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ANNONS

LEDARE

Bästa läsare av Vaskulär Medicin,
Tack för årsmötets förtroende att efter Thomas Kahan
överta ordförandeskapet för Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM) under de närmaste två åren. Jag ser fram emot detta uppdrag med
både förtjusning och spänning men också med en viss
bävan.

V

år förening har ett aktivt år bakom sig. På det
internationella planet har vi av European Society
of Hypertension (ESH) accepterats som affilierad
nationell organisation, något som ökar våra möjligheter
till internationellt inflytande och utbyte. Till exempel
finns möjlighet för yngre forskningsaktiva medlemmar
att kandidera till deltagande i den årligen återkommande
ESH Summer School, ett både intressant och spännande
arrangemang att döma av reseberättelsen i förra numret
av denna tidskrift. På nationell nivå har vi från styrelsens
sida argumenterat politiskt hos Socialstyrelsen för inrättandet av en framtida tilläggsspecialitet i kardiovaskulär
medicin. Frågan om den framtida specialistutbildningen
kommer att vara fortsatt aktuell under hela innevarande
år, under vilket vi kommer att få veta i vilken mån våra
ansträngningar för att formellt stärka den vaskulära medicinen varit fruktbara. Lite paradoxalt är att de svenska STläkare för vilka utbildningsmålen inom vaskulär medicin
för närvarande är mest tydligt formaliserade i målbeskrivning och kursinnehåll är de blivande kärlkirurgerna.
Föreningens styrelse har under 2012 även ansökt om fullvärdigt sektionsstatus inom Svenska Läkaresällskapet, och
tagit ett principbeslut om att kandidera som arrangör av
2020 års European och International Societies of Hypertension samarrangerade konferens. I sistnämnda fallet lär
vi få vänta betydligt längre på besked.
Det kommande året kommer vår förening att vara aktiv
under flera symposier på det Kardiovaskulära vårmötet
i Göteborg 17–19 april, samt under Svensk Internmedicinsk Förenings fortbildningsvecka i Uppsala 23–27
september. Glöm därför inte att redan nu boka in dessa
datum i Din kalender. Notera också det faktum att vi på
grund av de vikande besökssiffrorna på Svenska Läkaresällskapets riksstämma kommer att hålla SVMs årsmöte
2013 redan under kardiovaskulära vårmötet, närmare
bestämt 17 april kl 9.00, varför Ni förstås bör infinna
Er i Göteborg redan under denna mötets första dag. Tag
chansen att framföra Dina synpunkter på föreningens
verksamhet vid årsmötet !

Som framgår på annan plats i denna tidning utgjorde vår
förenings medlemmar ett starkt inslag under Läkarsällskapets internmedicinska sektions abstractsession under
2012 års Riksstämma.
Under 2013 kommer Riksstämman dock att ändra karaktär och program, och i nuläget vet vi därför inget om
vår förenings medverkan. Alla förslag från medlemmarna
emottages dock med tacksamhet. Även under 2013 planerar SVM att arrangera en kurs i kardiovaskulär medicin
för sjuksköterskor. Mer information om anmälningsförfarandet kommer förstås att annonseras i denna tidning.
I det europeiska kärlmedicinska samarbetet representeras
föreningen fortsatt av Stefan Agewall.
Gällande föreningstidskriften Vaskulär Medicin har
vi startat ett samarbete med både Svenska Sällskapet för
Trombos och Hemostas och Svensk Njurmedicinsk Förening, samt planerar för samarbete med ytterligare föreningar, allt i syfte att göra tidskriften mera läsvärd. Redaktör
Fredrik Nyström bjuder på mer information om detta på
annan plats i tidningen. Du och tidskriftens övriga 5 000
läsare önskar Er naturligtvis en så innehållsrik och läsvärd
tidning som möjligt. Bästa sättet att försäkra sig om detta
är förstås att själv engagera sig och tillsända Fredrik egna
textbidrag eller förslag på tänkbara skribenter.
Föreningen är även representerad i den nationella styrgruppen för utveckling av renal denervering (RDN), en
spännande ny behandlingsmetod för terapiresistent arteriell hypertension. RDN-behandling utföres redan på de
flesta av våra universitetssjukhus, men det är naturligtvis
viktigt att patienterna uppföljes på ett standardiserat sätt
för att vi skall lära oss mer om dess effekter.
Slutligen, om Du inte redan nu har betalat den blygsamma medlemsavgiften för 2013 – passa på att göra detta
nu för att försäkra Dig om att
få ta del av alla föreningens
arrangemang och dess tidskrift
även under 2013 !
Med bästa hälsningar och förhoppningar om en annalkande
vår.

Anders Gottsäter
Nyvald ordförande för SVM
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FRÅN REDAK TIONEN

Lyckan med att misslyckas
Nu har man ju ökat några kilo i vikt över
julen, i alla fall har jag det. Och jag brukar
tillåta mig det, särskilt som den vita subkutana fettväven hjälper till med isoleringen mot kylan denna envetna vinter.

M

en vad skall jag göra åt det
när sommaren börja närma
sig? Banta? Det är just
vad jag alltid brukat göra
under den tidiga våren, så att jag känner
mig friskare och får bättre blodfetter och
insulinvärden, tänker jag mig. Men som
belysts i förra numret av VM så lyckades
man inte ens i Look AHEAD-studien visa
att förbättrade blodfetter (HDL och triglycerider) förbättrat blodsocker, minskad
vikt och bättre kondition genom livsstilsförändringar hos patienter med typ 2-diabetes och fetma, minskade kardiovaskulär
sjukdom. Så varför skall man då egentligen
banta bort sin egenhändigt konstruerade
julinspirerade feta skinka?
I Look AHEAD-studien träffade man del-

tagarna, som lottats till att verkligen öka
sin träningsdos och minska sin kroppsvikt, varje vecka under det första halvåret,
sedan 3 ggr/månad under resterande tiden
av första året och därefter hade man fortlöpande kontakt ca varannan vecka med
sin ”livsstilscoach”. Kanske tur för den
svenska ”resursfattiga” sjukvården att inte
detta fungerade som det var tänkt, antagligen skulle detta annars vara det enda
vi skulle ha resurser till att göra om alla
som är överviktiga och feta skulle behöva
ha så täta kontakter med vården. Men nu
gav ju alltså inte den hett efterlängtade
Look AHEAD-studien alls de resultat
man tänkt sig, trots alla insatser så minskade inte sjukligheten hos dem som hade
diabetes, trots att nästan alla prover och
dessutom konditionen förbättrades, och
att vikten minskade. Hur ser då övriga,
lite äldre, data ut på detta tema? Jag har
ägnat en del av julen åt att läsa om vad
som kommit att kallas ”fetmaparadoxen”,
d.v.s. det återkommande epidemiologiska
fyndet att de som är överviktiga eller feta
inte alls genomgående har dålig prognos
jämfört med normalviktiga.
Vid olika kardiovaskulära högrisktillstånd har övervikt och fetma kopplats med
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en bra prognos, jämfört med normalvikt.
Detta gäller t.ex. vid hjärtsvikt, efter hjärtinfarkt samt vid njursvikt (1, 2). I många
studier har man specifikt studerat betydelsen av samsjuklighet för prognosen vid
viktnedgång och fetma, och flera sammanställningar av data har talat för att viktnedgång hos en överviktig eller fet person, som
för övrigt är frisk, också kan vara förenat
med dålig prognos (3). Uppgifterna har
bekräftats också i svenska studier (2, 4).
Hur viktminskning specifikt skulle kunna
vara farligt vid fetma är oklart, men man
har visat att förlängd QT-tid kan uppstå vid
viktnedgång, vilket i sig är förknippat med
allvarliga rytmrubbningar och detta har
tagits fram som en teori som skulle kunna
förklara ökad incidens av plötslig död vid
viktnedgång (5). En annan teori som skulle
kunna förklara fetmaparadoxen är att det
inte är fett man tappar utan muskelmassa,
när man minskar sin vikt. Men i åtminstone en studie, där man specifikt skiljt
mellan fett och muskelmassa, påvisades
en ökad risk för förtida död vid låg mängd
kroppsfett, alltmedan både högt BMI och
en hög andel kroppsfett, var för sig, kopplade till bra prognos (6). Inte heller när man
justerat för fysisk kondition, ”fitness”, har
man kunnat ta bort resultatet att övervikt
och fetma innebär bättre prognos än att
vara smal, enligt en relativt färsk prospektiv
amerikansk studie (7).
Ett vad jag tycker särskilt elegant sätt att

