och då 
får kontinuerligt 24-timmars centralt blodtryck. Mycket spän-
nande ur ett forskningsperspektiv, men Daniel Levy kommenterar 
här på ett sansat sätt, att vi använder läkemedel för att reducera 
kardiovaskulära händelser, inte centralt blodtryck. 

Sammanfattningsvis är centralt pulstryck sannolikt en mycket 
bra riskmarkör, men ännu ej helt färdig för kliniskt bruk. Puls-
vågshastighet är här ett mer robust mått.

Roland E Schmieder berättar att 
aldosteron är tillbaks på scenen. Vi 
ser idag bara toppen på ett isberg. 
Kan kanske uppemot 20% av 
patienter med essentiell hypertoni 
kan botas med kirurgi? Om man 
studerar en oselekterad population 
med essentiell hypertoni finner man 
primär aldosteronism hos 2% inom 
gruppen med systoliskt blodtryck 
140–159 mmHg, hos 8% vid blod-
tryck 160–179 mmHg, och hos hela 
13% hos dem med tryck över 180 
mmHg. Aldosteronism verkar också 
vara förenat med ökad kardiovasku-
lär risk genom andra mekanismer 
än dess blodtryckshöjande effekt, 
och bidrar till inflammation, fibros 
och glomeruloskleros. I en studie där 
5 500 patienter remitterats för utför-
lig hypertoniutredning, diagnosticerades primär aldosteronism 
hos 124 stycken (vilket i sig en förvånansvärt låg siffra). Dessa 
matchades randomiserat för ålder, kön, systoliskt och diastoliskt 
blodtryck med 465 patienter med essentiell hypertoni. Båda 
grupperna hade blodtryck kring 175/107 mmHg. När man retro-
spektivt tittade på vilka kardiovaskulära sjukdomar de tidigare 
drabbats av fann man en klart ökad sjuklighet hos gruppen med 
aldosteronism (Tabell 2) (10).

Budskapet är klart. Screening-undersökning av flera, och alltid 
vid terapiresistent hypertoni och vid hypokalemi. Många primära 
hyperaldosteronismer har dock inte sänkt serumkalium. När man 
screening-undersöker med aldosteron/renin-kvot i plasma, skall 
man 1) ta alla prov på samma tid på dygnet 2) se till att patien-
ten minskar sin saltkonsumtion till <100 mmol/d, 3) sätta ut 
spironolakton, eplerenon och amilorid. Däremot behöver inte 
annan antihypertensiv behandling alltid sättas ut, då ACE-häm-
mare och tiazider påverkar kvoten mindre än 10%. Schmieder 
fortsätter med att påminna oss om den kraftigt additiva effekt 
spironolakton hade på blodtryckssänkningen i ASCOT, och på 
vänsterkammarhypertrofi i 4E-studien. Fenomenet med ”aldos-
terone breakthrough/escape” hos patienter som behandlas med 
ACE-hämmare eller angiotensin-receptorblockerare har hittills 
bara studerats i mindre patientgrupper. Hos 30–40% av patienter 
som sätts in på dessa preparat, sjunker aldosteron initialt, för att 
efter några månader sakta stiga. Samtidigt verkar även angiotensin 
II och ACE i cirkulationen stiga. Fenomenet verkar förenat med 
ökad kardiovaskulär risk, men det saknas studier av tillräcklig 
storlek för att kunna säga detta. Allmän screening av patienter 
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versity Hospitals, och förestår 
deras Cardiovascular Research 
Group som är ett European Soci-
ety of Hypertension Centre of 
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sin forskning på mikrovaskulära 
komplikationer av hypertoni.

Bryan Williams, professor och 
verksamhetschef för Medicin-
kliniken vid Leicesters Univer-
sitetssjukhus och Leicesters 
European Society of Hyperten-
sion Centre of Excellence. Han 
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behandlade med RAAS-blockad rekommenderas inte, men kan 
övervägas vid terapisvikt. I praktiken läggs nog spironolakton 
eller epleronon till ändå.

Thomas Kahan pratar sedan om 
hjärtsvikt, bortglömt i hypertoni-
sammanhang? Man talar gärna om 
att hypertonibehandling reducerar 
risken för stroke, med omkring 30%. 
Risken för hjärtsvikt minskas dock 
med hela 50–65%! 

Hjärtsvikt är en diagnos som ökar 
markant med stigande ålder, och en 
bidragande orsak kan vara att man 
hos äldre av tradition idag gärna låter 
blodtrycket ligga lite högre. Den nyss 
publicerade HYVET-studien under-
sökte effekterna av hypertonibehand-
ling för första gången hos patienter 
över 80 år (2). Studien syftade i 
första hand till att undersöka om 
man kunder reducera incidensen av 
stroke, vilket tenderade minska från 
18% till 12% (HR 0,70; P=0,055). 
Dessutom, vilket kanske överraskar 
många, minskades drastiskt risken 
för akut och kronisk hjärtsvikt, från 
15% till 5% (HR 0,36; P<0,001). Också mortalitet oavsett orsak 
minskade signifikant.

Kahan har också under flera år drivit ”Swedish Irbesartan Left 
Ventricular Hypertrophy Investigation vs Atenolol” (SILVHIA), 
en studie som bekräftade hypotesen att hämning av RAAS (med 
irbesartan) ger kraftigare regress av vänsterkammarmassan än 
hämning av sympatiska nervsystemet (med atenolol). Studien 
ledde fram till Karin Malmqvists avhandling 2002 och Richard 
Müller-Brunottes avhandling 2007, och har fortsatt ge upphov 
till många publikationer. Vänsterkammarhypertrofi kan vara 
adaptativ (t.ex. som svar på tung fysisk träning), men den hyper-
trofi vi ser vid hypertonisjukdom är oftare maladaptativ, med 
fibrosomvandling och diastolisk dysfunktion. Intressant här är 
att vid maladaptativ vänsterkammarhypertrofi ökar cirkulerande 
fibrosmarkörer som karboxyterminal-propeptid av prokollagen 
typ I (PICP) redan före en detekterbar ökning av vänsterkam-
marmassan, vilket tyder på att hypertensiv hjärtsjukdom redan 

CI = konfidensintervall;  LVH = vänsterkammarhypertrofi.

Primär aldosteronism  
(n = 124)

Essentiell hypertoni 
(n = 465)

Odds ratio  
(95% CI)

P-värde 

Stroke	(%) 12.9 3.4 4.2	(2.0–8.6) <0.001	

Hjärtinfarkt	(%) 4.0 0.6 6.5	(1.5–27.4) <0.01

Förmaksflimmer	(%) 7.3 0.6 12.1	(3.2–45.2) <0.0001	

LVH	med	
ekokardiografi	(%)

34 24 1.6	(1.1–2.5) <0.01	

LVH	med	EKG	(%) 32 14 2.9	(1.8–4.6) <0.001	

Tabell 2.  Kardiovaskulära händelser och risk hos patienter med primär aldosteronism jämfört med essentiell hypertoni (10) 

från början är del i en maladaptativ process. Kahan ber oss sedan 
notera resultaten från diabetespatienterna i LIFE-studien, där 
risken för plötslig hjärtdöd vid vänsterkammarhypertrofi mins-
kas betydligt med agiotensin-receptorblockerare än med beta-
blockerare. Hypertensiv hjärtsjukdom ökar risken för allvarliga 
arytmier och RAAS spelar sannolikt en viktig roll. Det är ju 
tilltalande att använda behandlingsstrategier som ingriper i sjuk-
domsprocessen.

Ele Ferrannini har fått i uppgift att 
reda ut om hypertoni orsakar typ 2-
diabetes, eller om diabetes orsakar 
hypertoni? Han skrider till verket 
med stor försiktighet och vältalighet, 
vilket han skämtsamt hävdar är nöd-
vändigt när man inte kan ge ett rakt 
svar. Klart är dock att båda diagno-
serna överlappar, och följs åt. Han 
illustrerar med ett typfall, där en 
patient med normal-högt blodtryck 
under många år, plötsligt sticker iväg 
och debuterar med en overt hyper-
toni, för att något år senare utveckla 
typ 2-diabetes. Vi vet idag att typ 2-
diabetes egentligen är slutstadiet i en 
mångårig långsamt progredierande 
nedgång i betacellsfunktion, där 
tidpunkten för diagnos inte beror 
på någon enskild fysiologisk hän-
delse, utan på ett överenskommet 
gränsvärde. Ferranninis patientfall 
med en relativt hastig hypertonidebut gäller inte för alla, men en 
hypotes är att en viss försämring i glukoskontroll och/eller njur-
funktion ökar sympatikusaktiviteten, som försämrar kontrollen 
ytterligare, och så är den onda spiralen igång.
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Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus. 
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tonvikt på renin-angiotensin-
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Under tiden 1977–1978 var han 
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förande för European Association 
for the Study of Diabetes. Har ett 
stort antal publikationer inom 
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Tabell 3.  Olika fördelning av orsaker till hjärtsvikt beroende på kön, i 
tvärsnittstudier i populationen.

Etiologi Män Kvinnor

Ischemisk	hjärtsjukdom 21% 12%

Hypertoni 60% 60%

Annan	orsak 19% 28%
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Michael Alderman som siste talare, 
skall redogöra för om det finns ett 
J-format samband mellan saltintag 
och kardiovaskulär sjukdom, vilket 
Richard Horton flitigt hävdat. Alder-
man börjar med att visa de överty-
gande data vi idag har vilka visar på 
ett säkerställt samband mellan sänkt 
saltintag och sänkt blodtryck. En 
minskning av det dagliga intaget av 
natriumklorid med 75–100 mmol (ca 
4,5–6 g) sänker blodtrycket med 2–5 
mmHg. I Sverige har vi ett saltintag i 
storleksordningen 100–150 mmol/d 
(6–9 g). Men sänker det kardiovas-
kulär risk? Det är en mycket svårare 
fråga. Alderman menar att ett högt 
saltintag nästan alltid är associerat 
med ett högt kaloriintag, vilket för-
svårar tolkningen. En reduktion av 
saltintaget borde minska risken för 
vänsterkammarhypertrofi, vilket är 
bra, men leder också till aktivering 
av RAAS och ökad sympatisk nerv-
aktivitet, vilket kan verka ofördelak-
tigt. Likaså verkar insulinkänslighet 
påverkas i negativ riktning. Det verkar också finnas en relativt stor 
individuell spridning i saltkänslighet. Alderman redovisar data 
som idag finns. Majoriteten är observationsdata, men omkring 
80 000 personer har observerats i upp till 20 år. Aldermans egen 
sammanfattning är att ja – det finns ett J-format samband, men 
riskreduktionen ses främst hos dem som hade relativt höga salt-
intag. 

Aldermans kanske avsiktligt polemiska framställning bör dock 
ställas mot aktuella svenska rekommendationer. Livsmedelsverket 
har efter en hearing med svenska experter beslutat att arbeta för 
att halvera saltintaget eftersom bl.a. saltintag på populationsnivå 
starkt hänger samman med hur mycket det systoliska blodtrycket 
stiger med åldern. Det finns också helt aktuella studier som visar 
att ett minskat saltintag tycks minska kardiovaskulär risk (4). 
Oavsett vilket, med alltmer restaurantätande och färdigmat, 
befinner vi oss i Sverige i riskzonen med högt saltintag!

Vid pennan, 
Jonas Spaak
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besvara underliggande patofysio-
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bl.a. först med att visa att förhöjda 
plasmarenin-nivåer är associerat 
med ökad risk för hjärtinfarkt. 
Detta fynd har lett till att han 
ifrågasatt folkhälsoinitiativ och 
rekommendationer att gene-
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Jonas Spaak, arbetar nu som klinisk assistent och ST-

läkare i ardiologi vid Hjärtkliniken, Danderyds Sjukhus. 

Spaak disputerade 2001 på Fysiologiska institutionen, 

Karolinska Institutet, på kardiovaskulära effekter av rymd-

flygning och långvarigt sängläge, med professor Dag Lin-

narsson som handledare. Efter disputationen åkte han 

med sin kanadensiska fru till Toronto där han stannade i 

3½ år för ett Canadian Heart and Stroke Foundation Clini-

cal Research Fellowship. Handledare där var professor John Floras, Head of Research 

in Cardiology, vid Mount Sinai Hospital och University of Toronto. Under vistelsen 

gjorde han dels forskning om reglering av sympatisk nervfunktion vid hjärtsvikt 

av ischemisk och. icke-ischemisk genes (11). Han studerade också hjärtsvikt och 

samtidig sömnapné(12), och gjorde studier om hur låga doser av alkohol och rött 

vin påverkar hjärtkärlfunktion samt sympatisk nervaktivering.(13).
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För ett par år sedan överflyttades en 
ung man från ett mindre sjukhus i södra 
regionen till Hjärt- och Lungdivisionen i 
Lund. Mannen hade inkommit pga. and-
fåddhet. Ur anamnesen noterades; Icke 
rökare. Ingen anmärkningsvärd heredi-
tet. Tidigare väsentligen frisk. Vid inlägg-
ningen angavs tilltagande andningsbe-
svär sedan cirka sex(?) månader. Initialt 
endast besvär vid tyngre ansträngning 
men sedan successivt ökande svårighe-
ter. 

Ett besök på vårdcentral ledde till 
misstanke om astma och ett behand-
lingsförsök med Bricanyl®. Ingen 

effekt! I samband med nytt besök på vård-
central några veckor senare noterades tecken 
på högerbelastning på EKG, varvid patien-
ten remitterades till medicinklinik.

Initial utredning på medicinkliniken 
visade;

Ekokardiografi: Dilaterat högerhjärta 
och ett beräknat systoliskt högerkammar-
tryck på 130 mmHg!

Lungscintigram: Viss misstanke om 
lungembolier med områden med nedsatt 
perfusion, dock ingen helt typisk bild.

CT/HRCT: Multipla små diffusa förtät-
ningar. Slingriga lungkärl. Oklar bild.

Överremitterades till Lund för utred-
ning av pulmonell hypertension.

Aktuell funktionsnivå: Dyspnoe vid 
lindrig ansträngning som av- och påkläd-
ning. Maximal gångsträcka på 100–200 
m. Lång återhämtningstid. Besvär med 
torrhosta. 

Fortsatt utredning:
UL lever/gallvägar: Inget anmärknings-

värt. Inga tecken på portal hypertension. 
Ekokardiografi/TEE: Uttalat dilaterad 

hypertrof högerkammare med uttalat sänkt 
systolisk funktion. Avplanat kammarsep-
tum. HK/HF-gradient cirka 110 mmHg. 
Litet PFO men ingen signifikant shunt. 

Högerkatetrisering visade (normala 
värden inom parentes): A Pulmonalis: 
Medeltryck på 83 mmHg (< 18). PCW: 5 

mmHg (5–12). Höger förmak: 5 mmHg 
(<5). Hjärtminutvolym: 3,1 L/min (Car-
diac index 1,8 L/min/m2). Pulm vask 
res: 25,2 WU (<2). Ingen förbättring vid 
inhalation med 40 ppm NO. Blodgaspro-
ver utan hållpunkter för signifikant vä-hö 
shunt. Förnyad lungscint utan tecken på 
lungemboli.