söka få bort alla misstänkta störfaktorer
som kan ge viktnedgång och vara förknippat med dålig prognos är att prospektivt
jämföra önskad (intentional) med oönskad
(unintentional) viktnedgång. I en aktuell
finsk välgjord studie med 17 års uppföljning av friska men överviktiga och feta
individer fann man att de som ville gå ned i
vikt (önskad viktminskning), och som faktiskt sedan också lyckades med detta, hade
en ökad (!) dödlighet på hela 86% (hazardratio på 1,86, 95% konfidensintervall på
1,22-2,87) jämfört med dem som trots
intentionen att gå ned i vikt inte åstadkom
någon viktförändring utan som istället var
viktstabila (8). I denna finska studie rapporteras att dödligheten var ökad och rätt
jämnt fördelad, cancer och kardiovaskulär
sjukdom samt olyckor uppvisade samma

proportioner i gruppen som minskat i vikt
jämfört med den viktstabila gruppen. Så
lyckad och planerad viktnedgång hos överviktiga och feta i denna studie från vårt
grannland ger ingen hjälp i att utröna vad
de ökade riskerna berodde på.
Är det alla i fettet lagrade miljögifter
som läcker ut när man bantar på lite äldre
dagar? En del menar att det kan vara en
faktor som har betydelse, många miljögifter är mycket fettlösliga och de läcker ut i
blodet när man minskar i vikt (9).
Många av dessa undersökningar av risker

med viktförändringar där koppling till
mortalitet och morbiditet har evaluerats
har av naturliga skäl inkluderat en stor
andel äldre personer, och vid hög ålder är
inte fetma och övervikt associerade med
dålig prognos, såsom hos yngre personer,
utan snarare så är undervikt en riskmarkör
vid hög ålder (10). Det har föreslagits att
viktminskning kan leda till viktuppgång
senare och att man hos en del patienter
utlöser en viktpendling, så kallad jojobantning, som i sig skulle vara förenad
med en ökad risk. I en aktuell stor studie
befanns emellertid återkommande viktpendling inte vara förenat med ökad mortalitet såsom man tidigare antagit (11).
Den enda stora studie som verkligen
testat effekterna av livsstilsintervention
såsom viktnedgång på morbiditet och
mortalitet var just den stora Look AHEADstudien. I en tidigare amerikansk undersökning har man visat att viktnedgång i kombination med ökad fysisk aktivitet sänker
incidensen av diabetes hos högriskindivider
(12), varför man mycket väl kan förstå just
denna design i Look AHEAD-studien.
Detta att Look-AHEAD, som den enda

stora studien som haft statistisk styrka,
”power”, att kunna påvisa effekt av förbättrade mjuka parametrar vid fetma ihop med
diabetes, inte kunnat bekräftar teorin att
framgångsrika livsstilsförändringar minskar
sjuklighet är egentligen en enorm skräll.
Ihop med epidemiologiska data ovan om
fetmapradoxen, talar ju detta verkligen för
att det finns risker med viktnedgången i
sig, som uppväger de fördelar man i Look
AHEAD borde sett som följd av bättre glykemisk kontroll, bättre kondition, bättre

blodfetter och lägre blodtryck. Även om
hård fysisk aktivitet i sig kan ge troponin-tstegringar och är kopplat till ökad förmaksflimmerförekomst, så var det inte detta
som rekommenderades i Look AHEAD,
utan vad man huvudsakligen gav råd om
var raska promenader, något som rimligen
borde vara riskfritt. Det man annars kan
invända mot att bli alltför deppig över att
livsstilsåtgärder inte minskar sjuklighet är
ju att den kost man gav råd om i Look
AHEAD var lågfettkost. Kanske det helt
enkelt är farligt att banta just med lågfettkost? I studier upp till 2 års duration
så ser ju lågfettkost ut att vara det sämsta
alternativet vad gäller effekt på blodfetter,
i alla fall så länge man har bra compliance
(13, 14). Slutligen så fann man ju också i
den enda övriga studien av kost på sjuklighet, Womens Health Initiative, att hos dem
som redan hade kardiovaskulär sjuklighet
vid baseline, så ökade risken för att få nya
händelser hos de kvinnor som lottats till
lågfettkost (kombinerat med rådet att äta
mer grönsaker, frukt och fibrer) 26% (95%
konf. intervall på 1,03-1,54) (15).
Men varför skall man då banta? Jo, jag

gör det numer framförallt för att jag trivs
bättre med mig själv som mer normalviktig
och jag har redan en del besvär med mina
knän. Så för att jag skall kunna fortsätta
springa på mitt löpband i källaren, trots
att det kanske ökar risken för förmaksflimmer (16), så vill jag hålla nere belastningen
på mina leder. Löpning behöver jag för att
kunna lugna ner mig efter att ånyo råkat på
data som ovan, som talar för att vi skuldbelagt så väldigt många äldre människor för
att vara överviktiga, när de egentligen hade
all kardiovaskulär rätt att vara det. Men
så har jag ju också tidigare varit en av alla
”lydiga doktorer” som tjatat på kvinnor att
ta sitt östrogen efter menopaus som ”var så
bra för skelett, blodfetter och blodkärlen”
trots att detta senare visade sig vara farligt
och ökade risken för bröstcancer, lungemboli och hjärtsjukdom (17). Ibland tar man
väldigt fel när man bara tittar på riskfaktorer och inte på faktisk sjukdom.
Men det är verkligen mycket tankeväckande med den finska studien som jag
beskrivit ovan, om man vill gå ned i vikt för
att man är överviktig men sedan misslyckas
med det så har man bättre prognos än om
man lyckas – tänk att det kan vara så bra
att misslyckas!
Fredrik Nyström
Från redaktionen

Teckning av Lovisa Nyström, 10 år, ”Glad och rund matte och hund”.
Referenser:
1. Oreopoulos A, Padwal R, Kalantar-Zadeh K,
Fonarow GC, Norris CM, and McAlister FA.
Body mass index and mortality in heart failure: a
meta-analysis. Am Heart J. 2008;156:13-22.
2. Angeras O, Albertsson P, Karason K, Ramunddal
T, Matejka G, James S, Lagerqvist B, Rosengren
A, and Omerovic E. Evidence for obesity paradox in patients with acute coronary syndromes: a
report from the Swedish Coronary Angiography
and Angioplasty Registry. Eur Heart J. 2012;
3. Nilsson P, and Berglund G. [Obesity is dangerous-but what effects does weight loss have?]. Lakartidningen. 2002;99:3178-3181.
4. Nilsson PM, Nilsson JA, Hedblad B, Berglund
G, and Lindgarde F. The enigma of increased
non-cancer mortality after weight loss in healthy
men who are overweight or obese. J Intern Med.
2002;252:70-78.
5. Poirier P, Giles TD, Bray GA, Hong Y, Stern
JS, Pi-Sunyer FX, and Eckel RH. Obesity and
cardiovascular disease: pathophysiology, evaluation, and effect of weight loss: an update of the
1997 American Heart Association Scientific Statement on Obesity and Heart Disease from the
Obesity Committee of the Council on Nutrition,
Physical Activity, and Metabolism. Circulation.
2006;113:898-918.
6. Lavie CJ, De Schutter A, Patel D, Artham SM,
and Milani RV. Body composition and coronary
heart disease mortality--an obesity or a lean paradox? Mayo Clin Proc. 2011;86:857-864.
7. McAuley P, Myers J, Abella J, and Froelicher
V. Body mass, fitness and survival in veteran
patients: another obesity paradox? Am J Med.
2007;120:518-524.
8. Sorensen TI, Rissanen A, Korkeila M, and Kaprio
J. Intention to lose weight, weight changes, and
18-y mortality in overweight individuals without
co-morbidities. PLoS Med. 2005;2:e171.
9. Pelletier C, Imbeault P, and Tremblay A. Energy
balance and pollution by organochlorines and polychlorinated biphenyls. Obes Rev. 2003;4:17-24.
10. Oreopoulos A, Kalantar-Zadeh K, Sharma AM,
and Fonarow GC. The obesity paradox in the
elderly: potential mechanisms and clinical implications. Clin Geriatr Med. 2009;25:643-659, viii.