Bilden bedömdes överensstämma med 
avancerad idiopatisk pulmonell arteriell 
hypertension (IPAH). Vid fördjupad 
anamnes framkom att patienten slutade 
med fotboll för fem år sedan eftersom han 
inte hängde med sina jämnåriga. Efter 
detta blev han allt mer inriktad på mindre 
fysiskt krävande aktiviteter som dataspel. 
Förändringar på EKG vid mönstring som 
dock ej (!) ledde till åtgärd eller utredning. 
Följaktligen tecken på flerårig sjukdom.

Hur kan vi förbättra omhändertagandet av 
dessa patienter? Inte minst – Hur kan vi hitta 
patienterna tidigare?

Fram till mitten av 90-talet fanns i prin-
cip ingen effektiv behandling mot Pulmo-
nell Arteriell Hypertension (PAH). Långt 
mindre fanns det några riktlinjer för utred-
ning, omhändertagande och behandling. 
Sedan dess har kunskapsmassan inom 
området ökat på ett lavinartat sätt. Idag 
finns etablerade riktlinjer på området och vi 
ser ett ständigt ökande antal behandlings-
möjligheter. Det senare är givetvis mycket 
glädjande men innebär också ökande krav 
på vårdens kompetens inom detta speciella 
område. Det ser också ut som om denna 
utveckling kommer att fortsätta. Samti-
digt tycks den kliniska användningen här, 
liksom inom många andra områden, ibland 
springa ifrån evidensen. Inte minst gäller 
detta användningen av kombinationsbe-
handlingar, som redan används i betydande 
utsträckning trots att bevisen för effekt och 
säkerhet än så länge inte är så solida.

Trots betydande terapeutiska framsteg, 
och belägg för förbättrad prognos för flera 
patientgrupper, finns ett klart behov av 

ytterligare behandlingsalternativ om vi på 
ett definitivt sätt ska kunna stoppa den 
progressiva försämring som ses hos många 
av våra patienter. 

Klassifikation
Avgörande för vidare diskussioner kring 
dessa tillstånd är givetvis att vi tilläm-
par en gemensam terminologi. Den nu 
gällande klassifikationen för pulmonell 
hypertension, med fem kategorier, antogs 
vid världssymposiet i Evian 1998, med 
revision i Venedig 2003 (se Bild 1). Vi 
ser här att PAH endast representerar en 
mindre andel av alla patienter med pul-
monell hypertension. Den helt domine-
rande orsaken till pulmonell hypertension 
är istället vänstersidig hjärtsjukdom. Nästa 
stora grupp utgörs av pulmonell hyperten-
sion vid lungsjukdom och/eller hypoxemi. 
Dessa grupper kommer inte att diskuteras 
närmare i denna artikel. Dock är det viktigt 
att ha ovanstående som utgångspunkt vid 
bedömning av de symptom som karakte-
riserar PAH. 

Inom gruppen 1 i Evianklassifikationen 
finns ett flertal undergrupper (Bild 2). 
Idiopatisk PAH representerar tillsammans 
med familjär PAH det som tidigare kall-
lades Primär Pulmonell Hypertension, en 
beteckning som idag inte används. Nästa 
grupp utgörs av PAH associerad med reu-
matologiska systemsjukdom, HIV, narko-
tika, vissa bantningsmedel, portal hyper-

Pulmonell	Arteriell	Hypertension 

– Var står vi idag?

Bild 1

Reviderad klinisk klassifikation av Pulmo-
nell Hypertension enligt ESC Guidelines:

• Pulmonell arteriell hypertension (PAH)

• PH associerad med vänstersidig hjärtsjuk-
dom

• PH associerad med lungsjukdom och/eller 
hypoxemi

• PH pga. kronisk tromboembolisk sjuk-
dom

• Övriga
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tension och kongenital hjärtsjukdom med 
shunt. Sannolikt kommer denna klassifika-
tion att lätt modifieras efter revidering vid 
det senaste världssymposiet i Dana Point 
tidigare i år. Dock kommer detta förmod-
ligen inte innebära några betydande för-
ändringar. 

Denna artikel behandlar i första hand 
grupp 1 inom klassifikationen av pulmonell 
hypertension. 

Epidemiologi
Den verkliga incidensen och prevalensen 
av PAH är knappast fullständigt kartlagd. 
Baserat på registerstudier har en total 
incidens på 2–10 fall/miljon rapporterats, 
dock är dessa siffror mycket osäkra. Likaså 
saknas säkra data för att bedöma preva-
lensen, även om vi har vissa uppgifter för 
enskilda subgrupper. Från det nationella 
franska PAH-registret rapporteras en lägsta 
prevalens på ca 15 fall/miljon med bety-
dande regionala variationer (Humbert et 
al., 2006). Motsvarande siffra för idiopa-
tisk PAH var knappt 6 fall/miljon. PAH 
associerat med systemisk scleros utgör en 
betydande grupp och inom denna patient-
grupp brukar PAH-prevalensen anges till 
10–15% (Mukerjee et al., 2003), även om 
såväl lägre som högre siffror finns rappor-
terade.

Definition och patofysiologi
Idag definieras pulmonell hypertension 
som ett medeltryck i arteria pulmonalis på 
över 25 mmHg i vila eller över 30 mmHg 
vid arbete. Det är värt att notera att det 
här just gäller medeltryck, till skillnad 

från det skattade systoliska pulmonalistryck 
som oftast redovisas vid ekokardiografiska 
undersökningar. Detta har stor betydelse 
för de rekommendationer som idag ligger 
till grund för utredning, diagnostik och 
behandling där stor vikt läggs vid hemo-
dynamisk kartläggning via högerkatetri-
sering.

Sedan början av 90-talet har vår kän-
nedom om de patofysiologiska föränd-
ringarna vid PAH successivt förbättrats. 
Tre basala mekanismer tycks bidra till de 
förändringar som leder till förhöjd vasku-
lär resistens i lungkärlbädden vilket i sin 
tur leder till belastning och svikt av höger-
hjärtat. Dessa utgörs av vasokonstriktion, 
proliferation av kärlväggen i små pulmo-
nalisartärer samt in-situ trombotisering 
(se t.ex. intressant översikt av Farber & 
Loscalzo, 2004). Endoteldysfunktion 
tycks ha en central roll i denna utveckling 
(Budhiraja et al., 2004) med fundamentala 
förändringar i lokala NO-, prostacyklin- 
och endothelinsystem. Förändringar som 
utgör basen för de behandlingar vi idag 
använder. Dessa mekanismer tycks emel-
lertid endast delvis förklara de kärlföränd-
ringar som uppstår och ytterligare cellulära 
dysfunktioner har beskrivits. Redan idag 
pågår studier av nya behandlingsprinciper 
baserade på forskningsrön kring ytterligare 
cellulära avvikelser. 

För den familjära formen av PAH är 
mutationer i den gen som kodar för BMPR2 
(bone morphogenetic protein receptor II) 
vanligast (Lane et al., 2000, Deng et al., 
2000). Andra mutationer har dock beskri-
vits. Även för andra former av PAH har man 
postulerat en genetisk bakgrund ledande till 
ökad ”sårbarhet” vid exponering för olika, 
kända och okända, utlösande mekanismer.

Klinik
Som framgår av den inledande patientpre-
sentationen är det inte ovanligt med kraf-
tigt försenad diagnos vid PAH. Tyvärr har 
situationen i detta avseende inte märkbart 
förbättrats de senaste 20 åren (Rich et al., 
1987, Humbert et al., 2006). Till detta 
bidrar givetvis att den kliniska bilden inte 
på något sätt är specifik för PAH. Andfådd-
het, trötthet och nedsatt fysisk prestations-
förmåga är vanligt och kan vid noggrann 
anamnesupptagning ofta beläggas ganska 
långt tillbaka i tiden. Det samma kan ju 
dock ofta sägas om patienter med exem-
pelvis dilaterad cardiomyopati. Svimning 
är i regel ett sent fenomen och ett tecken på 
långt gången sjukdom. Sannolikt förekom-
mer oftast en betydande subklinisk period 
och/eller en period med besvär endast vid 

ansträngning. Patienternas symptom har 
inte sällan misstolkats och i många fall har 
obstruktiva besvär misstänkts och behand-
ling provats. Det faktum att sjukdomen 
ofta drabbar yngre personer har sannolikt 
också betydelse för svårigheterna att hitta 
rätt diagnos. Tidigare har den ”typiska 
patienten” med idiopatisk PAH varit en 
kvinna i 20–40 års ålder, men nyare regis-
terdata talar för att medelåldern vid diagnos 
idag snarare ligger närmare 50 år, fortfa-
rande dock med en klar övervikt för kvin-
nor (ca 2:1). 

Kunskapen om PAH måste nog fort-
farande sägas vara bristfällig, trots relativt 
omfattande utbildningsinsatser de senaste 
åren och också en betydande uppmärk-
samhet vid de senaste årens vetenskapliga 
möten, åtminstone inom kardiologin. Sam-
tidigt måste man givetvis inse att detta är 
en mycket ovanlig diagnos och att utred-
ningsgången vid exempelvis oklar dyspnoe 
i första hand ska inriktas på att utesluta 
vanligare tillstånd. Det väsentliga är att 
inte acceptera en oklar symptombild och 
att ha möjligheten av PAH med bland dif-
ferentialdiagnoserna. Självklart blir detta 
lättare vid tillstånd med relativt hög PAH-
prevalens som systemisk scleros, där årlig 
screening nu rekommenderas (ex. Hachula 
et al., 2005). 

Ett förslag till utredningsgång vid oklar 
dyspnoe eller nedsatt fysisk prestationsför-
måga ges i Bild 3. Ekokardiografi har en 
central roll och det bör därvid uppmärksam-
mas att ”högerhjärtat” ofta behandlas lite 
styvmoderligt vid rutin-ekokardiografi, ett 
förhållande som i vissa fall förmodligen kan 
bidra till att försena diagnosen av tillstånd 
som framför allt påverkar högersidan.

Skulle ovanstående utredning inte leda 
till någon klar diagnos bör patienten remit-
teras till ett PAH-centrum med kunskap 
och erfarenhet av utredning, omhänderta-
gande och behandling av PAH. Det måste 
understrykas att högerkatetrisering har en 
central roll i diagnostik och uppföljning 
vid dessa tillstånd. Utredningen inriktas 
i övrigt på att utesluta bakomliggande 
tillstånd inom grupp 1 ovan. Anamnes 
är avgörande för att utesluta droger och 
bantningsmedel, en rutinmässig screening 
för reumatologisk systemsjukdom är ofta 
tillfyllest i avsaknad av specifika symptom, 
ultraljud/Doppler av levern göres med 
tanke på portal hypertension. I många fall 
kan vanligt transthoracalt ekokardiografi 
utesluta shunt. Vi har dock flera exempel 
på motsatsen där shuntprover vid högerka-
tetrisering visat på shunt som senare veri-
fierats av transoesophagalt ekokardiografi 

Bild 2

Reviderad klinisk klassifikation av Pulmo-
nell Arteriell Hypertension (grupp 1) enligt 
ESC Guidelines:

1 Pulmonell arteriell hypertension 

• Idiopatisk (IPAH)
• Familjär (FPAH)
• Associerad med (APAH):
 – Kongenital hjärtsjukdom (CHD) med

 systemisk-till-pulmonell shunt
 – Reumatologisk systemsjukdom 
 – Portal hypertension
 – HIV-infektion
 – Läkemedel, droger och toxiner
 – Övrigt
• Associerad med signifikant venöst eller 

kapillärt engagemang
 – Pulmonell veno-ocklusiv sjukdom
  (PVOD)
 – Pulmonell kapillär hemangiomatos
  (PCH)
• Persisterande pulmonell hypertension hos 

nyfödda
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eller vid MR. Om inte lungemboli redan 
uteslutits med säkerhet måste lungscint 
eller CT göras, eventuellt även pulmona-
lisangio. Funktionsnivån kartläggs via 6-
minuters gångtest och/eller arbetsprov. Vid 
högerkatetrisering göres vasodilatationstest 
med NO, epoprostenol eller adenosin för 
att bedöma om patienten är akut vasoreak-
tiv (”acute responder”). Det senare ses ini-
tialt hos cirka 10% av patienter med idio-
patisk PAH, varav ungefär hälften behåller 
denna reaktivitet vid senare testning.

Behandling 
Som redan nämnts har den terapeutiska 
utvecklingen på PAH-området varit mycket 
positiv de senaste 10–15 åren. Utvecklingen 
tycks också accelerera allt mer med ett väx-
ande antal läkemedel med bevisad effekt 
vid ett eller flera av tillstånden inom grupp 
1. Det ska genast sägas att bilden inte är 
enhetlig. Som förväntat har olika studier 
använt olika inklusionskriterier såväl då 
det gäller diagnos som då det gäller funk-
tionsnivå. Bilden är också lite varierande 
i olika delar av världen. Detta försvårar 
jämförelser. Utrymmet tillåter knap-
past en fullständig redogörelse för dessa 
faktorer. Jag begränsar mig därför till en 
mycket översiktlig genomgång av befintliga 
behandlingsalternativ och rådande behand-
lingspolicy i Sverige. 

Bas: För idiopatisk PAH finns data som 
stödjer användning av antikoagulation 
(Rich et al., 1992). Det patofysiologiska 
substratet för behandlingen anses därvid 
vara den in-situ trombotisering som ses i 
lungkärlbädden. Givetvis ingår diuretika 
vid högersvikt med ödem och ascites. 
Graviditet måste undvikas hos en drabbad 
kvinna pga. stor risk för maternell mor-
talitet.

Vid vasoreaktivitet kan calciumblockare 
provas och ha god effekt (Rich et al., 1992). 
Det ska dock kraftigt understrykas att cal-
ciumblockare aldrig får ges ”ex juvantibus” 
pga. risken för allvarlig cirkulationspåver-
kan hos icke-responders, dödsfall finns 
rapporterade. För den lilla andel som är 
bestående responders kan effekten emeller-
tid vara mycket god och för denna grupp är 
prognosen också mycket gynnsam.

För majoriteten av patienter har de 
senaste årens utveckling medfört att vi nu 
har verktyg som ofta kan bromsa sjukdo-
mens utveckling och inte sällan också ge 
en påtaglig förbättring av funktionsnivå. 
2004 publicerades flera varianter av inter-
nationella riktlinjer, bland annat via ESC 
(Eur Heart J., 2004). Utvecklingen har 
emellertid fortsatt efter detta och revide-
rade riktlinjer kommer sannolikt att publi-
ceras under den kommande vintern. Nu 
godkända behandlingsmodaliteter påver-
kar en de tre etablerade patofysiologiska 
vägarna, nämligen NO-, prostacyklin- eller 
endothelinvägen. Hittills gjorda studier har 
ofta haft 6-minuters gångtest, funktions-
nivå och hemodynamiska parametrar som 
endpoints. Idag läggs allt större vikt vid 
endpoints som ”time to clinical worse-
ning”. Ett problem i sammanhanget är att 
patientgruppen totalt sett är begränsad i 
förhållande till antalet föreslagna studier.