11. Stevens VL, Jacobs EJ, Sun J, Patel AV, McCullough ML, Teras LR, and Gapstur SM. Weight
cycling and mortality in a large prospective US
study. Am J Epidemiol. 2012;175:785-792.
12. Orchard TJ, Temprosa M, Goldberg R, Haffner S,
Ratner R, Marcovina S, and Fowler S. The effect
of metformin and intensive lifestyle intervention
on the metabolic syndrome: the Diabetes Prevention Program randomized trial. Ann Intern Med.
2005;142:611-619.
13. Guldbrand H, Dizdar B, Bunjaku B, Lindstrom
T, Bachrach-Lindstrom M, Fredrikson M, Ostgren CJ, and Nystrom FH. In type 2 diabetes,
randomisation to advice to follow a low-carbohydrate diet transiently improves glycaemic control
compared with advice to follow a low-fat diet
producing a similar weight loss. Diabetologia.
2012;55:2118-2127.
14. Shai I, Schwarzfuchs D, Henkin Y, Shahar DR,
Witkow S, Greenberg I, Golan R, Fraser D, Bolotin A, Vardi H, Tangi-Rozental O, Zuk-Ramot
R, Sarusi B, Brickner D, Schwartz Z, Sheiner
E, Marko R, Katorza E, Thiery J, Fiedler GM,
Bluher M, Stumvoll M, and Stampfer MJ. Weight
loss with a low-carbohydrate, Mediterranean, or
low-fat diet. N Engl J Med. 2008;359:229-241.
15. Howard BV, Manson JE, Stefanick ML, Beresford
SA, Frank G, Jones B, Rodabough RJ, Snetselaar
L, Thomson C, Tinker L, Vitolins M, and Prentice R. Low-fat dietary pattern and weight change
over 7 years: the Women’s Health Initiative Dietary Modification Trial. JAMA. 2006;295:39-49.
16. Mont L, Elosua R, and Brugada J. Endurance
sport practice as a risk factor for atrial fibrillation
and atrial flutter. Europace. 2009;11:11-17.
17. Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL, LaCroix
AZ, Kooperberg C, Stefanick ML, Jackson RD,
Beresford SA, Howard BV, Johnson KC, Kotchen JM, and Ockene J. Risks and benefits of
estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results From the Women’s
Health Initiative randomized controlled trial.
JAMA. 2002;288:321-333.

VASKULÄR MEDICIN 2013 • Vol 29 (Nr 1) 7

ANNONS

PCSK9-hämning: en ny lovande
behandling som sänker blodets
kolesterolhalt
Inledning

Leverenzymet Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin type 9 (PCSK9) har nyligen
upptäckts som den tredje genen som resulterar i autosomal dominant hyperkolesterolemi (1). PCSK9 binder och stimulerar
nedbrytningen av low-density lipoprotein receptorn (LDLR) på levercellsytan.
Därmed påverkar PCSK9 blodnivån av
low-density lipoprotein (LDL)-kolesterol.
Några av de naturligt förekommande
PCSK9-mutationerna ökar proteinfunktionen (gain-of-function eller på svenska
funktionsökning) (2) och orsakar hyperkolesterolemi, medan mutationer innebärande nedsatt funktion (loss-of-function,
funktionsnedsättning) är förenade med
låga kolesterolvärden (3). Eftersom en
nedsatt funktion av PCSK9 inte tycks vara
förenad med några skadliga effekter kan
detta proteas utgöra en attraktiv möjlighet
för utveckling av en ny kolesterolsänkande
princip, antingen enbart eller i kombination med statin.

Figur 1. LDL elimineras huvudsakligen via LDL-receptorer på levercellsytan. Receptorbundet LDL internaliseras i clatrintäckta gropar (coated pits) och undergår lysosomal nedbrytning. LDLR återtransporteras
sedan till plasmamembranen, där den kan binda mer LDL.

Funktion

Antalet LDLR som uttryckts på levercellsytan är den viktigaste faktorn, som reglerar LDL-kolesterolhalten i blodet. LDLR
binder plasma-LDL och medierar därmed
upptaget och leverans till det endosomala
systemet. Där frigörs LDL från sin receptor, som i sin tur transporteras tillbaka till
levercellsytan för att ånyo binda LDLpartiklar, Figur 1.
Normalt minskar PCSK9 LDLRexpressionen på levercellsytan. Mekanismen härför är molekylärt klarlagd (4).
PCSK9, som utsöndras extracellulärt från
det endoplasmatiska retiklet binder till
LDLR utanför levercellen och internaliseras i ett komplex, Figur 2.
Därigenom underlättas LDLRs nedbrytning. PCSK9 bryter inte själv ner
LDLR utan binder tätt till receptorn och
kanaliserar den mot lysosomal nedbrytning, dvs. enzymet fungerar som en chaperon. PCSK9 förhindrar således LDLR
att återtransporteras till levercellsytan för

Figur 2. PCSK9-enzymet utsöndras från endoplasmatiska retiklet extracellulärt, där det bildar ett komplex
med LDLR, och följer med i internaliseringen av LDLR. Effekten av PCSK9-närvaron i komplexet stimulerar
nedbrytningen av LDLR och förhindrar dess återtansport till levercellsytan.

att ånyo ta emot LDL. Därmed minskar
LDLR-aktiviteten och LDL ökar i blodet.
Det kliniska uttrycket av mutationer
som innebär funktionsökning av PCSK9
ökar levercellernas nedbrytning av LDLR,
vilket i sin tur leder till dramatisk ökning
av LDL-kolesterol. Den mänskliga fenotypen av denna metabola avvikelse är svår

att skilja från familjär hyperkolesterolemi
(FH), som i allmänhet beror på en rubbning av LDLR som sådan (5).
En viktig iakttagelse är att stimuli, som
ökar LDLR såsom statinbehandling också
ökar expression och syntes av PCSK9, vilket
försämrar den LDL-sänkande funktionen
av LDLR-induktionen. Denna effekt anses
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förklara varför en fördubbling av statindosen endast i ringa utsträckning förmår sänka
LDL ytterligare.
Mutationer med funktionsnedsättning
å andra sidan har motsatt effekt. De ökar
LDLR-tätheten på levercellsytan och ökar
katabolismen av LDL från blodet och
sänker därmed LDL-kolesterolnivåerna i
blodet.
Det senare fyndet kan lära kliniker en
läxa rörande effekten av LDL-kolesterol
på hjärtkärlrisken. Från Helen Hobbs’
grupp i Dallas har man visat på effekten
av funktionsnedsättningsmutationer på
risken för hjärtkärlsjukdom hos människa
(6). Två fall av homozygot form av dessa
mutationer har beskrivits. Bärarna, som
helt saknade PCSK9 mådde bra, var fertila och hade LDL-kolesterolvärden under
0,4 mmol/L. Det låga LDL-kolesterolet i
dessa kohorter förmedlar också en överraskande stor effekt på hjärtkärlrisken om
man jämför med vad vi är vana vid från c:a
5-åriga statinstudier. Två mutationer, relativt vanliga hos afroamerikaner gick med en
28 procent lägre LDL-kolesterolhalt jämfört
med afroamerikaner med normalt PCSK9.
Med en sådan LDL-kolesterolminskning
skulle man förvänta sig en 25–35-procentig minskning av den kardiovaskulära risken
utifrån statinstudierna. Den kardiovaskulära
riskminskningen hos personer med PCSK9mutationer var emellertid 88 procent! Liknande riskminskning har setts i andra grupper med mutationer med funktionsnedsättning av PCSK9. Skillnaden i utfall kan med
stor sannolikhet tillskrivas att individer med
mutation har åtnjutit ett lågt LDL-kolesterol under hela sin livstid. Fyndet är därför
ett kraftfullt argument för tidig intervention
på riskfaktorn högt LDL-kolesterol.
Iakttagelsen att den mycket låga LDLkolesterolhalten som ses vid homozygot
PCSK9-brist inte synes vara förenligt med
onormala biologiska funktioner och att
nedsatt funktion av PCSK9 synes gå med
låga kardiovaskulära risker gör möjligheten till farmakologisk PCSK9-hämning till
ett attraktivt alternativ. Man har angripit
denna terapeutiska utmaning på flera sätt.
Man har testat PCSK antisens nukleotider på möss och funnit en fördubbling
av levercellsexpressionen av LDLR och
samtidigt en halvering av kolesterolhalten
i blodet. Man har också framställt syntetiska peptider som efterliknar den domän
på LDLR som interagerar med PCSK9.
Därmed förhindras PCSK9 att kopplas till
LDLR och utöva sin effekt. Inga kliniska
data föreligger för detta sätt att på verka
PCSK9-medierad LDLR-hantering.
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Figur 3. Man har tillskapat monoklonala antikroppar mot PCSK9, som binder till epitoper på PCSK9,
som finns i närheten av regionen med den katalytiska domänen som interagerar med LDLR. Genom att
nedbrytningen av LDLR då förhindras och LDLR kan återgå till levercellsytan för att utöva sin funktion
kan LDL-halten i blodet kraftigt sänkas.
Intravenös administration

Dag

Subkutan injektion

Dag

Figur 4. Procentuell förändring från utgångsvärdet för LDL-kolesterol bland friska frivilliga som fått olika
doser av Regn 727/SAR236553 intravenöst eller subkutant i engångsdos, medelvärde och standardfel (7).

Monoklonala antikroppar mot PCSK9

Det hittills mest framgångsrika sättet att
blockera effekten av PCSK9 är tillförsel
av humana monoklonala antikroppar mot
PCSK9, Figur 3. Två olika monoklonala
antikroppar mot PCSK9 är under klinisk

utprövning, Regn727/SAR236553 som
drivs av Sanofi och AMG 145 som drivs
av Amgen.
Regn 727/SAR236553 är en helt human
monoklonal antikropp, som är högeligen
specifik för humant PCSK9 och blockerar

Förändring av LDL-kolesterol (%)

dess interaktion med LDLR, Figur 3. En
första studie av effekten av tillförsel av
Regn 727/SAR236553 till människa, både
med normala kolesterolvärden och fall med
familjär hyperkolesterolemi har nyligen
rapporterats (7). Man studerade effekten
av intravenös och subkutan injektion av
antikroppen i olika doser till normokolesterolemiska individer och till patienter med
familjär och icke-familjär hyperkolesterolemi, som båda behandlades med atorvastatin, Figur 4. Tillförsel av subkutan eller
intravenös substans resulterade i upp till
65% LDL-kolesterolreduktion i jämförelse
med placebo. Durationen av effekten varierade med dosen, varvid den högsta dosen
behöll sin effekt till dag 64! I alla grupper
och behandlingar med doserna 50, 100 och
150 mg minskade LDL-kolesterol med 39,
54 och 61 procent utöver effekten av atorvastatin. Minskningarna i LDL-kolesterol
uppvisade motsvarande minskningar i blodets halt av PCSK9.
I en uppföljande studie undersöktes
effekten av Regn 727/SAR236553 hos
patienter med FH (8). 77 patienter med
FH randomiserades till 5 grupper, samtliga behandlade med statin och/eller ezetimibe men med LDL-kolesterol över 2,6
mmol/L till följande behandlingar med
Regn 727/SAR236553, alla subkutant:
300 mg, 200 mg eller 150 mg var fjärde
vecka, 150 mg varannan vecka eller placebo
varannan vecka (Tabell 1). Nästan hälften
av patienterna hade kranskärlssjukdom.
Trots att alla intog statin, många i högdos
av effektiv statin och att majoriteten
också intog ezetimib var utgångsvärdet
för LDL-kolesterol närmare 4 mmol/L.
Minskningen av LDL-kolesterol i de olika
behandlingsgrupperna framgår av Tabell
1. LDL-kolesterolsänkningen kom snabbt,
redan efter två veckor. Fyra veckor efter

Vecka

Figur 5. Procentuell förändring från utgångsvärdet av LDL-kolesterol hos patienter med LDL-kolesterol
över 2,6 mmol/L under behandling med 10 mg atorvastatin. Effekt av atovastatin 80 mg enbart, 10 mg
atorvastatin + Regn 727/SAR236553 samt 80 mg atorvastatin + Regn 727/SAR236553 (9).

injektionen hade värdet börjat återgå mot
ursprungsnivåerna medan den grupp som
fick injektion varannan vecka behöll sitt
LDL-kolesterol på en konstant låg nivå.
Den stora minskningen av LDL-kolesterol
hos dessa FH-patienter illustrerades också
av hur många som nådde målvärdena 2,6
mmol/L (100 mg /100 ml) och 1,8 (70
mg/100 ml (Tabell 1). Man noterade också
parallella minskningar i blodets halt av
apolipoprotein B (apoB) och non-HDLkolesterol. HDL-kolesterol tenderade att
stiga. Även lipoprotein (a) (Lp(a)) syntes
reduceras av behandlingen med Regn 727/
SAR236553.
Man har också jämfört effekterna av
Regn 727/SAR236553 när det givits till-

sammans med högdos och lågdos atorvastatin med enbart högdos atorvastatin hos
92 patienter med LDL-kolesterol över 2,6
mmol/L (9), Figur 5. Fyra injektioner med
Regn 727/SAR236553 gavs med 2 veckors
intervall.
Initiala LDL-kolesterolnivåer låg på c:a
3,10 mmol/L i de olika grupperna. Efter
8 veckors behandling hade LDL-kolesterol reducerats med 73 procent i gruppen
som fått 80 mg atorvastatin + Regn 727/
SAR236553, mot 17 procent hos dem som
enbart fått 80 mg av statinen, en medelskillnad av 56 procent. Den procentuella
reduktionen av LDL-kolesterol bland dem
som erhöll 10 mg atorvastatin + Regn 727/
SAR236553 var 66 procent.

Placebo
(n=15)

150 mg var 4:e
vecka (n=15)

200 mg var 4:e
vecka (n=16

300 mg var 4:e
vecka (n=15)

150 mg varannan
vecka (n=16)

LDL-k före mmol/L medelv, SD

3,91 (0,88)

4,32 (1,30)

3,40 (1,48)

3,62 (0,64)

3,81 (0,84)

LDL-k vecka 12 mmol/L
medelv, SD

3,52 (0,87)

3,12 (1,24

2,91 (0,81)

2,14 (0,91)

1,31 (0,72)

Medelminskning mmol/L

0,49 (0,20)

1,10 (0,21)

1,33 (0,20)

1,73 (0,21)

2,66 (0,20)

0,038

0,0040

0,0001

0,0001

p
Procentuell förändring %

-11

-29

-32

-43

-68

Patienter med LDL-k <2,6
mmol/L, %

13

27

19

67

94

<1,8 mmol/L, %

0

13

12

47

81

Tabell 1. LDL-kolesterol (LDL-k) hos patienter med FH före och under behandling (vecka 12) med Regn 727/SAR236553 i de olika behandlingsgrupperna
(intention-to-treat- populationen) (8).

VASKULÄR MEDICIN 2013 • Vol 29 (Nr 1) 11

12 VASKULÄR MEDICIN 2013 • Vol 29 (Nr 1)

Förändring av LDL-kolesterol (%)

Vecka

Figur 6. Procentuella förändringar i LDL-kolesterol i tvåveckorsintervall från utgångsvärde
till vecka 12 i grupper som behandlats varannan vecka och (A) och var fjärde vecka (B).

LDL-kolesterol <2,6 mmol/l

LDL-kolesterol <1,8 mmol/l

Procent av patienter som når målet

Amgen har utvecklat en annan human
monoklonal antikropp mot PCSK9,
benämnd AMG145. Utvecklingen av
denna substans till klinisk användbarhet löper parallellt med utvecklingen av
Regn727. I en fas 2-studie undersöktes
effekten av subkutant givet AMG145 hos
631 patienter med hyperkolesterolemi, och
LDL-kolesterol över 2,2 mmol/L under
behandling med stabil dos av statin och
eventuellt ezetimib (LAPLACE-TIMI 57)
(10). Doser och behandlingsfrekvens framgår av figur 6.
Minskningarna i LDL-kolesterol mot
placebo hos patienter som behandlats med
AMG145 låg mellan 42 och 66 procent
och för dem som behandlats var fjärde
vecka mellan 42 och 50 procent vecka 12.
Absoluta minskningen av LDL-kolesterol
var mellan 1,3 och 2,0 mmol/L. Effekterna
var likartade för variablerna apolipoprotein
B och non-HDL-kolesterol.
Effekterna av Regn 727/SAR236553
och AMG 45 synes sålunda vara ganska
lika: Subkutan injektion av monoklonal
antikropp mot PCSK9 resulterar i LDLkolesterolsänkningar på mellan 40 och 70
procent även om patienterna redan står
på effektiva kolesterolsänkande läkemedel
såsom högdos effektiv statin och ezetimib.
Av intresse är också att behandlingen synes
sänka Lp(a) med 20–25 procent (11).
Vi studerade en ur denna synpunkt problematisk patientgrupp: de patienter som
på grund av muskelbiverkningar av statin
inte kan inta läkemedlet och därför har
stora svårigheter att nå behandlingsmålet
för att förebygga kardiovaskulär sjukdom
(12). 10–20 procent av patienterna kan inte
inta statin eller når inte LDL-kolesterolmålet på grund av statinbiverkningar. I
en 12-veckors randomiserad dubbelblind
placebo- och ezetimib-kontrollerad studie
undersöktes 160 statinintoleranta personer i olika doser av AMG145. Medelvärdet för LDL-kolesterol var från början
5,0 mmol/L, således väsentligt högre än
tidigare studier av effekten av PCSK9antikroppar på LDL-kolesterol. Var fjärde
vecka gavs AMG145 enbart i olika grupper
i doserna 280 mg, 350 mg och 420 mg,
AMG145 plus ezetimib 10 mg dagligen
i en grupp och i en grupp ezetimib plus
placebo. Efter 12 veckor (3 injektioner)
och fyra veckor efter senaste dos undersöktes effekten på LDL-kolesterol. I grupperna med enbart AMG145 i stigande dos
sänktes LDL-kolesterol med 41, 43 och
51 procent, i gruppen med AMG145 plus
ezetimib med 63 procent och med enbart

Förändring av LDL-kolesterol (%)

AMG145

Figur 7. Procentuell andel av statinintoleranta patienter, som når behandlingsmålen 2,6 mmol/L
(100 mg/dL) och 1,8 mmol/L (70 mg/dL) med olika doser av AMG145 och med ezetimib.

ezetimib plus placebo med 15 procent. Av
Figur 7 framgår i hur hög grad behandlingsmålen för LDL-kolesterol uppnåddes.
Hos statinintoleranta patienter är ezetimib
egentligen det enda alternativet att sänka
LDL-kolesterol för att förebygga hjärtkärlsjukdom. Vi ser i figuren att AMG145 i
väsentligt högre grad förmår bringa ner
LDL-kolesterol till målen 2,6 mmol/L och
1,8 mmol/L. Den vanligaste biverkan av
behandling i denna statinintoleranta grupp
var myalgi som rapporterades i 7 procent.