Endothelin; Endothelin-1 är en starkt 
vasokonstringerande substans som också 
stimulerar proliferation. Effekten utövas 
via ETA och ETB receptorer på endotel-
celler och glatta muskelceller. Vid PAH ses 
ökade plasmanivåer av endothelin. Vi har 
idag tre läkemedel i form av endothelin-
receptor-antagonister med studiemässiga 
stöd för positiv effekt vid PAH. Ett av 

dessa (bosentan) blockerar såväl ETA som 
ETB receptorer medan de två övriga (sitax-
sentan och ambrisentan) är mer selektiva 
ETA-blockerare. Det förs en relativt livlig 
teoretisk debatt om vilken princip som är 
att föredra men än så länge finns knappast 
några säkra belägg för skillnader i behand-
lingseffekt (Opitz et al., 2008). Ett pro-
blem med endothelinreceptorblockare är 
en benägenhet att ge leverpåverkan vilket 
nödvändiggör månatliga kontrollprover. 
Det finns vissa data som kan tala för att 
biverkningsprofilen i bland annat detta 
avseende kan skilja mellan de olika prepa-
raten. Längst erfarenhet finns för bosentan 
som studerats vid såväl idiopatisk PAH som 
vid PAH associerat med bindvävssjukdom 
och kongenital hjärtsjukdom (ex Rubin et 
al., 2002, Galiè et al., 2006). Studier har 
bland annat också genomförts på patienter 
med kronisk tromboembolisk pulmonell 
hypertension (BENEFIT, Jais et al., 2007) 
och separat på funktionsklass II-patienter 
(Galiè et al., 2008). Annars har tyngdpunk-
ten i hittills genomförda studier ofta legat 
i funktionsklass III, delvis beroende på att 
det fortfarande är svårt att hitta patienter 
tidigare i sjukdomsförloppet. Nyare på 
marknaden är sitaxsentan som i STRIDE-
programmet (ex. Barst et al,. 2006) visats ha 
effekt vid PAH och godkänts i Europa vid 
funktionsklass III. Den tredje endothelin-
receptorblockaren är ambrisentan (ARIES 
programmet, ex Galiè et al., 2008) som 
nyligen godkändes av EMEA för PAH 
patienter i funktionsklass II och III.

Phosphodiesteras typ 5 hämmare; En grupp 
av läkemedel som sannolikt är mer känd 
för sin användning på annan indikation. 
Hämning av phosphodiesteras typ 5 griper 
in i NO-vägen genom att minska nedbryt-
ningen av cGMP och därigenom förstärka 
vasodilatation. Sannolikt har behandlingen 
också antiproliferativa effekter. I SUPER-
studien (Galiè et al., 2005) studerades sil-
denafils effekter på bland annat 6-minuters 
gångsträcka, funktionsklass och hemo-
dynamik. Studien visade på signifikanta 
förbättringar för dessa end-points. Idag 
har endast ett läkemedel (sildenafil) inom 
denna grupp godkänts för användning vid 
PAH. Vid ESC i München nyligen presen-
terades dock data som skulle kunna tala 
för att ytterligare ett av läkemedlen med 
denna verkningsmekanism snart finns på 
marknaden.

Prostacyklinanaloger; En relativ brist på pro-
stacyklin tros involverad i de förändringar 
som ses i lungkärlbädden vid PAH. Pro-
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stacyklin har vasodilaterande och trombo-
cythämmande egenskaper. Det finns också 
belägg för viktiga antiproliferativa egenska-
per. Det första läkemedlet i denna grupp 
var epoprostenol som fortfarande har en 
viktig terapeutisk roll vid PAH, speciellt 
för de svårast sjuka (funktionsklass IV). 
Flera studier har visat på positiva effekter 
vid idiopatisk PAH och PAH associerad 
med systemisk scleros (Rubin et al, 1990, 
Barst et al., 1996, Badesch et al., 2000). 
Epoprostenol är ofta ett effektivt läkeme-
del. Det finns dock uppenbara praktiska 
svårigheter pga. kort halveringstid, behov 
av kylning och kort hållbarhet. Läkemed-
let måste ges som kontinuerlig infusion via 
en central venös ingång med de risker för 
exempelvis infektioner som detta innebär. 
Risken för allvarliga reboundsymptom 
vid oavsiktlig utsättning måste uppmärk-
sammas. De praktiska svårigheterna med 
epoprostenol har stimulerat sökandet efter 
mer stabila prostacyklinanaloger. Iloprost 
är i Europa godkänt som inhalationsbe-
handling vid idiopatisk PAH i klass III 
(Olschewski et al., 2002). Även för detta 
preparat finns inslag av praktiska svårig-
heter då behandlingen ska ges 6–9 gånger 
per dygn. Inhalationsutrustningen har 
dock successivt förbättrats genom åren. 
På vissa håll används också iloprost för 
intravenös infusion som ett alternativ till 
epoprostenol. Beraprost är en oralt aktiv 
prostacyklinanalog som dock endast är 
godkänd i Japan. Randomiserade studier 
har inte varit helt övertygande och det före-
faller osannolikt att preparatet kommer att 
godkännas i Europa. Det senaste tillskot-
tet på prostacyklinfronten är treprostinil 
som på grund av förbättrad stabilitet kan 
ges subcutant vid rumstemperatur via en 
mikropump. Treprostinil har studerats på 
patienter med idiopatisk PAH samt PAH 
vid bindvävssjukdom och kongenital hjärt-
sjukdom (Simonneau et al., 2002) med 
signifikanta effekter på 6-minuters gång-
sträcka och hemodynamik. Det största 
problemet vid treprostinilbehandling är 
oftast lokal smärta vid infusionsstället, 
en smärta som kan vara svårhanterlig och 
ibland tvinga fram avbruten behandling. 
Intravenös behandling har studerats och 
kan vara ett alternativ då subcutan behand-
ling inte fungerar, möjligen också som ett 
alternativ till epoprostenol pga. enklare 
handläggning. En spännande utveckling 
är de försök med inhalerat liksom peroralt 
treprostinil som nu pågår.

Långtidseffekter: Mycket av kunskapen 
kring naturalförloppet vid PAH baseras på 

data från NIH:s register där patienter följ-
des upp mellan 1981 och 1988 (D´Alonzo 
et al., 1991). Registret bekräftade bilden 
av en snabbt progredierande sjukdom 
med median-överlevnad på 2,8 år, fullt 
jämförbart med maligna sjukdomar. För 
patienter i funktionsklass IV var median-
överlevnaden endast 6 månader. För vissa 
patientgrupper, exempelvis patienter med 
PAH associerad med systemisk scleros, 
tycks den genomsnittliga prognosen vara 
ännu dystrare. Denna mycket allvarliga 
bild gör att placebokontrollerade långtids-
studier inte är etiskt försvarbara. Följaktli-
gen baseras mycket av våra kunskaper kring 
långtidseffekter vid modern behandling på 
jämförelser med historiska data eller över-
levnad beräknad via en ekvation framtagen 
genom NIH-registret. Med denna uppen-
bara begränsning tycks det ändå som om 
modern behandling har inneburit en avgö-
rande prognostisk förbättring. Detta före-
faller gälla för samtliga behandlingsgrupper 
även om data nog än så länge tycks mest 
solida för epoprostenol (ex McLaughlin et 
al., 2002, Sitbon et al., 2002) och bosentan 
(ex McLaughlin et al., 2005). Långtidsdata 
från övriga preparat talar dock i samma 
riktning (ex Hoeper et al., 2000, Langle-
ben et al., 2004, Lang et al, 2006)

Praktik: Vår kunskap om behandling base-
ras till stor del på relativt korta studier av 
olika preparat i singelterapi. Samtidigt är 
det uppenbart för alla som är engagerade 
i dessa patienter att singelbehandling ofta 
inte är tillräcklig. Redan finns data från 
mindre studier som visar på positiva effek-
ter av olika kombinationsbehandlingar 

(Humbert et al., 2004, Ghofrani et al., 
2002, Stiebellehner et al., 2003, Hoeper 
et al., 2004, McLaughlin et al., 2006). 
Flera studier pågår. I klinisk praxis är dock 
kombinationsbehandling, trots bristande 
evidens, ofta redan en realitet. Vanligast är 
sannolikt kombination av de två perorala 
preparatgrupperna, dvs. sildenafil och en 
endothelinreceptorblockare. 

Inom PAH-kretsar diskuteras också 
det lämpligaste behandlingsupplägget. 
Bör man genast gå in kraftfullt med flera 
preparatgrupper eller är en mer gradvis 
upptrappning lämpligare? Vi har idag 
inga säkra svar. En mer målstyrd behand-
lingsstrategi har föreslagits av bland annat 
Hoeper et al. (2005).

Man ska inte heller glömma de kirur-
giska behandlingsmetoder som fortfarande 
är avgörande när medikamentell behand-
ling inte är tillräcklig. PAH är en etablerad 
indikation för lungtransplantation (ibland 
hjärt-lungtransplantation). Internationellt 
finns också viss erfarenhet av förmakssep-
tostomi vid sviktande högerhjärta, för 
symptomlindring och ibland som ”bridge” 
till transplantation.

Framtiden: Det finns inga tecken på att 
den snabba utvecklingen inom detta 
område kommer att stanna av. Redan idag 
provas ett flertal andra behandlingsprinci-
per. En svårighet blir att hitta patienter till 
adekvata studier, inte minst med tanke på 
att kombinationsbehandlingar över längre 
tid sannolikt kommer att vara nödvändiga 
för att adekvat bedöma effekten av nya pre-
parat. En bidragande lösning kan möjligen 
vara register. Bild 4 visar en mycket sche-
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Elastase inhibitorer
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Stam cells terapiGen terapi
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Träningsprogram
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matisk bild av nuvarande och föreslagna 
behandlingsprinciper. Bilden avser också 
att illustrera kombinationsproblematiken 
(ej reella kombinationer) när vi i framtiden 
vill genomföra studier.

Läkare och representanter för andra 
yrkesgrupper med intresse för pulmonell 
hypertension har samlats i Svensk Förening 
för Pulmonell Hypertension. Föreningen 
har tillsammans med UCR i Uppsala 
utvecklat ett nationellt register (SPAHR, 
Bild 5). Vi hoppas att därigenom kunna 
bidra till ett bättre omhändertagande och 
en långsiktigt bättre utveckling för patien-
ter med pulmonell hypertension. 

Utredning, behandling och uppföljning 
av dessa patienter är komplex och kräver 
specialkunskaper. För oss som är engage-
rade i dessa patienter förefaller det ytterst 
angeläget att patienterna omhändertas vid 
ett center med gedigen erfarenhet av dessa 
sjukdomar, ett PAH-center.

Hur gick det för patienten 
som presenterades i ingressen då? 
På grund av den mycket allvarliga bilden 
insattes patienten snabbt på trippelbe-
handling med endothelinreceptorblock-
are, phosphodiesteras typ 5-hämmare 
och prostacyklinpreparat. Detta gav viss 
stabilisering och lite andrum. Dock ledde 
behandlingen i detta fall inte till någon 
definitiv förbättring. Patenten genomgick 
därför redan efter några månader en bila-
teral lungtransplantation, med mycket gott 
resultat.

Vi har kommit en bra bit på vägen men 
ännu är vi inte i mål!!

Björn Ekmehag
Verksamhetschef

VO Hjärtsvikt och klaffsjukdom
Hjärt- och Lungdivisionen

Universitetssjukhuset i Lund
Ordförande i Svensk Förening för 

Pulmonell Hypertension
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Historik, etiologi och epidemiologi
Historik
Redan 1898 beskrevs av Tigerstedt och 
Bergmann (1) förekomsten av renin, en 
blodtryckshöjande substans i njurcortex 
hos kaniner. Njurartärernas roll för upp-
komsten av renovaskulär hypertension 
klargjordes 1934 av Goldblatt (2), som i en 
klassisk experimentell studie visade att par-
tiell njurartärobstruktion ledde till förhöjt 
blodtryck (BT). Fibromuskulär dysplasi 
(FMD) som orsak till renovaskulär hyper-
tension beskrevs först av Leadbetter 1938 
(3). Kirurgisk revaskularisering av njurar-
tärstenos (NAS) introducerades 1954 (4) 
och var den dominerande behandlingsfor-
men fram till introduktionen av perkutan 
transluminal renal angioplastik (PTRA) på 
1970-talet (5). PTRA har härefter succes-
sivt blivit den dominerande behandlings-
formen vid NAS.

Etiologi 
NAS kan ha olika orsaker, varav den vik-
tigaste är ateroskleros, som förekommer 
främst hos patienter över 50 års ålder och 
orsakar ca 90% av fallen (figur 1). FMD 
är den vanligaste orsaken bland de övriga 
10% av fallen. Ateroskerotiska lesioner är 
ofta ojämnt avgränsade, belägna proximalt 
i njurartären och förenade med ateroskleros 
i andra kärl. FMD är vanligare hos yngre 
patienter, främst kvinnor, och drabbar 
oftast mer distala delar av njurartären eller 
grenartärer. Lesionerna har ofta utseende 
av kaliberväxlingar (”string and beads”) vid 
angiografi (figur 2) (6). 

Andra ovanliga orsaker till NAS är arteri-
ter; Takayasu’s sjukdom respektive jättecells-
arterit vilka båda innebär akut kärlinflam-
mation ledande till fibros som kan ge ste-
noser i bland annat njurartärerna. NAS kan 
även förekomma hos patienter med anti-
fosfolipidsyndrom eller autoimmuna sjuk-
domar, polyarteritis nodosa, embolism eller 
dissektion i njurartären. Artären kan också 
utsättas för yttre kompression av tumörer, 
retroperitoneal fibros eller iatrogent i sam-
band med t.ex. aneurysmkirurgi.

Epidemiologi
Renovaskulär hypertension beräknas före-
ligga hos cirka 1–5% av vuxna hypertoni-

patienter, och är vanligare vid terapiresis-
tent eller svår hypertension (7). Prevalen-
sen ökar med ökande ålder och är förhöjd 
hos patienter med andra aterosklerotiska 
manifestationer (8,9,10). Ultraljudsscreen-
ing av njurartärer hos individer över 65 år 
indikerar en prevalens på 7% (8), medan 
angiografiska studier hos patienter med 
känd ateroskleros i nedre extremiteterna 
ger incidenssiffror mellan 26 och 37% 
(8,11,12). Prevalensdata härstammar dock 
till stor del från äldre obduktionsstudier 
vilket sannolikt ger falskt förhöjda siffror 
eftersom de inte ger uppfattning om ste-
nosens fysiologiska relevans. NAS beräknas 
svara för 5–16% av fall av ”end stage renal 
disease” (13,14,15,16).