Biverkningar av PCSK9-hämning

Generellt rapporterar hittills genomförda
kontrollerade studier med antikroppar
mot PCSK9 få biverkningar och andelen
är i alla studier likartad andelen i placebogruppen (10) eller 55–60 procent i såväl
aktiv som placebobehandlad grupp. Vanligast förekommande biverkan är irritation
på injektionsstället, en biverkan som i de
flesta fall är lindring och snabbt övergående
och uppgår till ca 2 procent av de aktivt
behandlade.

Av de 292 deltagarna (78 placebobehandlade, 224 aktivt behandlade) i de
här relaterade studierna med Regn 727/
SAR236553 (7-9) inträffade allvarliga
ogynnsamma kliniska händelser (serious
adverse events) i fem fall bland dem som
behandlats med Regn 727/SAR236553
och i ett fall bland de placebobehandlade.
I inget fall av allvarliga ogynnsamma händelser kunde ett orsakssamband spåras till
den aktiva behandlingen.
Av de 631 deltagarna i studien
LAPLACE-TIMI 47 med AMG145 var
frekvensen ogynnsamma händelser likartade
i de båda behandlingsgrupperna (10). Allvarliga ogynnsamma händelser rapporterades
inte som sådana i den studien men 11 kliniska vaskulära händelser angavs utan att det
förelåg någon skillnad mellan grupperna.
I studien av statinintoleranta patienter
(125 AMG145-behandlade, 32 placebobehandlade) rapporterades fyra allvarliga
biverkningar, kranskärlssjukdom, akut
pankreatit, höftfraktur och synkope, alla i
AMG145-grupperna. Ingen av dess händelser bedömdes relaterad till behandlingen.
Ingen tillkomst av antikroppar mot
AMG145 har rapporterats.
Sammanfattningsvis beträffande biverkningar kan konstateras att båda de humana
antikroppar mot PCSK9 som studerats på
människa uppvisar mycket få biverkningar.
Det är viktigt att denna preliminära iakttagelse följs upp under längre tid med på
flera individer.
Kan LDL-kolesterol behandlas
till för låga värden?

Ovan har relaterats två fall av homozygot
form av mutationer med funktionsnedsättning av PCSK9. Bärarna, som helt
saknar PCSK9 har LDL-kolesterolvärden under 0,4 mmol/L, mår bra och är
fertila. Frågan är då om det är ofarligt
också att terapeutiskt inducera mycket
låga LDL-kolesterolnivåer i blodet hos
individer som ”är vana” vid vad vi kallar
normala eller förhöjda kolesterolvärden.
I AMG145-studien LAPLACE-TIMI57
nådde vid vecka 12 mellan 6 och 47 procent av deltagarna LDL-kolesterolvärden
under 1,0 mmol/L. Sju patienter i studien kom ner i LDL-kolesterol under 0,5
mmol/L (c:a 3 procent). Det har hävdats
att inga skäl till oro för alltför lågt LDLkolesterol föreligger så länge man inte har
lägre än man normalt finner hos nyfödda,
vilket är c:a 0,8 mmol/L. Som framgår
av LAPLACE-TIMI57-studien kan en
minoritet nå LDL-kolesterolvärden t.o.m.
under de nyföddas. Även om individer

med homozygoti för mutationer med
funktionsnedsatt PCSK9 ej påverkas av
sina låga kolesterolvärden och även om
patienter med hereditär apolipoprotein
B-brist i det närmaste har total avsaknad
av LDL-kolesterol och ändå mår bra måste
man ställa sig frågan om inducerad mycket
lågt LDL-kolesterol är förenat med hälsorisker. Något lägsta LDL-kolesterolvärde
under vilket risk för hälsan föreligger finns
ej etablerat. Kliniskt beträder vi okänd
mark här.
Man kan tänka sig flera olika mekanismer varmed ett mycket lågt LDL-kolesterol skulle kunna vara skadligt. För det
första skulle en brist på substratet kolesterol menligt kunna inverka på syntesen av
hormoner, enzymer och vitaminer, som av
kroppen syntetiseras från kolesterol: binjurebarkhormoner, könshormoner, gallsyror,
vitamin D. För det andra kan man tänka
sig att cellstrukturer, som är beroende av
kolesterol för sin funktion skulle kunna
lida skada av för litet LDL-kolesterol i
blodet. En känslig indikator på detta kan
vara röda blodkropparnas cellmembraner,
där en störd funktion tämligen lätt skulle
kunna tänkas avslöjas genom tecken till
hemolys. Risken för hemorragisk stroke
kan kanske också räknas in i denna kategori. En tredje funktion som skulle tänkas
kunna vara skadlig är LDLs transportfunktion av andra essentiella ämnen. Ett
exempel är vitaminer såsom vitamin E och
andra fettlösliga vitaminer, som till stor del
transporteras på apoB-innehållande lipoproteiner.
Dessa överväganden är viktiga när man
expanderar de kliniska studierna att inte
bara innefatta patienter som inte nått målvärden för LDL-kolesterol trots maximal
konventionell behandling , t.ex. patienter
med FH utan till patientkategorier som
behöver en effektiv kardiovaskulär protektion utan att LDL-kolesterol från början
är särskilt högt.
I de kliniska prövningarna av PCSK9inhibitorer har man därför byggt in mycket
omfattande säkerhetsrutiner. Även om den
kliniska prövningen kräver dubbelblindhet
har man tillsatt oblindade säkerhetskommittéer, som regelbundet få rapporter om
extremt låga LDL-kolesterolfall.
Ett exempel kan lyda så här. Man sätter
upp LDL-kolesterolvärden som flaggar
vid vissa nivåer. Föreslagna nivåer är 0,65
mmol/L och 0,4 mmol/L.
Om LDL-kolesterol är under 0,4
mmol/L vid två på varandra följande provtagningar: Patienten utgår ur studien efter
vissa bestämda undersökningar, se Tabell 2.

Om LDL-kolesterol är under 0,65 vid
två på varandra följande provtagningar:
Prövare

En prövare kan få rapport om två på varandra följande prover med LDL-kolesterol under 0,65 mmo/L under en studie.
Denna upplysning kan vara reell eller inte.
Om inte reell möter denna patient ej kriterierna för två värden under 0,65 mmol/L.
Detta måste göras för att behålla studiens
integritet. Annars förstår ju prövaren, som
måste vara blindad att studiedeltagaren
med största sannolikhet får aktivt läkemedel. När en prövare blir larmad på detta
sätt ska hen göra följande (vilket ska vara
fastställt i protokollet):
Kalla patienten så fort som möjligt och
efterfråga biverkningar.
Besluta om patienten ska kallas till kliniken för fler undersökningar eller om det
kan anstå till nästa ordinarie studiebesök.
Vid besöket beslutas om
1. Att genomföra flera kliniska undersökningar, specialistkonsultationer eller
andra åtgärder.
2. Temporärt eller definitivt sluta med
medicineringen.
Oberoende bevakning

En oblindad oberoende akademiskt verksam läkare får som uppgift att bevaka
dessa patienter. Hen kan naturligtvis vara
medlem av den ordinarie oberoende datamonitoreringskommittén, som skall finna
i alla dubbelblinda placebokontrollerade
studier. Den oberoende läkaren informeras
av det centrala laboratoriet om alla deltagare med två LDL-kolesterolvärden under
0,65 mmol/L. Läkaren kontrollerar alla tillgängliga data om patienterna så snart som
möjligt efter en sådan information. Särskilt
fokuseras på möjliga biverkningar, som det
låga kolesterolet kan tänkas ge upphov till.
Detta innefattar men är inte begränsade
till störningar relaterade till fettlösliga
vitaminer, binjurebarkinsufficiens, hypogonadism, neuropatier och hemorragisk
stroke. Den oberoende läkaren samordnar
sitt arbete med datamonitoreringskommittén, som har till uppgift att rekommendera
eventuellt avbrott av studien. Datamonitoreringskommittén ska också rekommendera
prövarna att göra vidare utredning, baserat
på inkomna uppgifter, exempel se Tabell 2.
Fortsatta planer på dokumentation av
effekten av monoklonala antikroppar på
säkerhet och kardiovaskulär sjukdom

Både Sanofi och Amgen håller på att
genomföra stora interventionsstudier med
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Morgonkortisol
ACTH
Vitamin E
(serumnivåer av alpha tocopherol)
Lagrade blodprover för bestämning av
könshormoner
Lagrade blodprover för bestämning av
fettlösliga vitaminer
Neurologisk fysikalisk undersökning
Övervakning av oberoende läkare/
datamonitoreringskommitté
Tabell 2. Exempel på utredning vid
LDL-kolesterolnivåer under 0,65 mmol/L.

kliniska effektmått. Sanofi driver ett särskilt program ODYSSEY, som är ett brett
program omfattande flera frågeställningar.
Amgen uppkallar sina studier efter stora
vetenskapsmän och det företagets stora
interventionsstudie går under namnet
FOURIER.
Kommentar

Behandling med humana monoklonala
antikroppar mot PCSK9 har alltså med
två separata antikroppsspecies visats sänka
aterogena lipoproteiner och apolipoproteiner i storleksordningar som väl mäter sig
med de mest effektiva statinerna i högdos.
I allmänhet finner man hos patienter som
redan behandlas med statin ytterligare
LDL-kolesterolsänkningar på 50–75 procent. Biverkningsprofilen är också hoppingivande då hittills endast få och benigna
biverkningar rapporterats.
Det faktum att statinintoleranta uppvisade goda kolesterolsänkande effekter
utan att få muskelbiverkningar talar för
att denna behandling kan komma att bli
att bra alternativ att nå behandlingsmålet
i denna patientgrupp där övriga alternativ
är få och mindre effektiva.
Några personliga reflektioner

Preliminära oberoende studier av två separata helt humana monoklonala antikroppar mot PCSK9 antyder att man funnit en
behandlingsprincip som förmår bringa ner
aterogent kolesterol till nivåer som motsvarar eller t.o.m. understiger de nivåer
nyfödda har. I detta tidiga skede har ej
heller några allvarliga biverkningar noterats av denna behandling. Om dessa preliminära resultat håller beträffande effekt på
LDL-kolesterol under lång tid och säker-
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heten också gäller under långtidsbehandling samt klinisk effekt kan dokumenteras,
står lipidologin och hjärtkärlpreventionen
inför ett nytt scenario. Under de första
femton åren av min tid som lipidolog led
kolesterolhypotesen, trots att den var väl
grundad i epidemiologi, klinik och djurexperimentellt, av att det inte fanns någon
kolesterolsänkande behandling som förmådde minska på kärlsjukdom. Med tillkomsten av statinerna har man under 25
år nu effektivt och säkert kunnat motverka
aterosklerosutveckling och hjärtkärlsjukdom. Stora meta-analyser har påvisat att
ju lägre LDL-kolesterol kan bringas, desto
mindre kärlsjukdom (13). Kärlsjukdomen
låter sig minskas med LDL-kolesterolnivåer betydligt under de målvärden myndigheter formulerat. Jag har i Läkartidningen
påpekat att för LDL-kolesterol gäller ”ju
lägre, desto bättre” (14). Att så är fallet
också med skandinaviska patienter har vi
visat från IDEAL-studien (14, 15). Under
förutsättning att säkerheten kan garanteras bör sålunda LDL-kolesterol bringas
ner maximalt. Om ambitionen hos politiker och sjukvård är någon sorts nollvision
för denna sjukdom, som alltjämt skördar
mest liv i vårt land, bör man ta fasta på
dessa resultat. Med tillkomsten av PCSK9hämmare har man förhoppningsvis fått ett
nytt verktyg att motverka aterosklerossjukdomen. Dels kan denna nya behandling
hjälpa patienter att nå uppsatta målvärden,
antingen de har för höga värden i sig för
statiner att rå på eller biverkningar av statiner. Inte nog med detta, med denna nya
behandling finns förutsättning att på ett
realistiskt sätt formulera nya lägre målvärden.
Sammanfattning

Hämning av PCSK9 är en ny kolesterolsänkande princip. Data från prekliniska
studier och fas 2-kliniska studier visar att
behandling med monoklonala antikroppar, antisens oligonukleotider och korta
interfererande RNA effektivt sänker LDLkolesterol. Kliniska studier, liksom studier
som kastar nytt sken över PCSK9-biologin
är nu nödvändiga för att visa om dessa nya
behandlingar har en framtid i den kliniska
preventionen av hjärtkärlsjukdom.
Anders G Olsson
Professor
Institutionen för medicin och hälsa
Hälsouniversitetet
Linköpings universitet
Stockholm Heart Center
anders.olsson@liu.se

Referenser:
1. Abifadel M, Varret M, al JRe. Mutations in
PCSK9 cause autosomal dominant hypercholesterolemia. Nature Genetics 2003;34(154-156).
2. Cameron J, Holla ØL, Laerdahl JK, Kulseth
MA, Ranheim T, Rognes T, et al. Characterization of novel mutations in the catalytic domain
of the PCSK9 gene. Journal of Internal Medicine.
2008;263(4):420-31.
3. Berge KE, Ose L, Leren TP. Missense Mutations
in the PCSK9 Gene Are Associated With Hypocholesterolemia and Possibly Increased Response
to Statin Therapy. Arteriosclerosis, Thrombosis,
and Vascular Biology. 2006;26(5):1094-100.
4. Park SW, Moon Y-A, Horton JD. Post-transcriptional Regulation of Low Density Lipoprotein
Receptor Protein by Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9a in Mouse Liver. Journal of
Biological Chemistry. 2004;279(48):50630-8.
5. Abifadel M, Varret M, Rabès Jea. Mutations in
PCSK9 cause autosomal dominant hypercholesterolemia. Nature Genetics 2003;34(154-156).
6. Cohen JC, Boerwinkle E, Mosley TH, Jr., Hobbs
HH. Sequence Variations in PCSK9, Low LDL,
and Protection against Coronary Heart Disease.
N Engl J Med. 2006;354(12):1264-72.
7. Stein EA, Mellis S, Yancopoulos GD, Stahl N,
Logan D, Smith WB, et al. Effect of a Monoclonal
Antibody to PCSK9 on LDL Cholesterol. New
England Journal of Medicine. 2012;366(12):110818.
8. Stein EA, Gipe D, Bergeron J, Gaudet D, Weiss R,
Dufour R, et al. Effect of a monoclonal antibody
to PCSK9, REGN727/SAR236553, to reduce
low-density lipoprotein cholesterol in patients
with heterozygous familial hypercholesterolaemia
on stable statin dose with or without ezetimibe
therapy: a phase 2 randomised controlled trial.
The Lancet. 2012;380(9836):29-36.
9. Roth EM, McKenney JM, Hanotin C, Asset
G, Stein EA. Atorvastatin with or without an
Antibody to PCSK9 in Primary Hypercholesterolemia. New England Journal of Medicine.
2012;367(20):1891-900.
10. Giugliano RP, Desai NR, Kohli P, Rogers WJ,
Somaratne R, Huang F, et al. Efficacy, safety, and
tolerability of a monoclonal antibody to proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 in combination with a statin in patients with hypercholesterolaemia (LAPLACE-TIMI 57): a randomised,
placebo-controlled, dose-ranging, phase 2 study.
The Lancet. 2012;380(9858):2007-17.
11. Califf RM, Lokhnygina Y, Cannon CP, Stepanavage ME, McCabe CH, Musliner TA, et
al. An update on the IMProved Reduction of
Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial
(IMPROVE-IT) design. American Heart Journal.
2010;159(5):705-9.
12. Sullivan D, Olsson AG, Scott R, Kim JB, Xue A,
Gebski V, et al. Effect of a monoclonal antibody
to pcsk9 on low-density lipoprotein cholesterol
levels in statin-intolerant patients: The gauss randomized trial. JAMA. 2012;308(23):2497-506.
13. Cholesterol Treatment Trialists C. Efficacy and
safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170[punctuation
space]000 participants in 26 randomised trials.
The Lancet. 2010;376(9753):1670-81.
14. Olsson A. Målvärden för LDL-kolesterol har
satts ur spel. Kolesterolet bör sänkas maximalt
vid hög kardiovaskulär risk Läkartidningen.
2011;2011(22):1240-3.
15. Olsson A, Lindahl C, Holme I, Fayyad R, Faergeman O, Kastelein J, et al. LDL cholesterol
goals during statin treatment: the IDEAL study.
European Journal of Cardiovascular Prevention &
Rehabilitation. 2011;8(2):262-9.