Naturalförlopp och fysiologi
Naturalförloppet 
Naturalförloppet vid NAS är svårförut-
sägbart och har studerats på olika sätt. Ett 
flertal studier har givit data från selekterade 
populationer eller från tiden innan kärl-
protektion med adekvat blodtryckskon-
troll och statinbehandling användes och 
är därför svårtolkade. Det finns begränsad 
information om tillfälligt upptäckt NAS i 
anslutning till hjärtkateterisering (17), och 
det har varit svårt att yttra sig om natu-
ralförloppet vid NAS, eftersom många 
studier saknar ett primärt utfall. Man har 
fått förlita sig till surrogatmarkörer som 
minskning av njurartärdiameter, minsk-
ning i GFR och utveckling av njuratrofi 

(18,19,20). Flera sådana studier antyder att 
risken för utveckling av total ocklusion är 
liten.

De absolut bästa prediktorerna för pro-
gress till terminal njursvikt är sannolikt 
GFR vid presentation och biopsiverifierad 
njurfibros (19,21). Det är uppenbart att 
progressiv njurfunktionsförlust inte enbart 
kan vara relaterad till NAS. Funktionella 
mått på skleros är bestämning av resistivt 
index vid njurdopplerundersökning och 
svårighetsgrad av proteinuri.

Patofysiologi vid renovaskulär hypertoni
Reduktionen av perfusionstrycket till en 
stenoserad njure kan ge en bestående för-
höjning av blodtrycket via en aktivering av 
renin-angiotensinsystemet (22,23). Klas-
siska studier på experimentell unilateral 
NAS har visat att den kontralaterala icke-
stenotiska njuren utsöndrar natrium som 
svar på ökande blodtryck, vilket underhål-
ler reninsekretionen från stenosnjuren. Vid 
NAS i singelnjure å andra sidan, är renin 
lågt och svaret på angiotensin II receptor-
blockad upphävt. Natriumretention via 
den stenoserade njuren ligger bakom den 
volymberoende hypertoni som utveck-
las. Natriumutarmning via minskat intag 
och/eller diuretikatillförsel kan överföra en 
natriumberoende renovaskulär hypertoni 
till en angiotensinberoende (24). Studier 
på NAS hos människa kan bekräfta dessa 
observationer vid tidig experimentell reno-
vaskulär hypertoni.

Njurartärstenos

Figur 1. Aterosklerotisk njurartärstenos. Figur 2. Njurartärstenos orsakad av fibromus-
kulär dysplasi.
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Aktiveringen av renin-angiotensinsys-
temet som svar på minskat njurblodflöde 
vid stenosering av njurartär(er) är emeller-
tid ett övergående fenomen. Framför allt 
i experimentella modeller har man funnit 
att andra vasokonstriktiva mekanismer 
inklusive oxidativ stress, som inte längre 
är direkt beroende av angiotensin II, tar 
över (25) (Fig 3). Det finns humana studier 
som visat att endoteldysfunktion mätt som 
försämrad vasodilatation på acetylkolin 
föreligger vid renovaskulär hypertoni, och 
förbättras vid angioplastik (26,27).

Andra system inkluderande frisättning 
av endotelin aktiveras under utveckling av 
renovaskulär hypertoni speciellt i närvaro 
av ateroskleros (28). Hos 61 patienter med 
njurartärstenos gav angioplastik en snabb 
övergående ökning i inflammationsmarkö-
rer, men reducerad endotelinivå en månad 
efter intervention (29). Ökad aktivitet i 
sympatiska nervsystemet ses ofta möjligen 
medierat av rubbade afferenta signaler från 
den underperfunderade njuren och/eller 
förstärkning av nervstimuli i närvaro av 
angiotensin II (30). 

Diagnostik 
Screening för NAS göres med utgångs-
punkt från patientens anamnes och status 
enligt tabell 1. Hos patienter som blir 
aktuella för diagnosik kan sedan följande 
undersökningsmetoder användas.

Ultraljudsundersökning 
av njurar och njurartärer
Ultraljudsundersökning möjliggör mätning 
av njurarnas longitudinella diameter och 
kan användas som screening för NAS. En 

differens på mer än 1,5 cm mellan njurarna 
anses diagnostisk, och ses hos 60–70% av 
patienter med NAS (31). Dopplerunder-
sökning visualiserar ibland stenoser direkt, 
speciellt de som är lokaliserade nära en 
njurartäravgång (32). Bestämmning av 
resistensindex anses prediktivt för effekten 
av PTRA och stentning vid aterosklerotisk 
NAS (33). Förhöjt resistensindex indike-
rar strukturella förändringar i njurens små 
blodkärl, och patienter med utsikt att ha 
nytta av PTRA identifieras av resistensin-
dex <80, beräknat som [(1 – (slutdiastolisk 
flödeshastighet cm/s) / maximal systolisk 
flödeshastighet cm/s)]) X 100 (33). Nack-
delar med ultraljudsundersökning är att 
tekniken är undersökarberoende och inte 
alltid visualiserar grenartärer eller acces-
soriska njurartärer, samt svårigheterna att 
undersöka patienter med obesitas eller stö-
rande tarmgas (34).

Captoprilrenografi (njurscintigrafi)
Genom captoprilrenografi värderas njur-
funktionens beroende av angiotensin II. 
Vid positivt utfall försenar och reducerar 
pre-administration av 25–50 mg captopril 
upptaget av radioaktiv tracer, samt för-
länger dess transit- och utsöndringstid. 
Undersökningen möjliggör bestämmning 
av separatfunktion vid unilateral NAS (35). 
Sensitivitet och specificitet minskar dock 
vid njursvikt, bilateral NAS, grenartären-
gagemang, samt hos patienter med enbart 
en fungerande njure. Med anledning av 
lägre sensitivitet och specificitet än nedan 
nämnda metoder rekommenderas inte 
längre captoprilrenografi som förstahands-
undersökning (36, 37).

MR-angiografi
Kontrastförstärkt MR-angiografi (MRA) är 
en icke-invasiv teknik som med god säker-
het utesluter signifikant NAS. Falskt posi-
tiva fynd är däremot vanliga och graden av 

NAS överskattas ofta (38). Metoden iden-
tifierar kärl med diameter ned till 2–2,5 
mm och medger därför inte visualisering 
av distala och intrarenala artärer (6). Spe-
cificitet och sensitivitet för gadoliniumför-
stärkt MRA är bättre än för ultraljud och 
renografi, och likvärdig med CT-angiografi 
(36,37). Gadoliniumtoxicitet gör dock att 
metoden inte bör användas hos patienter 
med svår njurfunktionsnedsättning.

CT-angiografi
En annan teknik med jämförbar sen-
sitivitet är datortomografisk angiografi 
(CTA), som dock innebär större stråldos 
och tillförsel av potentiellt nefrotoxiskt 
kontrastmedel. Med CTA avbildas både 
lumen och kärlväggen, men upplösnings-
förmågan är otillräcklig för att visa distala 
och intrarenala artärer (6). Specificiteten 
och sensitiviteten för CTA är bättre än 
för ultraljud och renografi, och likvärdig 
med gadoliniumförstärkt MRA (37). Vid 

Misstänk NAS hos hypertensiva patienter med något eller några av följande karaktäristika:

•			Behov	av	>	3	antihypertensiva	droger	för	att	kontrollera	blodtrycket

•			Hypertension	med	snabbt	ökande	s-kreatinin	

•			Kraftig	s-kreatininstegring	efter	ACE-hämmare	eller	AII-blockerare

•			Låg	ålder	(<30	år)

•			Försämring	av	tidigare	välkontrollerad	hypertension

•			Spontan	hypokalemi

•			Blåsljud	över	aorta	eller	njurartärer

•			Oförklarade	lungödem	(”Flash	pulmonary	edema”)

1

Angiotensinogen

Angiotensin I

Angiotensin II

Renin

ACE

Vaso-
konstriktion

Renal
natrium-
retention

Aldosteron
sekretion

Vaskulär effekt
•   Hypertrofi
•   Remodellering
•   Endotelinfrisättning
•   Prostaglandiner
•   Oxidativ stress

Sympatiska
nervsystemet
aktiveras

Stenos

Myokardeffekt
•   Vänsterkammar-
    hypertrofi
•   Myocyttillväxt
•   Vänsterkammar-
    remodellering

Figur 3.  Konsekvenser av njurartärstenos. Nedsatt blodflöde distalt om en stenos i njurartären leder till 
aktivering av renin-angiotentinsystemet åtminstone initialt. Ökad nivå av angiotensin II aktiverar flera 
ytterligare system och leder till bl.a blodtrycksstegring.

Tabell 1.
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många centra används därför MRA eller 
CTA som andra undersökning efter ett 
positivt screeningtest med ultraljud eller 
captoprilrenografi. 

Renal angiografi
När någon av ovan nämnda undersök-
ningar talat för förekomsten av NAS och 
det föreligger klinisk indikation för att gå 
vidare till revaskularisering, utförs renal 
angiografi för konfirmering av diagno-
sen och invasiv behandling enligt nedan. 

Denna invasiva undersökning är fortfa-
rande “gold standard” för diagnostik av 
NAS. Intraarterielll mätning av tryck-
gradient över stenosen rekommenderas i 
internationella guidelines (39) i samband 
med angiografi för att detektera patienter 
lämpade för invasiv behandling. Konsen-
sus saknas dock avseende vilken medel- 
eller systolisk tryckgradient som indikerar 
hemodynamiskt signifikant NAS. En med-
eltrycksgradient över stenosen ≥ 10 mmHg 
predikterar dock gott kliniskt resultat efter 
dilatation (40). 

Njurvenskateterisering med reninbe-
stämmning kräver multipla invasiva kate-
teriseringar och används därför inte längre 
i praktiken.

Behandling
Medicinsk behandling
Vid aterosklerotisk NAS är lågdos acetyl-
salicylsyra och statinbehandling indicerade 
för att minska progressionen av ateroskle-
ros. Hos patienter med FMD och ingen 
eller varierande grad av samtidig ateroskle-
ros bör indikationen för sådan behandling 
värderas individuellt. 

Kontrollerade studier har visat att 
blodtrycksreduktion sänker kardiovasku-
lär morbiditet och mortalitet (41). Alla 
patienter med renovaskulär hypertension 
bör därför behandlas till ett blodtryck på 
<140/90 mmHg i överenstämmelse med 
aktuella guidelines (42). Dessa anger 5 
grupper av förstahandsmedel: ACE-häm-
mare, angiotensin II-receptorblockerare 
(ARB), beta-blockerare, Ca-antagonister 
och diuretika. Alla dessa läkemedelsklas-
ser kan användas i behandlingen av reno-
vaskulär hypertension. Hos patienter med 
bilateral NAS eller NAS i singelnjure bör 
dock renin-angiotensin systemet blockeras 
med försiktighet då njurfunktionen kan 
försämras på grund av läkemedlens dilate-
rande effekter på efferenta arterioli ledande 
till reduktion av perfusionstrycket efter ste-
nosen. Detta kan reducera kapillärtrycket i 
glomeruli till under perfusionstryck (43). 

Måttliga ökningar av s-kreatinin är vanligt, 
men dessa återgår ofta när behandlingen 
avslutas. Akut njursvikt har dock beskrivits 
1–14 dagar efter inledande av behandling 
(44). 

Invasiv behandling 
Kärlkirurgi var den enda behandlingsfor-
men fram till början av 1980-talet då ang-
ioplastikmetoden (perkutan transluminal 
renal angioplastik, PTRA) utvecklades. 
Som aktiv behandlingsmetod har denna 
nästan helt ersatt njurkärlskirurgi. Kärl-
kirurgisk behandling används nu endast 
vid mycket komplicerade fall med aneu-
rysmbildningar, multipla svåråtkomliga 
stenoser eller vid kombinerad aorta- och 
njurkärlssjukdom. Detta är stora ingrepp 
med åtminstone 1–2 veckors sjukhusvis-
telse, medan angioplastik är ett förhållan-
devis litet ingrepp, som bara kräver några 
dagars vårdtid. Angioplastik av njurartä-
rerna har visat sig vara en möjlig behand-
lingsmetod vid såväl aterosklerotisk som 
fibromuskulär njurkärlssjukdom. Resteno-
ser är ofta ett stort problem vid angioplas-
tik i mindre kärl, men i njurkärlen som 
tillhör ett högflödesområde uppgår frek-
vensen restenos inte till mer än 15–20%. 
Angioplastiken kompletteras nu i många 
fall med stentning av njurartären. Ett 
endoluminalt stent är en armerad nätcy-
linder, som placeras i stenosområdet med 
radiologisk teknik, och håller kärllumen 
öppet. Denna metod är speciellt lämplig 
vid stenoser i avgången av njurartären från 
aorta, där angioplastik har svårt att trycka 
undan de aterosklerotiska placken och ge 
ett bestående resultat.
Man förväntar sig att patienter med ocklu-
derande njurkärlssjukdom alltid vinner på 
att njurcirkulationen återställs, vilket också 
är fallet med den mindre grupp patienter 
som har fibromuskulär dysplasi i njurartä-
ren, där behandling med angioplastik/stent 
får tekniskt lyckat resultat i 90% av fallen. 
Patienter med aterosklerotisk njurartärste-
nos har däremot utbredd kärlsjukdom och 
ökad kardiovaskulär risk. De bör i första 
hand få optimal medicinsk behandling 
innefattande intensifierad blodtryckssänk-
ning, lipidsänkande terapi, acetylsalicylsyra 
samt rökavvänjning. De flesta patienter av 
denna typ verkar ha nytta av blockad av 
RAS med antingen ACEI eller ARB. Man 
måste dock vara medveten om att kom-
binationen av njurartärstenos och RAS-
hämning predisponerar för en funktionell 
nedgång i GFR beroende på ett sänkt fil-
trationstryck. Denna nedgång i njurfunk-

tionen kan förstärkas genom elimination 
av angiotensininducerad vasokonstriktion 
av den efferenta arteriolen.

Det är svårt att förutsäga en individuell 
patients blodtryckssvar på angioplastik, 
men nyligen debuterad och/eller snabb 
progress av hypertoni (inom månader) är 
en stark prediktor för en gynnsam effekt 
av angioplastik. Dessutom förefaller sjun-
kande njurfunktion på basen av storkärls-
sjukdom samt återkommande hjärtsvikt 
med lungödematacker vara starka skäl för 
behandling med angioplastik/stent. Däre-
mot förbättras knappast njurfunktionen 
efter angioplastik av en njurartärstenos i 
en njure som visat tecken på skrumpning 
(< 8 cm i längd) och i regel har småkärls-
sjukdom perifert om stenosen.

PTRA, tidigare och aktuella studier
Det finns 4 prospektiva randomiserade stu-
dier, som publicerats och/eller presenterats 
där medicinsk behandling har jämförts med 
angioplastik. De tre första har sammansla-
gits i en metaanalys och innefattar totalt 
210 patienter (45,46,47,48). Jämfört med 
data från retrospektiva observationsstudier 
är angioplastikresultaten från dessa studier 
blygsamma även om en signifikant effekt 
på både systoliskt och diastoliskt blodtryck 
föreligger (-7 / -3 mm Hg). Vad gäller njur-
funktionsutveckling leder inte behandling 
med angioplastik/stent vid aterosklerotisk 
njurkärssjukdom och försämrad njurfunk-
tion till förbättring av densamma mätt som 
serumkreatinin eller skattat GFR (48). 
Det hindrar inte att vissa patienter erfar 
en klart förbättrad njurfunktion efter ang-
ioplastik av njurartärstenos. En metaanalys 
av 10 studier, där stent applicerats, visade 
att njurfunktionen förbättrades hos 26%, 
stabiliserades hos 48% och försämrades hos 
26% av de patienter, som hade reducerad 
njurfunktion initialt (serumkreatinin > 
133 mikromol/l (49). Tänkbara orsaker till 
försämring av njurfunktionen är ateroem-
bolisk sjukdom, kärldissektion eller kon-
trastnefropati.

Den fjärde är en ännu inte publicerad 
studie, ASTRAL där 403 patienter med 
njurartärstenos och optimal medicinsk 
behandling har jämförts med lika många 
patienter, som genomgått angioplastik. 
Någon skillnad i serumkreatinin eller sys-
toliskt blodtryck vid uppföljning (medel 
27 månader) fanns inte. Denna studie, som 
är den största som hittills genomförts, är 
således negativ, och indikationerna för 
angioplastik måste därför vara mycket 
tydliga. De enda klara indikationerna för 
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angioplastik hos en njurartärstenospatient 
idag är instabilitet i blodtrycksregleringen 
( > 3) antihypertensiva läkemedel), i njur-
funktionen (stigande serumkreatinin) eller 
i hjärtfunktionen (hjärtsvikt eller lungöde-
matacker).
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ACE-hämmare har i en rad undersökningar 
övertygande visats reducera kardiovaskulär 
morbididitet och mortalitet bland patien-
ter med kardiovaskulär sjukdom eller dia-
betes med hög risk och utgör idag en av 
grundpelarna i terapiarsenalen vid hjärt- 
och kärlsjukdom. Medlen blockerar dock 
inte all produktion av angiotensin II (AII), 
varför direkt blockad av AII-receptorerna 
och därigenom hämning av AIIs ogynn-
samma effekter åtminstone teoretiskt borde 
vara effektivare. Vidare minskar ACE-häm-
mare nedbrytningen av bradykinin, vilket 
visserligen ger ökad vasodilatation, men 

anses samtidigt öka risken för oönskade 
effekter som hosta och i sällsynta fall angi-
oödem. Besvärande hosta har rapporterats 
förekomma hos upp till 20% av särskilt 
kvinnor, som behandlas med ACE-häm-
mare. 

ONTARGET och HOPE  
Ända sedan den första angiotensinrecep-
torblockeraren (ARB) losartan introdu-
cerades för kliniskt bruk, har frågor om 
vilken typ av RAAS-hämmande medel som 
är effektivast och om ytterligare behand-
lingsvinst kan erhållas om ACE-hämmare 

och ARB används i kombination varit 
aktuella. Dessa frågor belystes uttömmande 
under American College of Cardiology’s 
(ACC) årliga kongress i Chicago i våras. 
Då redovisades resultatet från den största 
interventionsstudie som startats med en 
ARB – ”Ongoing Telmisartan Alone and 
in combination with Ramipril Global 
Endpoint Trial” (ONTARGET). 

Syftet med ONTARGET var att vär-
dera om telmisartan och ACE-hämmaren 
ramipril har likvärdig effekt på kardiovas-
kulär morbiditet och mortalitet och vidare 
om kombinationen av de båda medlen ger 

TRANSCEND 
–	belyser	en	viktig	frågeställning 

Rapport	från	satellitsymposium,	European	Society	of	Cardiology,	München
30	Augusti	–	3	September	2008

Det europeiska kardiologsällskapets årliga kongress är i samma storleksordning som de amerikanska hjärt-

kongresserna. Fler än 27 500 delegater från främst hela Europa, men även andra delar av världen mötte upp i 

München. Programmet höll en mycket hög klass och under drygt 360 vetenskapliga sessioner redovisades en stor 

mängd data inom alla delar av kardiologin. Bland översiktsföreläsningar, utbildningssessioner, specialsymposier 

och enskilda presentationer, ett stort antal posters inte att förglömma, hölls även en rad intressanta ”Hot Line”- 

och ”Clinical Trial Update”-sessioner, som belyste resultat från kliniska studier med specifika frågeställningar. 

Här följer en kort rapport av resultatet i en undersökning som presenterades under en Hot Line-session och 

som med all rätt tilldrog sig stor uppmärksamhet – ”Telmisartan Randomised Assessment Study in ACE iNtolerant 

subjects with cardiovascular Disease” (TRANSCEND). Moderatorer var ESCs nuvarande ordförande Roberto Ferrari, 

Ferrara och Jeroen Bax Leiden. Den välkände Salim Yusuf, Hamilton, hade annonserats som presentatör men 

kunde på grund av sjukdom inte närvara. Presentationen hölls istället av kollegan Koon Teo och ”discussant” 

efter framförandet var Karl Swedberg, Göteborg.
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ett fullständigare skydd mot AIIs skadliga 
effekter och därmed en större preventions-
effekt än när medlen används var för sig. 
Man ville även veta om telmisartan och 
ramipril tolereras i samma utsträckning. 
ONTARGET är den första stora under-
sökning där en ARB och en ACE-häm-
mare har jämförts och kombinerats i den 
aktuella patientgruppen för att belysa dessa 
frågeställningar. I studien inkluderades 
drygt 26600 patienter med kärlsjukdom 
eller diabetes med organpåverkan, med 
eller utan hypertoni. De inklusionskri-
terier som tillämpades i ONTARGET 
hade stora likheter med de som användes 
i den uppmärksammade ”landmarkstu-
dien” ”Heart Outcomes Prevention Eva-
luation” (HOPE), där effekten av rami-
pril och placebo jämfördes. Det primära 
effektmåttet var nästan detsamma i båda 
studierna, i HOPE sammanlagt kardiovas-
kulär mortalitet, hjärtinfarkt samt stroke 
och i ONTARGET även hospitalisering på 
grund av hjärtsvikt. Resultatet i ONTAR-
GET visade att telmisartan och ramipril 
hade likvärdig effekt på antalet primära 
händelser (RR 16,7 vs 16,5%, 95% CI 1.01 
(0.94–1.09), medan telmisartan tolerera-
des bättre av patienterna. Kombination av 
de båda medlen gav inte någon ytterligare 
behandlingsvinst (RR 16,3%), men tole-
rerades sämre. ONTARGET har tidigare 
beskrivits utförligt i denna tidning (nr 3, 
2006) och resultatet redovisades i nr 2, 
2008. 

TRANSCEND
Samtidigt med ONTARGET startades 
TRANSCEND, där syftet primärt var att 
undersöka om långtidsbehandling med 
telmisartan jämfört med placebo, som 
tillägg till standardterapi, minskar risken 
för kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke 
och behovet av sjukhusvård på grund av 
hjärtsvikt, bland patienter som inte tolere-
rat behandling med ACE-hämmare. Den 
främsta orsaken till denna intolerans var 
hosta hos 82% av patienterna. Sekundärt 
värderades även behandlingens effekt på 
risken för kardiovaskulär död, hjärtinfarkt 
och stroke, som var det primära effektmåt-
tet i HOPE. I TRANSCEND rekryterades 
patienter från 630 centra i 40 länder. Efter 
tre veckors runinperiod, varav en vecka med 
placebo följt av två veckor med telmisartan 
80 mg/dag, randomiserades 5926 patien-
ter till dubbelblind tilläggsbehandling 
med telmisartan 80 mg/dag (2954) eller 
placebo (2972). Uppföljningen var median 
56 månader. Jämfört med ONTARGET 
och HOPE, omfattade TRANSCEND ini-

tialt proportionellt fler kvinnor samt fler 
patienter med hypertoni och sådana som 
hade drabbats av stroke/TIA.

Patienterna i TRANSCEND var initialt 
välbehandlade. Ungefär lika många i tel-
misartan- och placebogruppen fick trom-
bocytaktiva läkemedel (79,8 vs 79,0%), 
betablockerare (59,3 vs 57,2%), diuretika 
(33,2 vs 32,8%), kalciumantagonister (39,9 
vs 40,4%) och statiner (55,7 vs 54,7%). 
När studien avslutades behandlades dock 
signifikant fler patienter i placebogruppen 
med diuretika (40,0 vs 33,7%) och kalci-
umantagonister (45,9 vs 38,0%), jämfört 
med dem som behandlades med telmisar-
tan (p<0.0001 i båda fallen).

Resultat
Bland patienter som randomiserades till 
behandling med telmisartan eller placebo, 
var systoliskt blodtryck i sittande initialt 
140,7 vs 141,3 mm Hg. Under studiens 
gång var blodtrycket i medel 4 mm Hg 
lägre med telmisartan än med placebo. 
Antalet patienter som avbröt permanent 
var färre med telmisartan än med placebo 
(21,6 vs 23,7%, p=0.055) och i de flesta fall 
var orsakerna till behandlingsavbrott ospe-
cifika. Specifika orsaker var hypotension 
(29 vs 16), hosta (15 vs 18), njursjukdom 
(24 vs 13), diarré (7 vs 2), angioödem (2 
vs 3) och synkope (1 vs 0). Totalt fullföljde 

5 908 patienter och resultatanalysen redo-
visades enligt ”intention to treat”. 

Färre patienter drabbades av primära 
händelser (kardiovaskulär död, hjärt-
infarkt, stroke, eller hospitalisering på 
grund av hjärtsvikt) med telmisartan än 
med placebo, men skillnaden mellan grup-
perna nådde inte statistisk signifikans (465 
(15,7%) vs 504 (17%), HR 0.92, 95% CI 
0.81–1.05, p=0.2158). Antalet sekundära 
händelser (kardiovaskulär död, hjärtinfarkt 
och stroke) var signifikant färre med tel-
misartan än med placebo (384 (13%) vs 
440 (14,8%), HR 0.87, 95% CI 0.76–1.00, 
p=0.0475. Hänsyn till systoliskt blodtryck 
förändrade inte resultatet nämnvärt. Inte 
heller vid en omfattande subgruppsanalys 
av studiens primära händelser framkom det 
någon grupp som avvek signifikant.

Bland komponenterna i studiens pri-
mära effektmått reducerades risken för 
hjärtinfarkt med telmisartan, jämfört med 
placebo (116 (3,9%) vs 147 (5%), HR 0.79, 
95% CI 0.62–1.01), likaså risken för stroke 
(112 (3,8%) vs 136 (4,6%), HR 0.83, 95% 
CI 0.64–1.06). Skillnaderna mellan grup-
perna var dock inte statistiskt signifikanta. 
Inte heller antalet kardiovaskulära dödsfall 
eller antalet hospitaliseringar på grund av 
hjärtsvikt skiljde sig signifikant mellan 
grupperna (227 (7,7%) vs 223 (7,5%), 
HR 1.03, 95% CI 0.85–1.24 respektive 

Patientkaraktäristik initialt (%)

ONTARGET TRANSCEND HOPE

Randomiserade (n) 25.620 5.926 9.541

Ålder (år) 66,4 66,9 65,9

Kvinnor 26,7 43,0 26,7

Koronarsjukdom 74,6 74,6 78,2

Perifer kärlsjukdom 13,5 11,3 13,9

Stroke/TIA 20,8 22,0 6,4

Hypertoni 68,7 76,4 46,6

Diabetes 37,5 35,7 38,3

TRANSCEND – resultat

Telmisartan Placebo

(n) 2.954 2.972 HR (95% Cl) p

Primära händelser
Kardiovaskulär död,
hjärtinfarkt, stroke, 
hospitalisering pga. 
hjärtsvikt 465 (15,7%) 504 (17%) 0.92 (0.81–1.05) 0.2158

Sekundärt effektmått
Kardiovaskulär död,
hjärtinfarkt, stroke 384 (13%) 440 (14,8%) 0.87 (0.76–1.00) 0.0475
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134 (4,5%) vs 129 (4,3%), HR 1.05, 95% 
CI 0.82–1.34). Total mortalitet var lika i 
båda grupperna. Det kombinerade antalet 
makrovaskulära komplikationer (kardio-
vaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke) och 
mikrovaskulär sjukdom (laserbehandling 
för retinopati, fördubblat s-kreatinin, ny 
makroalbuminuri eller dialys) var signi-
fikant mindre uttalat med telmisartan än 
med placebo (523 (17,7%) vs 587 (19,8%), 
HR 0.89, 95% CI 0.79–1.00, p=0.049). 
Konklusionen var att telmisartan gav en 
minskning av antalet primära händelser 
som inte var signifikant, jämfört med 
placebo, medan risken för sekundära hän-
delser (kardiovaskulär död, hjärtinfarkt 
eller stroke) reducerades signifikant (13%, 
p=0.048). Risken för utveckling av hjärt-
svikt påverkades inte av telmisartan och 
preparatet tolererades väl bland patien-
terna, som tidigare inte tolererat ACE-
hämmare. 

Ingen effekt på hjärtsvikt
Under presentationen refererades även 
sammanlagda data från en prespecificerad 
analys av resultaten i dels TRANSCEND 
och dels PRoFESS. I den senare studien 
jämfördes effekten av telmisartan och pla-
cebo under 2,5 år, på drygt 20000 patien-
ter som nyligen drabbats av ischemisk 
stroke. Det visades då att kombinerat kar-
diovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke och 
hospitalisering på grund av hjärtsvikt inte 
påverkades signifikant i studierna var för 
sig. Om resultaten från de båda studierna 
slogs samman, erhölls dock en reduktion 
av antalet händelser med telmisartan, jäm-
fört med placebo, som var signifikant (1832 
av 13 100 (14%) vs 1967 av 13 158 (14,9%), 
OR 0.93, 95% CI 0.86–0.99, p=0.026). 
Ytterligare analys visade att skillnaden i 
antalet händelser under de första 6 måna-
derna efter randomisering inte var signifi-
kant (p=0.075), medan så var fallet efter 
6 månaders behandling (p<0.001). Denna 
observation talar för att en fördröjning 
skedde innan den preventiva effekten av 
ARB erhölls. 