Foto: iStockphoto

Styrketräning för barn:

Sverige i det internationella perspektivet
Styrketräning för barn har under flera decennier varit ett kontroversiellt ämne i Sverige. Allmänt har man i Sverige haft en
mycket försiktig hållning i denna fråga. Forskningsfältet har dock utvecklats snabbt under de senaste decennierna och en stor
mängd vetenskapliga data är tillgängliga. Dessa forskningsrön har i grunden förändrat synen på styrketräning för unga och
även utgjort grunden för nationella riktlinjer för styrketräning för barn och ungdomar som har tagits fram i ett antal länder. Det
är därför intressant att ge en överblick över läget i de länder som har gjort ansträngningar för att utveckla nationella riktlinjer
och att sätta de svenska förhållandena i relation till denna.
USA

Den världskända Mayo-kliniken i USA är
enligt de nationella utvärderingarna en av
de absolut främsta medicinska klinikerna
i landet. Med sina tre sjukhus, sin framstående forskning och utbildning har den
haft denna position under flera decennier
och behöver knappast en vidare presentation. Det är därför intressant att göra ett
nedslag på Mayo-klinikens hemsida (1),
där man möts av följande ord: ”Strength
training for kids? You bet!”. Man räknar
upp de fördelar som styrketräning för barn
innebär:

“Done properly, strength training can:
Increase your child’s muscle strength and
endurance.
• Help protect your child’s muscles and joints
from sports-related injuries.
• Improve your child’s performance in nearly
any sport, from dancing and figure skating
to football and soccer.
Keep in mind that strength training isn’t only
for athletes. Even if your child isn’t interested
in sports, strength training can:
• Strengthen your child’s bones.
• Help promote healthy blood pressure and
cholesterol levels.

• Help your child maintain a healthy weight.
• Improve your child’s confidence and selfesteem.”
Som det framgår i citaten ovan så poängterar man att styrketräning inte bara är
viktig för idrottande barn, utan för alla
barns hälsa och välmående.
Kunskapsområdet ”Styrketräning för
barn” har tilldragit sig de amerikanska
läkarnas och forskarnas intresse redan för
flera årtionden sedan. På en workshop
1985 har åtta amerikanska organisationer
– American Orthopaedic Society for Sports
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Medicine, American Academy of Pediatrics,
American College of Sports Medicine,
National Athletic Trainers Association,
National Strength and Conditioning Association, The president’s Council on Physical
Fitness and Sports, U.S. Olympic Committee och Society of Pediatric Orthopaedics
– utarbetat specifika rekommendationer
för styrketräning för barn. Dessa rekommendationer föreskriver styrketräning 2–3
ggr i veckan, 20–30 min per pass, 6–15
repetitioner per set och 1–3 set per övning.
Belastningen bör ökas om barnet kan utföra
15 tekniskt korrekta repetitioner (2). Man
avrådde från maximala lyft och tävling i
styrka för barn.
Sedan dess har American Academy of
Pediatrics, American Orthopaedic Society
for Sports Medicine, National Strength
and Conditioning Association, American
College of Sports Medicine regelbundet
gått ut med uppdateringar av sina programförklaringar och rekommendationer
för styrketräning av barn. American Academy of Pediatrics publicerade sin uppdatering 2008 (3). Man inleder med att lyfta
fram de positiva effekter styrketräning har
på prestationsförmåga och, framförallt,
hälsoaspekter hos barn på kort och lång
sikt. Man poängterar väldigt starkt att
styrketräning för barn och ungdomar inte
har några påvisade negativa effekter på
längdtillväxt, tillväxtzoner eller hjärtkärlsystem. Sju-åtta år anges som lämplig ålder
för inledande av systematisk styrketräning.
Slutligen avråder man från maximala lyft
även om man påpekar att den existerande
forskningen tyder på att tävlingstyngdlyftning för barn är associerad med väldigt låg
skaderisk.
Baserat på konsensus bland läkar- och
forskarorganisationerna ger amerikanska
statliga myndigheten The Department
of Health and Human Services följande
rekommendation:
”As part of their 60 or more minutes of
daily physical activity, children and adolescents
should include muscle-strengthening physical
activity on at least 3 days of the week” (4) .

En central fråga när det gäller styrketräning för barn är, givetvis, progressionen i
belastningsnivån. The National Strength
and Conditioning Association (NSCA)
anger i sina Guidelines, publicerade 2009,
följande riktlinjer (se tabell 1) (5).
Samma rekommendationer anges även
av The American Physical Therapy Association Section on Pediatrics i rekommendationer för hälsoinriktad träning för barn
och ungdomar från 2011 (6).
Sammanfattningsvis kan man säga att
de amerikanska rekommendationerna för
styrketräning av barn inte skiljer sig på
något avsevärt sätt från vad man i Sverige
skulle kunna rekommendera för en vuxen
motionär eller idrottare. Det är viktigt att
påpeka att dessa rekommendationer inte
har ändrats nämnvärt under de senaste
28 åren trots en noggrann uppföljning,
ständig utvärdering och stor ackumulerad
erfarenhet av styrketräning för barn, vilket
kan betraktas som tecken på att konceptet
i grunden är mycket robust. Det är också
talande att det är hälsoaspekter snarare än
idrottslig prestation som lyfts fram.
Kanada

I juni 2008 publicerade Canadian Society
for Exercise Physiology sin programförklaring och sina rekommendationer för
styrketräning för barn och ungdomar (7).
Man underströk behovet av tydliga riktlinjer för styrketräning av unga och att sådana
riktlinjer är starkt efterfrågade av tränare,
föräldrar och aktiva. Organisationen inleder sin programförklaring med att tydligt
deklarera att de myter som förekommer i
befolkningen rörande hämmad längdtillväxt, skador på tillväxtzoner, frånvaro av
styrkeökningar och olika skadeaspekter
inte finner något stöd som helst i den
vetenskapliga litteraturen.
”The conclusions regarding the beneficial
effects of resistance training (RT) for preadolescent children and adolescents has been
consistently positive in the scientific literature.
The concerns and myths that were pervasive
throughout the general population have been

persistently refuted in the scientific literature.
Some of these myths purported that RT for
children would result in stunted growth,
epiphyseal plate damage, lack of strength
increases due to a lack of testosterone, and a
variety of safety issues.”
Man lyfter fram styrketräningens positiva effekter på barns och ungdomars hälsa
där man refererar till bl.a. ökad skeletthälsa,
förbättrade förutsättningar för utveckling
av rörelseförmåga samt förebyggande av
övervikt och fetma, men även förbättrad
psykisk hälsa liksom ökad självförtroende
och självkänsla. Även de positiva effekterna
av styrketräning hos barn med olika patologiska tillstånd lyfts fram. Man gör också
en grundlig genomgång av de morfologiska
och neurologiska mekanismer som ligger
bakom effekterna av styrketräning hos barn
och ungdomar.
Rekommendationerna för styrketräning
för barn och ungdomar ser ut som följer:
1. Ingen minimiålder för inledande av
systematisk styrketräning anges men
7–8 års ålder kan ses som ett riktmärke.
2. Barn ska instrueras av ledare som är
förtrogna med styrketräning.
3. Träningen ska genomföras i lämplig
träningsmiljö.
4. Varje styrketräningspass ska inledas
med en 5–10 min uppvärmning bestående av dynamiska övningar (ej statiska töjningsövningar).
5. Initialt ska 2–3 styrketräningspass/vecka
tillämpas. Man bör starta med 8–12
övningar för olika muskelgrupper. Initialt 1–2 set med 8–15 reps och moderat
belastning (ca 60 % av 1RM). Fokus ska
ligga på korrekt tekniskt utförande av
övningar. Såväl antal set som belastning
kan ökas med ökad erfarenhet av styrketräning (upp till 3–5 set med belastningar på 70–85% av 1RM)
6. Styrkepasset bör avslutas med en nedvarvning bestående av lågintensiva
övningar och statiska töjningsövningar.

Tabell 1. NSCA-rekommendationer kring styrketräningens upplägg för barn (Faigenbaum et al. 2009).

< 3 månaders erfarenhet av
styrketräning

3–12 månaders erfarenhet av
styrketräning

> 12 månaders erfarenhet av
styrketräning

Belastning

50–70% av 1 RM

60–80% av 1 RM

70–85% av 1 RM

Träningsvolym per övning

1–2 set x 10–15 reps

2–3 set x 8–12 reps

≥ 3 sets x 6–10 reps

Frekvens

2–3 ggr/vecka

2–3 ggr/vecka

3–4 ggr/vecka
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Artikelförfattare Michail Tonkonogi i labbet.