Att telmisartan inte påverkade behovet 
av hospitalisering på grund av hjärtsvikt 
i varken TRANSCEND eller PRoFESS 
var överraskande, särskilt mot bakgrund 
av att ACE-hämmaren ramipril minskade 
risken för hjärtsvikt signifikant i HOPE. 
En möjlig förklaring kan vara att popu-
lationen i TRANSCEND hade en lägre 
risktillhörighet än patienterna i HOPE. 
Samtidigt förtjänar att nämnas att inte 
heller i ONTARGET minskade risken 
för hjärtsvikt med telmisartan, jämfört 

med ramipril. En metaanalys av tre stu-
dier med ACE-hämmare – HOPE samt 
PEACE med trandolapril och EUROPA 
med perindopril, visade övertygande att 
behovet av sjukhusvård på grund av hjärt-
svikt minskade signifikant under behand-
ling med ACE-hämmare. Att telmisartan 
förebygger hjärtsvikt mindre effektivt än 
ACE-hämmare kan därför inte uteslutas. 
Resultatet i TRANSCEND när det gäller 
hjärtsvikt skulle även kunna vara ett utslag 
av slumpen. 

ACE-hämmare i första hand
Karl Swedberg, Göteborg, kommenterade 
resultatet i TRANSCEND och inledde med 
att påminna om erfarenheter med ACE-
hämmare på kardiovaskulära händelser i 
studierna HOPE, PEACE, EUROPA och 
QUIET (quinapril). Vidare visades resultat 
från den uppmärksammade CHARM, där 
drygt 2 000 patienter med kronisk hjärt-
svikt och nedsatt vänsterkammarfunktion, 
som inte tolererat tidigare terapi med ACE-
hämmare, behandlades med ARB kandesar-
tan eller placebo under drygt 3,5 år. Under 
uppföljningen reducerades antalet primära 
händelser som var sammanlagt kardiovas-
kulär död och hospitalisering på grund 
av försämrad hjärtsvikt signifikant med 
kandesartan, jämfört med placebo (334 
(33%) vs 406 (40%, HR 0.77, 95% CI 
0.67–0.89, p=0.0004). Både antalet patien-
ter som behövde sjukhusvård på grund av 
hjärtsvikt och antalet hospitaliseringar var 
signifikant färre med kandesartan, jämfört 
med placebo (RRR 32% respektive 27%, 
p=0.0001). I ONTARGET erhölls ingen 
effekt av telmisartan, jämfört med ramipril, 
på behovet av hospitalisering på grund av 
hjärtsvikt (4,6 vs 4,1%) och så inte heller 
i TRANSCEND (4,5% vs 4,3%). Vid 
jämförelse av resultaten i de olika studi-
erna måste dock beaktas att patientpo-
pulationerna och därmed risktillhörig-
heten skiljer sig dem emellan. Jämförelse 

mellan ONTARGET och HOPE visade 
att telmisartan och ramipril gav likvärdig 
reduktion av antalet primära händelser. I 
TRANSCEND var telmisartan dock inte 
klart effektivare än placebo. 

Som jämförelse användes incidenserna 
kardiovaskulära händelser i behandlings-
grupperna i HOPE och PEACE. Placebo-
grupperna i dessa studier tillhörde olika 
risknivåer, vilket även återspeglades i studi-
ernas utfall. Ett budskap var att om tidigare 
neurohormonell aktivering var otillräcklig 
i ONTARGET och TRANSCEND, så 
kunde detta vara förklaringen till att inte 
utvecklingen av hjärtsvikt påverkades av 
telmisartan. Jämförelse med andra studier 
där ARB givits till patienter med hjärt-
svikt (CHARM och ValHeFT) gav stöd åt 
denna teori. 

Sammanfattningen var att primärpre-
ventiva vaskulära effekter av att hämma 
renin-angiotensin-aldosteron-systemet 
(RAAS) med ARB som mest är modesta 
och erhålls först efter ett halvt till ett års 
terapi. Rekommendationen var därför att 
ACE-hämmare bör användas i första hand 
vid vaskulär prevention. Då ARB inte har 
dokumenterats vara överlägsna ACE-häm-
mare utan i bästa fall likvärda, kan medlen 
då användas som alternativ till patienter 
som inte tolererar ACE-hämmare? Ja, om 
HOPE-kriteria tillämpas förefaller det 
rimligt att använda telmisartan som alter-
nativ vid ACE-hämmarintolerans. Meka-
nismerna bakom avsaknad av preventiv 
effekt mot hjärtsvikt av telmisartan är inte 
kända. Till patienter som har hjärtsvikt 
rekommenderades de ARB som är doku-
menterade vid detta sjukdomssyndrom 
(kandesartan, valsartan).

Kent Forsén
Fristående konsult

Kent.forsen.mma@telia.com

• Primärpreventiva effekter av ARB är som bäst måttliga.

• Effekten erhålls efter 0,5–1 års behandling.

• ACE-hämmare rekommenderas som förstahandsmedel vid vaskulär prevention.

• Om HOPE-kriteria tillämpas är det rimligt att använda telmisartan som ett alternativ 
till patienter som inte tolererar ACE-hämmare.

• Mekanismerna bakom avsaknad av preventiv effekt på hjärtsvikt av ARB är inte 
kända. Vid redan utvecklad hjärtsvikt rekommenderas de ARB som är dokumente-
rade (kandesartan, valsartan).

Kliniska slutsatser



BLODTRYCKET 2008 •  Vol 24 (Nr 4)    149

Det är i år 15 år sedan den epokgörande 
amerikanska studien Diabetes Control and 
Complications Trial (DCCT) publicerades 
(1). Patienterna i DCCT, som alla hade typ 
1-diabetes, hade randomiserats till antingen 
intensiv eller konventionell diabetesbe-
handling, som pågick under genomsnitt-
ligen 6,5 års tid. Genomsnittligen över tid 
nådde man knappt två procentenheter lägre 
i HbA1c-värde i den intensivbehandlade 
gruppen än i den konventionellt behand-
lade gruppen. Huvudfyndet i DCCT 
var att sådan intensifierad glukometabol 
kontroll vid typ 1-diabetes dramatiskt för-
dröjde debuten och progressen av kliniskt 
relevanta mikrovaskulära diabeteskompli-
kationer, såsom retinopati, nefropati och 
neuropati. Även risken för makrovaskulära 
komplikationer minskade, men inte statis-
tiskt signifikant. Nu kommer nya data om 
hur denna skillnad i glukometabol kontroll 
kan påverka långtidsrisken att utveckla 
hypertoni.

I DCCT inkluderades relativt unga 
patienter (13–39 år) med typ 1-diabetes, 
som vid studiestarten inte hade hyper-

toni, lipidrubbning eller tidigare kända 
allvarliga diabeteskomplikationer. I den 
konventionellt behandlade gruppen siktade 
man framför allt på att undvika symptom 
på hyper- och hypoglykemi, och insulinbe-
handlingen utgjordes av en till två dagliga 
injektioner. Doserna korrigerades sällan uti-
från patienternas egna blodsockermätningar. 
I den intensivbehandlade gruppen användes 
istället antingen insulinpump eller minst tre 
dagliga insulininjektioner, med föreskrivna 
målvärden för blodsockernivå före och efter 
måltid enligt patienternas egna mätningar, 
vilka utfördes minst fyra gånger dagligen. 
Mycket goda resultat erhölls vad gäller 
risken att utveckla mikrovaskulära diabetes-
komplikationer, men vad gäller de makro-
vaskulära diabeteskomplikationerna kunde 
en signifikant riskminskning inte visas när 
studien avslutades. Genom att fortsätta att 
följa majoriteten av patienterna från DCCT 
i den uppföljande observationsstudien Epi-
demiology of Diabetes Interventions and 
Complications (EDIC), har man kunnat 
studera långtidseffekter av den intensifie-
rade behandlingen långt efter det att inter-
ventionsstudien avslutats. De patienter som 

fullföljt DCCT erbjöds att efter studiens 
avslutande återkomma på årliga kontrol-
ler inom ramen för EDIC, där blodtrycket 
mättes och HbA1c kontrollerades, och där 
de även fyllde i en läkemedelsenkät rörande 
bland annat blodtryckssänkande läkeme-
delsbehandling. Observera dock att några 
interventioner inte förekom längre: det 
rörde sig nu om en ren observationsstudie, 
med syftet att värdera hur länge de positiva 
effekter som uppnåtts under DCCT kvar-
stod. Behandlingsansvar och läkemedels-
titrering sköttes nu av patienternas ordina-
rie diabetesläkare utan rekommendationer 
kring målvärden eller behandlingsstrategier 
från studieledarna. Man kunde 2005, alltså 
12 år efter att DCCT avbrutits, visa att den 
förbättrade glukoskontroll som uppnåddes 
i den intensivbehandlade gruppen var asso-
cierad med 57% statistiskt signifikant lägre 
risk att drabbas av det sammanlagda effekt-
måttet icke-dödlig stroke, icke-dödlig hjärt-
infarkt och död i hjärtkärlsjukdom (2).

God metabol kontroll 
skyddar mot hypertoni
Man har nu även undersökt sambandet 
mellan metabol kontroll under DCCT-
studien och risken att sedermera utveckla 
hypertoni (3). Nyinsjuknande i hypertoni 
definierades som två blodtrycksmätningar 
≥ 140/90 mmHg eller blodtryckssänkande 
läkemedelsbehandling som påbörjats med 
hypertoni som indikation, vid två konse-
kutiva årsbesök. De patienter som randomi-
serats till intensivbehandling under DCCT 
hade lägre risk att utveckla hypertoni 
under EDIC-uppföljningen (hazard ratio 
0.76; 95% konfidensintervall 0.64–0.92) 
jämfört med de patienter som behandlats 
konventionellt. En tidigare fyraårsuppfölj-
ning inom ramen för EDIC har visat att 
nyupptäckt mikroalbuminuri och progress 
till albuminuri förekom mindre ofta i den 
grupp som tidigare intensivbehandlats (4), 
och man skulle utifrån dessa fynd kunna 
tänka sig att det är denna njurskyddande 
effekt av intensivbehandlingen som på 
längre sikt förebygger utveckling av hyper-
toni. Så verkar dock inte vara fallet: den 
minskade risken att utveckla hypertoni 
efter intensivbehandling kvarstod statistiskt 
signifikant efter justering för genomsnittlig 
grad av albuminuri. Det visade sig däremot 

att om man justerade för det genomsnittliga 
HbA1c-värdet som uppnåtts under DCCT, 
så försvann den hypertoni-protektiva effek-
ten av intensivbehandling. Det verkar med 
andra ord som om suboptimala blodsocker-
nivåer bidrar till utvecklingen av hypertoni 
vid typ 1-diabetes, oberoende av diabetes-
nefropati. 

Långtidsperspektiv
Det är inte oväntat att dålig glukometabol 
kontroll kan bidra till utveckling av hyper-
toni, om man betänker de många struktu-
rella och funktionella förändringar som kan 
induceras av kronisk hyperglykemi: mins-
kad produktion av intracellulära antiox-
idanter leder till försämrat skydd mot oxi-
dativ stress, så kallade advanced glycation 
end products (AGE) anrikas i såväl plasma 
som i extracellulär matrix, och ökad akti-
vering av enzymet PKC leder till minskad 
produktion av kärldilaterande NO (5). En 
intressant aspekt på fynden från DCCT 
och EDIC är dock att det vid typ 1-diabe-
tes uppenbarligen kan dröja flera år innan 
den makrovaskulära nyttan av optimerad 
glukometabol kontroll kan synliggöras. 
Efter den genomsnittliga behandlingsti-
den i DCCT syntes ingen skillnad avse-
ende nyupptäckt hypertoni, men nu när 
data från långtidsuppföljningen blivit till-
gängliga, blir skillnaden tydlig. På samma 
sätt förhåller det sig med den subgrupp 
av patienter som inom ramen för EDIC 
genomgått ultraljudsmätning av intima-
media-tjockleken i carotis-kärlen (6). Vid 
det första mättillfället, ca ett till två år efter 
det att DCCT avslutats, skiljde sig inte 
intima-media-tjockleken för dessa patienter 
från den som uppmättes i en åldersmatchad 
kontrollpopulation utan diabetes. När mät-
ningarna upprepades cirka sex år senare, 
hade patienterna med typ 1-diabetes dock 
högre värden än försökspersonerna utan 
diabetes i kontrollgruppen. Det visade sig 
nu att bland de patienter som hade typ 1-
diabetes och som tidigare intensivbehand-
lats, hade intima-media-tjockleken inte 
progredierat lika snabbt som i den grupp 
av patienter med typ 1-diabetes som tidi-
gare behandlats konventionellt. Denna för-
dröjda skyddseffekt har förklarats i termer 
av förekomst av ett ”metabolt minne”. De 
hyperglykemi-inducerade förändringar 

Lägre HbA1c minskar risken 
att utveckla hypertoni vid typ 1-diabetes



som bidrar till utveckling av hypertoni 
och makrovaskulära komplikationer är 
uppenbarligen långsamma biologiska pro-
cesser som tar flera år i anspråk. Till detta 
bidrar sannolikt även att intensifierad 
insulinbehandling ofta är associerad med 
viktuppgång och ogynnsamma föränd-
ringar i lipidprofilen, som kan tänkas ini-
tialt maskera den makrovaskulära nyttan 
av en förbättrad glukometabol kontroll. 
Man kan i detta sammanhang också dra 
en parallell till den nyligen publicerade 
observationella långtidsuppföljningen av 
DCCT-studiens motsvarighet inom typ 
2-diabetesvården, The United Kingdom 
Prospective Diabetes Study (UKPDS), 
där patienter med nyupptäckt typ 2-dia-
betes randomiserades till intensiv blod-
sockersänkande behandling med antingen 
sulfonylurea eller insulin, eller till kost-
behandling. Vid en observationell lång-
tidsuppföljning har man nu, tio år efter 
studiens avbrytande, kunnat visa nytta av 
intensifierad glukometabol kontroll även 
på makrovaskulära effektmått (7), vilket 
inte övertygande lät sig göras omedelbart 
efter studiens avslutande (8).

Välkomna data om
patienter med typ 1-diabetes
Mycket av vad vi idag vet om samban-
den mellan diabetes och kardiovaskulära 
strukturella och funktionella förändringar 
kommer från studier av patienter med typ 
2-diabetes, där det i epidemiologiska mate-
rial kan vara svårt att särskilja effekten av 
kronisk hyperglykemi från den av kronisk 
hyperinsulinemi. De data som här refe-
rerats från DCCT och EDIC lyfter fram 
betydelsen av att uppnå god blodsocker-
kontroll för patienter med typ 1-diabetes, 
och visar även vikten av att ha en långsik-
tig behandlingsstrategi vid prevention av 
makrovaskulära diabeteskomplikationer. 
De behandlingsinsatser vi gör idag, kan 
mycket väl komma våra patienter till godo 
många år framöver.

Magnus Wijkman
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I Linköping hölls 7–9 oktober en kurs 
om komplikationer vid diabetes som 
anordnades av undertecknad samt av 
Johnny Ludvigsson, professor i pedi-
atrik. Flera av föreläsningarna berörde 
områden som är av intresse för både 
hypertoni, stroke och vaskulärt intres-
serade läsare. Ett sammandrag av valda 
delar följer här. 

Historisk vy över 
diabeteskomplikationer
Johnny Ludvigsson inledde med en his-
torisk tillbakablick och berättade att K 
Lundbaek ”upptäckte” diabeteskompli-
kationerna kring slutet av 1940-talet. De 
första och bästa bevisen på att specifika 
komplikationer hörde till högt blodsocker 
kom senare i och med Diabetes Compli-
cation Trial (DCCT [1]). I DCCT satsa-
des enorma resurser på förbättrad kontroll 
i intensivarmen. I stort sett gick det åt lika 
många försökspersoner som prövare – 1400 
st. – för att kunna erbjuda kontakt var fjor-
tonde dag och besök varje månad. Detta 
resulterade emellertid i en skillnad i Hba1C 
på två procentenheter mellan grupperna, 
vilket gav upphov till en halvering av 
behov av laserbehandling och vilket mins-
kade nefropati med 35%. Innan DCCT:
s tydliga resultat ansåg många att det var 
genetiska orsaker som låg bakom kompli-

kationer och att sockerkontrollen därmed 
inte spelade någon roll. 

Det fanns också data som talade för hor-
monella orsaker – så hade man t.ex. visat 
i djurförsök att hypofysektomi minskade 
förekomsten av långtidskomplikationer. 
Man kände förstås redan till att det fanns 
akuta komplikationer i form av ketoacidos, 
hyperosmolärt coma samt att hypoglyke-
mier innebar en akut risk för t.ex. arytmier. 
Johnny påminde om att man ända in på 
60-talet inte såg det som anmärkningsvärt 
att tidigt debuterande Typ 1-diabetes helt 
”naturligt” också gav upphov till retarderad 
tillväxt, och många diabetiker på den tiden 
var verkligen påtagligt kortväxta. Typiska 
siffror för risker med typ 1-diabetes på 60-
talet var att 97% hade komplikationer efter 
20 års duration, och att 20% då till och 
med hade avlidit av sin diabetes. En sen 
komplikation som vi ännu idag inte riktigt 
kan förebygga, eller vet den exakta mekanis-
men bakom, är led- och bindvävsproblem. 
Många patienter som haft diabetes en lång 
tid, och till och med om de varit välkontrol-
lerade, visar en stelhet som t.ex. kan upp-
täckas genom att man inte kan sätta ihop 
handflatorna och fingrarna mot varandra. 

Nationella Diabetesregistret
Soffia Gudbjörnsdottir från Göteborg rap-
porterade från Nationella diabetesregistret 
(NDR). Som läget är nu är nästan alla sjuk-
hus (95%) med i registret. Sammanlagt är 
det nu uppbyggt av data från 900 enheter, 
men detta innebär inte att alla patienter är 
med på varje enskild enhet. Hursomhelst 
är nu 180 000 patienter registrerade, vilket 
ju innebär en enorm databas. 

Vi ser enligt NDR-data ingen sjunkande 
trend för ålder vid diabetesinsjuknande i 
Sverige. Däremot är de som debuterar mer 
överviktiga nu än förut, vilket något ovän-
tat kan tolkas som att vi ”tål” fetma bättre 
nuförtiden innan detta ger diabetes. Enligt 
Soffia ser man inget ökat insjuknande 
i diabetes i den välundersökta referens-
orten Laxå heller. NDR är i första hand 
till för att för att följa upp riktlinjer och 
behandlingsmål. Snitt-HbA1c har minskat 
en procentenhet på tio år oavsett insulin- 
eller tablettbehandling, enligt NDR-data, 
vilket förstås är glädjande. I NDR har nu 
70% av typ 2-diabetiker antihypertensiv 
behandling, och 60% har behandling med 
lipidsänkare. Bland typ 1-diabetiker har 
nu drygt 30% antihypertensiv behandling 

Mekanismer och behandling 
vid diabeteskomplikationer

Johnny Ludvigsson

Hälsouniversitetet i Linköping



152    BLODTRYCKET 2008 •  Vol 24 (Nr 4)

jämfört med ca 20% i slutet av 90-talet. 
Hela 61% av typ 1-diabetiker når nu ett 
blodtryck under 130/80 mmHg. 

NDR är inte (ännu?) öppet mot allmän-
heten, men frågan är om det på sikt skall 
bli det, för att möjliggöra val av vårdenhet 
för patienten utifrån de behandlingsresul-
tat man når.

Njurkomplikationer vid diabetes
Maria Svensson från Göteborg, belyste situ-
ationen avseende njurkomplikationer och 
diabetes. I USA ser man en ökande trend 
till att fler yngre får njursvikt, men (ännu?) 
ser vi ingen sådan trend i Sverige. Ungefär 
en tredjedel av de som har njursvikt i Sve-
rige har typ 2-diabetes. Fortsättningsvis är 
tyvärr prognosen dyster för njursviktspa-
tienter. Patienter med typ 2-diabetes som 
är över 65 och som drabbas av njursvikt har 
bara 15% femårsöverlevnad. 

Maria presenterade de klassiska stadi-
erna i utvecklingen av njursvikt, från en 
tidig period med hög njurfiltration, GFR, 
via stressmikroalbuminuri/albuminuri 
till makroalbuminuri som kopplas till 
minskat GFR och njursvikt. Idag består 
behandlingen framförallt av god glyke-
misk kontroll samt förstås adekvat blod-
tryckbehandling. Kliniska prövningar med 
lovande resultat har tidigare också gjorts 
med preparat som återställer den negativa 
laddningen i basalmembranet i glomerulus, 
som försvinner tidigt i den skadade njuren 
och som därmed låter negativt laddat albu-
min läcka igenom. Men såvitt Maria visste 
så hade vidareutprovningen av dessa läke-
medel lagts på is, då de inte hade effekt vid 
mer uttalad nefropati.

Betydelsen av glykemisk kontroll
Hans Arnqvist, professor i cellbiologi i 
Linköping, belyste i sin presentation under 
den andra kursdagen betydelsen av metabol 
kontroll för uppkomst av komplikationer. 
Även Hans inledde med historik utifrån 
70-talet då idéer frodades om att basal-
membranförtjockningen i njurarna vid 
diabetesnefropati var genetiskt betingad, 
och därmed ej var möjlig att behandla. 
Glykemisk kontroll blev sedermera betyd-
ligt lättare att uppnå i och med att Hba1c 
ca 1980 blev allmänt tillgängligt som kon-
trollprov. Detta innebar att man nu kunde 
mäta blodsockret ”på längden”. 

Vilka bevis finns då för att komplika-
tioner är relaterade till glukoskontroll? Jo, 
dessa kommer efter diabetesdebuten, är 
relaterade till durationen och de motverkas 
av god glukoskontroll. Däremot känner 
man ej till de exakta mekanismerna. De 

aktuella teorier som finns inkluderar att 
den så kallade ”polyol pathway:en” är 
involverad, där fritt socker ger en ökning 
av intracellulärt sorbitol som sedan kan 
ge skador. Råttor har hög halt av aldosre-
duktas som ger mycket sorbitol, men detta 
är egentligen mycket annorlunda på män-
niskor varför man kan undra om råttför-
sök är relevanta för oss människor när det 
gäller djurförsök på detta område. 

Advanced Glycation End products, 
AGE, bildas av kemiska reaktioner med 
socker och t.ex. olika proteiner. AGE-
ökning i vävnaderna anses vara en stark 
kandidat som en av huvudmekanismerna 
bakom komplikationer vid diabetes. Läke-
medel som hindrar bildandet av AGE har 
dock testats utan att man funnit överty-
gande positiva effekter. AGE bildas faktiskt 
också vid viss matlagning, särskilt vid stek-
ning av viss föda. Hämmare av enzymet 
proteinkinas C, PKC, som visar ökad akti-
vitet vid komplikationer enligt prekliniska 
studier, har också testats kliniskt men ej 
heller det har visat övertygande effekter. 

Hans påpekade att mikroangiopati ses 
först vid manifest diabetes – gränserna 
är helt enkelt satta så. Det föreligger en 
mycket stark korrelation mellan glukos-
kontroll och ögonkomplikationer, ”inga 
som ligger lågt får retinopati”. Däremot 
ser man många som kan ligga dåligt i glu-
koskontroll men som ändå inte utvecklar 
den kanske mest allvarliga komplikationen 
– njurskadan. Enligt ett datamaterial som 
Hans nu bearbetar ser man emellertid att 
patienter som ligger högt i socker men som 
inte får njurskada, ändå tyvärr ofta uppvi-
sar hög dödlighet i hjärtsjukdom. 

Ett intressant fynd utifrån långtidsupp-
följning av DCCT-studien talar för att 

man har ett så kallat ”glykemiskt minne” 
(eng.: legacy effect). Man såg nämligen 
mindre förekomst av retinopati vid lång-
tidsuppföljningen i den grupp som under 
studieperioden hade bäst glukoskontroll, 
trots att skillnaden mellan grupperna i 
HbA1c hade försvunnit många år tidigare 
när studien avslutades. Samma sak sågs för 
kardiovaskulär sjukdom. Ett observandum 
var dock en trend till något lägre Hba1c i 
upp till 7 år efter avslut av DCCT. Lång-
tidsuppföljning av intensiv glukoskontroll i 
UKPDS, som var en studie av typ 2-diabe-
tiker, talar också för ”glykemiskt minne” på 
hjärtinfarkt [2], men man såg inget sådant 
bra minne avseende blodtrycksbehandling 
i intensivgruppen jämfört med de som fick 
ordinär blodtryckskontroll. 

Rökning och komplikationer vid 
typ 1-diabetes
Maria Nordwall, pediatriker från Norrkö-
ping, talade framförallt om rökning men 
också om betydelsen av lipider vid typ 1-
diabetes. Hon inledde med att presentera 
olika svårigheter att definiera rökning och 
konsumtionen av cigarretter, relativt even-
tuella uppehåll. Skall man t.ex. räkna askar 
eller räkna om till rökår? I Sverige idag är 
15–16% av populationen rökare. Detta 
kan jämföras med situationen i Danmark 
på 60-talet då hela 69% var rökare. Dessa 
skillnader gör det vanskligt att jämföra 
rökare mot icke-rökare, idag är ju alltså 
rökare en mycket mer selekterad grupp än 
vad den var tidigare. 

Maria påpekade att det är sällsynt att 
börja röka om man inte redan gjort det 
när man är i 20-årsåldern. Rökare verkar 
idag ha sämre HbA1c än icke-rökare, vilket 
gör det svårt att bedöma om det är rök-
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ningen eller markören rökning som står 
för en sämre prognos. Fasteinsulinnivåer är 
också högre hos rökare. Vid validering av 
rökning finner man dessutom ofta cotinin i 
urin hos dem som säger sig vara icke-rökare 
bland barn, vilket alltså visar att de faktiskt 
varit rökare, och därmed inte lämnat kor-
rekta uppgifter. Vad som är tydligt visat är 
att rökare har ökad risk att få nefropati och 
att rökning ökar albuminutsöndringen. 
Retinopati och rökning har mer oklara 
samband, vissa studier visar risk, andra 
inte. Neuropati och rökning är inte så väl-
studerat, men i mindre fallkontrollstudier 
har visats ökad risk för neuropati med ett 
odds ratio på ca 3 för rökare jämfört med 
icke-rökare. I egna Linköpingsdata, där 
man korrigerat för duration och glykemisk 
kontroll, ser man ingen koppling mellan 
rökning och vare sig retinopati eller nefro-
pati, enligt Maria. Retinopati och neuro-
pati kopplar å andra sidan i vissa studier till 
höga nivåer av lipider, i andra inte. 

Tillförsel av C-peptid till diabetiker
Anna Kernell från Stockholm föreläste 
om den eventuella nyttan med att tillföra 
C-peptid. I samband med bildningen av 
insulin ur proinsulin spjälkas en amino-
syrakedja bort som kallas C-peptid. Detta 
innebär att vid endogen produktion av 
insulin kommer C-peptid och insulin 
att bildas i ekvimolära mängder. Ur ett 
evolutionärt perspektiv är insulin väldigt 
konserverat ända från de primitiva rund-
munnarna, medan enbart vissa regioner i 
C-peptid är konserverade genom evolu-
tionen på motsvarande vis. Hela 50% av 
insulin ”clearas” i levern redan vid första 
passagen, en relativt sett mindre andel av 
C-peptid tas om hand på detta sätt. Därför 
kan C-peptid vara ett bättre mått på insu-
linproduktionen enligt Anna. 

Halveringstiden för C-peptid är 30 
minuter jämfört med ca fem minuter för 
insulin. Pancreastransplantat vid diabetes, 
som ju ger tillbaks C-peptidproduktion, 
ger bra effekt på komplikationer. Men 
detta kan ju bero på att detta ger bra glu-
koskontroll i sig. Kvarvarande C-peptid-
produktion vid typ 1-diabetes är ett mycket 
gott prognostiskt tecken och innebär ofta 
förekomst av färre hypoglykemier. 

Finns det då en särskild C-peptidrecep-
tor? Ja, man har funnit en receptor som 
kan blockeras med pertussistoxin och som 
kan inducera frisättning av kväveoxid, NO, 
från endotelceller och dessutom aktivera 
Na/K ATP:as-pumpen (som generellt sett 
har sänkt aktivitet vid diabeteskomplika-
tioner). Inbindningen av C-peptid mättas 

i njurceller på människa redan vid så låg 
nivå som 2nM. Man ser ingen effekt på 
denna inbindning av insulin eller IGF-
1, vilket talar för att C-peptid binder en 
annan receptor. Intressant nog ser man att 
deformabilitetsdefekter hos röda blodkrop-
par, som förekommer vid diabetes, norma-
liseras av fysiologiska nivåer av C-peptid. 
Flödet i muskler och hud ökar också vid 
C-peptidbehandling hos typ 1-diabetes på 
människa. I en tre månader lång dubbel-
blindad randomiserad studie av tillförsel 
av C-peptid sågs faktiskt positiv effekt på 
nervledningshastighet och perception [3-
5]. 

– Kanske kan det faktum att man 
ibland ser komplikationer även vid riktigt 
bra HbA1c kan bero på brist på C-peptid? 
avslutade Anna. 

Betydelsen av blodsockerkontroll och 
insulinnivåer vid typ 2-diabetes
Torbjörn Lindström påminde om att 
patienter med typ 2-diabetes har insulinre-
sistens, vilket avspeglar sig som höga insu-
linkoncentrationer exempelvis i fastande, 
men att en bristande insulinsekretion också 
föreligger och detta visar sig bland annat 
som en oförmåga att tillräckligt öka insu-
linsekretionen i samband med måltider. 

Vid insulinbehandling av typ 2-diabetes 
ökas insulinkoncentrationerna ytterligare, 
ibland dubbleras de, och detta medför att 
flera kardiovaskulära riskfaktorer förbättras. 
Exempelvis sänks HbA1c och lipidmönstret 
förbättras genom sänkning av triglycerider, 
ökning av HDL-kolesterol och minskning 
av det aterogena ”small dense LDL”, men 
kroppsvikten ökar också. 

I den ovan refererade långtidsuppfölj-
ningen av UKPDS-studien ser man att god 
glykemisk kontroll genom behandling med 

sulfonylurea/insulin eller med metformin, 
minskar risken för både mikro- och mak-
rovaskulära diabeteskomplikationer och 
även av total död jämfört med den kon-
ventionellt behandlade gruppen. Medan 
den gynnsamma effekten av god socker-
kontroll på mikrovaskulära komplikationer 
är välkänd, har man beträffande makrovas-
kulära komplikationer tidigare främst fått 
stödja sig på epidemiologiska data. Data 
från både DCCT-studien vid typ 1-diabe-
tes och UKPDS-uppföljningsstudien vid 
typ 2-diabetes talar för att det tar flera år 
innan effekten av förbättrad glukoskontroll 
kommer beträffande makrovaskulär sjuk-
dom. Detta skulle kunna vara en förklaring 
till varför inga eller till och med negativa 
resultat av intensiv glukossänkning har setts 
vid två nyligen publicerade studier med 
mycket intensiv sockersänkande behand-
ling vid typ 2-diabetes (ADVANCE- och 
ACCORD-studierna [6; 7]). Andra hypo-
teser är att de kombinationer av läkemedel 
som har använts kan ge negativa effekter 
eller att risker kan ha med hypoglykemier 
att göra. Detta kommer att ge upphov till 
en fortsatt diskussion om hur typ 2-dia-
betes bör behandlas, men många förordar 
nu att mycket god glykemisk kontroll bör 
åstadkommas redan i ett tidigt skede av 
sjukdomen för att ge vinster i ett senare 
skede genom ett ”metabolt minne”.

Betydelsen av blodfetter vid 
typ 2-diabetes
Ulf Rosenqvist, från Motala, inledde sin 
presentation med att påminna om att det 
är samma risk att få hjärtinfarkt om man 
har typ 2-diabetes som att återinsjukna i 
hjärtinfarkt om man redan haft en sådan 
[8]. Man har 50% femårsmortalitet efter 
en hjärtinfarkt om man har diabetes. 

Torbjörn Lindström Ulf Rosenqvist
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I studien INTERHEART visades att 
apoB/apA-1-kvoten var den starkaste risk-
faktorn av alla, även när denna korrigera-
des för traditionella lipider. I den studien 
togs dock de traditionella lipiderna icke-
fastande och en del behandlades med sta-
tiner, vilka ju doseras utifrån framförallt 
LDL-kolesterolnivåer. Ulf framhöll att det 
är typiskt för patienter med typ 2-diabetes 
att ha låga halter av HDL-kolesterol och 
höga halter av triglycerider, medan däre-
mot ”small dense” LDL-molekyler, som 
syns såsom höga halter av apoB också är 
vanligt hos patienter med typ 2-diabetes. 
Å andra sidan brukar inte LDL-koles-
terolhalten vara högre än hos patienter i 
allmänhet. 

Ulf menade att praktiskt taget alla 
patienter med typ 2-diabetes borde erbju-
das lipidsänkande behandling med i första 
hand ”statiner”. Idag finns cirka 19 000 
patienter med diabetes i de olika statin-
studier som utförts. Fibraterna har inte 
övertygat lika mycket i sin effekt på kardio-
vaskulär sjukdom, men fenofibrat visade i 
FIELD-studien en minskning av albumi-
nuri och retinopati, vilket inte visats för 
statiner [9; 10]. Ulf påminde om att man i 
IDEAL-studien såg att det var ännu bättre 
med lägre LDL-kolesterol med atorvastatin 
utan att detta gav mer biverkningar [11]. 
I studien CARDS sågs också mycket god 
effekt av atorvastatin på patienter med dia-
betes. Man fann en relativ riskreduktion 
av behandling med 10 mg atorvastatin hos 
diabetiker på hela 37% i den studien [12]. 
I en färsk metaanalys publicerad i Lancet 
i år [13] visades att man verkar få samma 
relativa vinst vid både typ 1- och typ 2-dia-
betes av lipidsänkande behandling, men att 
total risk är högre vid typ 2-diabetes. Ulf 
påpekade att efter hjärtinfarkt når många 
fler patienter lipidmålen än vid diabetes, 
vilket talar för att det finns en klar förbätt-
ringspotential. 

Ulf menade avslutningsvis att man bör 
erbjuda typ 1-diabetiker statin efter 20–25 
års duration eller vid en ålder av 40–45 år. 

Hybridreceptorer 
Hans Arnqvist återkom med ett spännande 
föredrag om sin favoritreceptor IGF-1. Det 
finns studier som talar för att lågt IG-1 är 
en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom. IGF-1-
hormonet korskopplar till insulinreceptorn 
med 1/100 av potensen jämfört med effek-
ten på sin egen receptor. IGF-1-receptorer 
finns i glatta muskelceller, och är faktiskt 
8 ggr fler än insulinreceptorer. Glatta mus-
kelceller är således relativt okänsliga för 
insulin jämfört med IGF-1. Huvudsakligen 

uttrycker de viktiga endotelcellerna också 
5–10 ggr fler IGF-1-receptorer än insulin-
receptorer. Insulinresistens kan uppkomma 
via hybridreceptorbildning av kombine-
rade IGF-1- och insulinreceptorer i dessa 
celler, då de efter hybridicering framförallt 
reagerar på stimulering av IGF-1. En stor 
del IGF-1 jämfört med insulinreceptorer 
kommer alltså att ”sluka” insulinreceptorer 
genom bildande av hybridreceptorer [14]. 

Blodtryckets betydelse för nefropati 
och neuropati
Undertecknad talade om betydelsen av 
blodtrycksbehandling för minskning av 
komplikationer vid diabetes. I tidiga stu-
dier av typ 1-diabetes har man ofta fram-
hållit hur effektiva ACE-hämmare är för att 
minska albuminuri, och många anser att 
man redan vid normotension skall sätta in 
ACE-hämmare om albuminuri förekom-
mer utifrån resonemanget att effekterna 
inte kan förklaras av blodtryckssänkning. 

Er redaktör har emellertid visat att 
man vid behandling av patienter med typ 
1-diabetes med ramipril 5 mg som kraftigt 
sänkte ACE-aktivitet och höjde renin som 
farmakologiska kvitton på en ACE-häm-
mande effekt, inte påverkade albuminuri 
vid typ 1-diabetes på patienter som var 
normotona enligt ambulatorisk blodtrycks-
mätning. 

Hursomhelst så är naturligtvis ACE-
hämmare utmärkta mediciner med låg 
frekvensbiverkningar, och i regel uppkom-
mer albuminuri ganska parallellt med en 
blodtrycksstegring. Vid typ 2-diabetes visa-
des redan i UKPDS en mycket god effekt 
av blodtrycksbehandling, med såväl ACE-
hämmare som betablockerare, på både 
mikro- och makrovaskulära komplikatio-
ner. På det hela taget var detta mer effektivt 
än att satsa på den glykemiska kontrollen 
(om man nu kan jämföra HbA1c med 
mmHg). Detta har nyligen tagits ett steg 
längre med blodtrycksstudien ADVANCE, 
där ytterligare sänkning av blodtrycket än 
de nivåer man nådde i UKPDS, med till-
lägg av perindopril/indapamid (ACE-häm-
mare/diuretika) minskade komplikationer 
när man i och med detta nådde ned till ett 
blodtryck på 135/75 mmHg. 

Annars är nog många överens om att 
framförallt angiotensin II receptorblocke-
rare (ARB) är de antihypertensiva läkeme-
del som visat särskilt goda effekter på nef-
ropati vid typ 2-diabetes. I studierna IRMA 
2 och IDNT [15] dokumenterades redan 
för flera år sedan en effekt mot nefropati av 
irbesartan som sannolikt åtminstone delvis 
är oberoende av blodtrycksänkningen. Mot-

svarande har visats med losartan i RENAAL 
[16], och slutligen har man med telmisartan 
visat lika god effekt som hos ACE-hämmare 
i DETAIL-studien [17].

Kärlelasticitet vid diabetes
Toste Länne, proprefekt, professor i fysio-
logi och kärlkirurg i Linköping, beskrev 
kärlfysiologi och patofysiologi vid diabetes. 
Han framhöll att redan vid ett blodtryck på 
90–100 mmHg har elastinkomponenten i 
mänsklig aorta tänjts ut och compliance/
stelheten styrs då istället av kollagenet i 
kärlväggen. Det diastoliska flödet i kapil-
lärerna ökas i normalfallet av ”buffringen” 
av den systoliska pulsvågen i friska elastiska 
stora kärl, i ett elastiskt och friskt blod-
kärlssystem studsar pulsvågorna i periferin 
så att de möter den utgående pulsvågen 
i diastole, vilket håller uppe det diasto-
liska blodflödet. Vid förekomst av stelhet 
i blodkärlen möter den studsande pulsvå-
gen redan i systole, eftersom pulsvågshas-
tigheten är snabbare, och ger därmed ett 
högre pulstryck. 

Andra intressanta påpekanden av Toste 
innefattade att man normalt har förekomst 
av mycket elastin relativt kollagen i fram-
förallt thoraxregionen. Inflammation och 
åderförkalkning är ju moderna teman och 
Toste påpekade att man har kunnat visa att 
inducerad systemisk inflammation i form 
av vaccination ger en temporär stelhet i 
blodkärlen. 

Vidare i sitt föredrag beskrev Toste den 
circumferentiella stressen i blodkärlen som 
styrs av Laplace lag och som därmed är 
positivt relaterad till kärldiametern. Detta 
åskådliggjordes av Toste via påpekandet 
att en liten ballong låter ”plong” om man 
slår på den, medan en mer uppblåst bal-
long får ett ”plingigare” ljud. Diabetiker 
har faktiskt mindre ofta bukaortaaneurysm 
än andra, och vid diabetes visas också sänkt 
circumferentiell stress relativt icke diabeti-
ker [18] – äntligen något bra med diabetes 
som avslutning på denna kurs!

Fredrik Nyström
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6:e medicinska Världskongressen om 
stroke i Wien, Österrike

De första resultaten från ECASS 
3 (European Cooperative Acute 
Stroke Study III) presenterades 

nyligen vid den 6:e medicinska Världs-
kongressen om stroke i Wien, Österrike. 
Resultaten, som också publicerats i the 
New England Journal of Medicine, visar 
att behandling med alteplas givet 3 till 
4,5 timmar efter insjuknande i stroke kan 
förbättra det kliniska resultatet.1 Alteplas 
är en rekombinant vävnadsplasminogen-
aktivator (rt-PA), ett blodproppslösande 
läkemedel.

ECASS 3 är en randomiserad, dubbel-
blind, multi-center, placebokontrollerad 
studie med alteplas efter akut ischemisk 
stroke, där trombolys sattes in 3 till 4,5 
timmar efter strokeinsjuknandet. Studien, 
som sponsrades av Boehringer Ingelheim, 
genomfördes på begäran av europeiska 
myndigheter för att bevilja godkännande 
för alteplas. Totalt inkluderades 821 patien-
ter (418 behandlades med alteplas vs. 403 
placebobehandlade patienter) från 15 
länder i Europa. Studien var utformad för 
att undersöka om effektivitet och säkerhet 
med alteplas bibehölls i upp till 1,5 timmar 
efter standardtidsfönstret på tre timmar. 
Studien genomfördes från juli 2003 till 
februari 2008. Inklusionskriterierna för 
patienterna i studien motsvarade indika-
tionerna för alteplas enligt den europeiska 
produktresumén6, med undantag för tids-
fönstret. 

Säkerhetsprofilen för alteplas, inklusive 
förekomsten av symtomgivande blödningar, 
i det bredare tidsfönstret 3 till 4,5 timmar 
inte skiljer sig från säkerhetsprofilen där 
behandlingen har givits inom det hittills 
godkända tidsfönstret 0–3 timmar.2-6

Studien visade att patienter som behand-
lats med alteplas i det vidgade tidsfönstret 
förbättrade sina möjligheter för ett gynn-
samt utfall med 34% jämfört med placebo 
(absoluta tal, 7,2% p=0,04), med avseende 
på modified Rankin Scale (mRS 0-1). Detta 
fynd är intressant då det visar att alteplas 
kan öka möjligheten till endast marginell 
eller ingen funktionsnedsättning efter en 
stroke, vilket nu för första gången har visats 

för behandling efter tre timmar och upp 
till 4,5 timmar efter en stroke.

Resultaten i ECASS 3 förstärks av 
liknande fynd från en oberoende inter-
nationellt observationsstudie för trombo-
lysbehandling vid ischemisk stroke, SITS-
ISTR (Säkert Införande av Trombolys vid 
Stroke — Internationella Stroke Trom-
bolys Registret), som publicerades i The 
Lancet7. Dessa resultat visar att en patient 
som behandlas inom ett vidgat tidsfönster 
mellan symtomdebut och behandlingsstart 
på 3–4,5 timmar*, kan nå samma behand-
lingsresultat som patienter med tidigare 
insatt behandling.

*) Alteplas är nu godkänt för behandling inom 
tidsfönstret 3 timmar. 

Jean Lycke

1. Hacke W, et al for the ECASS investigators. 
Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 h after acute 
ischemic stroke. N Engl J Med September 2008: 
359; 1317-29

2. The National Institute of Neurological Disorders 
and Stroke rt-PA Stroke Study Group. N Engl J 
Med 1995; 333: 1581–7

3. Albers GW, et al. ATLANTIS trial: results for 
patients treated within 3 hours of stroke onset. 
Alteplase Thrombolysis for Acute Noninterventio-
nal Therapy in Ischemic Stroke. Stroke 2002; 33: 
493–5

4. Hacke W et al. Association of outcome with early 
stroke treatment: pooled analysis of ATLANTIS, 
ECASS, and NINDS rt-PA stroke trials. Lancet 
2004; 363: 768–74

5. Wahlgren N, et al. Thrombolysis with alteplase for 
acute ischaemic stroke in the Safe Implementa-
tion of Thrombolysis in Stroke-Monitoring Study 
(SITS-MOST): an observational study. Lancet 
2007; 369: 275–82

6. Actilyse® Summary of Product Characteristics 2007. 
Available at: http://emc.medicines.org.uk/emc/
assets/c/html/DisplayDoc.asp?DocumentID=308

7. Wahlgren N, Ahmed N, Dávalos A, et al, for the 
SITS investigators. Thrombolysis with alteplase 3–
4·5 h after acute ischaemic stroke (SITS-ISTR): an 
observational study. Lancet 2008; published online 
Sept 15. DOI:10.1016/ 

Ny studie visar fördelar med alteplas 
vid akut stroke upp till 4,5 tim efter 
symtomdebut
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10.00–12.00 Icke-farmakologisk behandling Stefan Brandt
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9:00–10:30 Workshops, behandling  Lisa Kurland/Kristina Bodegård/
  Inger Norrvinsdotter Borg
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