7. Successivt ska träningsprogrammet
kompletteras med övningar inriktade
på utveckling av muskelns effektutveckling (power).
8. Styrketräningsprogrammets innehåll
bör varieras och kombineras med
övningar för utveckling av koordination och balans.
I likhet med de amerikanska rekommendationerna anser de kanadensiska
experterna att styrketräning ska betraktas
som en del av en balanserad, allsidig fysisk
träning. Man resonerar kring olika typer
av träningsbelastningar (fria vikter, egen
kroppsvikt, träningsmaskiner) och konstaterar att fria vikter och egen kroppsvikt
har fördelar jämfört med träningsmaskiner då de senare oftast är dimensionerade
för vuxna och inte tillåter korrekt tekniskt
utförande av övningar för barn.
Sammanfattningsvis kan man säga att
kanadensiska specialister betraktar styrketräning för barn och ungdomar som en
mycket central del i allsidig fysisk träning
av unga.

Storbritannien

I slutet av 1990-talet har British Association of Sport and Exercise Sciences identifierat ett behov av evidens-baserade rekommendationer för styrketräning riktade till
professionella och ideella idrottsledare som
arbetar med barn och ungdomar. År 1999
tillsatte man en expertgrupp bestående av
bl.a. ortopeder, idrottspedagoger, sociologer, idrottsfysiologer, idrottspsykologer,
idrottsbiomekaniker och folkhälsovetare
för att analysera vetenskaplig litteratur
och expertis inför framtagning av ”Guidelines for Resistance Exercise in Young
People”. Expertgruppens uppgift var “To
provide sound practical advice based on
research evidence and expert consensus
on safe and effective resistance exercise
for young people”. Arbetet resulterade i
BASES Position Statement on Guidelines
for Resistance Exercise in Young People,
som publicerades 2004 (8). Huvudpunkterna i dessa rekommendationer är:
1. All young people should be encouraged to
participate in safe and effective resistance
exercise at least twice a week.

2. Resistance exercise should be part of a
balanced exercise and physical education
programme.
I dokumentet görs en genomgång av
styrketräningens effekter på muskelfunktion hos barn. Vidare behandlas de positiva effekterna av styrketräning där man
bl.a. lyfter fram den positiva inverkan av
styrketräning på barns idrottsliga prestationsförmåga och motoriska förmåga.
Man gör vidare en genomgång av effekter
av styrketräning på hälsorelaterade parametrar hos barn (blodtryck, blodfettprofil, kroppssammansättning, aerob förmåga,
skeletthälsa, skadeprevention, psykosociala
aspekter) och konstaterar att effekterna är
antingen positiva eller neutrala. När man
betraktar de psykosociala aspekterna konstaterar man att styrketräning: (i) lär barn
och ungdomar att sätta upp kortsiktiga
och långsiktiga mål; (ii) med kan fördel
bedrivas i grupp, vilket främjar utveckling
av social förmåga; (iii) är ett utmärkt redskap för att lära sig mer om kroppen, dess
uppbyggnad och funktion.
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Arbetsgruppen utvärderar såväl medicinska som psykosociala risker med styrketräning för barn och kommer fram till att
ur medicinsk synvinkel är styrketräning,
som bedrivs på ett korrekt sätt, en trygg
och säker träningsform. Även vad gäller
de psykosociala riskerna konstaterar man
att de undersökningar som finns pekar på
positiv eller icke signifikant inverkan.
Guidelines sammanfattar följande principer för styrketräning av barn och ungdomar:
1. Ökad prestationsförmåga är av underordnad betydelse jämfört med ökad
hälsa och välbefinnande, vilket bör
vara de primära målen.
2. Lärande om kroppen är ett fundamentalt element av styrketräning.
3. Korrekt utförd styrketräning stödjer
och främjar de naturliga processerna av
tillväxt och mognad.
4. Emotionell och kognitiv utveckling
av en ung individ är en central del av
styrketräning.
5. Styrketräning bör vara tillgänglig för
alla individer på lika villkor enligt
inklusionsprincipen.
6. Styrketräning fokuserar på såväl
hälso- som prestationsutveckling.
Hälsoinriktad styrketräning är inkluderande och bör involvera alla unga
individer medan prestationsinriktad
träning är lämplig för elitsatsande
unga idrottare. Prestationsinriktad
träning bör dock baseras på förståelse
av styrketräningens hälsorelaterade
aspekter.
Några tydliga anvisningar vad gäller
träningsmodeller återges inte i BASES
Guidelines. Istället understryker man att
träningen ska baseras på förståelsen av de
grundläggande principerna för barnens
utveckling och fysisk träning. Slutligen
påpekar man att de uppenbara positiva
effekterna av styrketräning i kombination
med de låga riskerna gör att styrketräning
kan förbättra hälsa och prestationsförmåga
i alla grupper av barn och ungdomar.
Mer detaljerade anvisningar vad gäller
upplägget av styrketräning för barn återfinns i de rekommendationer som tagits
fram av brittiska forskare vid Children’s
Health and Exercise Research Center, University of Exeter där man rekommenderar
styrketräning 2–3 ggr i veckan, 30–60 min
per pass, 6–10 olika övningar, 1–3 set med
8–12 repetitioner för övre extremiteter och
15–20 repetitioner för nedre extremiteter
(9).
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Norge

I Norge är den främsta idrottsvetenskapliga kompetensen knuten till Norges
Olympiska och Paralympiska kommitténs
och Norges Idrottsförbunds kompetenscentrum – Olympiatoppen. År 2010 har
Olympiatoppen gett ut ett storverk ”Styrketräning – i teori og praksis” som sammanfattar den moderna synen på styrketräningen i vårt grannland (10). Boken är författad av fem av Norges mest framstående
forskare och experter. Författare poängterar
det paradigmskifte som har skett i synen på
styrketräning för barn.
”Det er hevdet at tung styrketrening påvirker kroppens naturlige vekst negativt, men
det föreligger lite dokumentasjon for dette.
Snarere tvert imot kan styrketrening stimulere
til økt beinmineraltetthet, som kan være med
på å sikre god beinhelse senare i livet.”
”Selv om gjenstår mye forskning om styrketrening for barn og unga, kan vi ifra det
vi vet i dag, si at styrketrening gir god effekt
i form av økt maksimal styrke. Det hemmer
ikke den naturlige veksten, og det er generelt
trygt når vi følger noen enkle retningslinjer.”
Som citaten ovan visar så har man
även i Norge gjort en klar tolkning av den
ackumulerade vetenskapliga data. Från att
betrakta styrketräning för barn som en icke
önskvärd och farlig typ av fysisk aktivitet
har man gått över till att inse dess betydelse
för framtida hälsa och harmonisk fysisk
utveckling.
Av utrymmesskäl finns det inte möjlighet att inom ramen för denna artikel
ingående beskriva synen på styrketräning
för barn i t.ex. östeuropeiska länder, där
den alltid har betraktats som en naturlig
del i allsidig fysisk träning för barn och
ungdomar.
Sverige

I mitten av 1980-talet har man från idrottsmedicinskt håll i Sverige kommit med
rekommendationer från Idrottens Forskningsråd där man avrådde barn och ungdomar från muskelstärkande träning (11,
12). Det förefaller högst anmärkningsvärt
att man i Sverige kom med rekommendationer som står i direkt kontrast till de
som amerikanska läkar- och forskarorganisationer har enats om vid samma tidpunkt.
Har man tolkat samma ackumulerade data
helt olika? Anledningen är snarare att man
i Sverige överhuvudtaget aldrig har gjort
någon grundlig genomgång av det aktuella forskningsläget innan rekommendationerna utfärdades, vilket är illa nog i
sig. Än mer anmärkningsvärt är att trots

att man med tiden har ansamlat mer och
mer robusta vetenskapliga data och att fler
och fler länder har utarbetat riktlinjer som
betonar betydelsen av styrketräning för
barn så har man från idrottsmedicinskt
håll i Sverige hållit fast vid sina föråldrade
rekommendationer.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att när det gäller styrketräning för barn
så har Sverige just påbörjat den resa som
USA har gjort för nästan trettio år sedan
och Storbritannien för tio år sedan.

Michail Tonkonogi
Professor i medicinsk vetenskap,
inriktning idrottsfysiologi
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HDL-kolesterol är inte en självständig
riskfaktor för koronar hjärtsjukdom
– mendelsk randomisering ger svar
Det har väckt förvåning att några stora läkemedelsstudier misslyckats som syftat till att förebygga
hjärtkärlsjukdom med hjälp av HDL-kolesterolhöjning. Detta verkar inte stämma med observationella
epidemiologiska fynd av att lågt HDL-kolesterol utgör en riskmarkör för hjärtinfarkt. De läkemedel
som tidigare testats (glitazoner, fibrater) får nu sällskap av några nya (CETP-hämmare, niacin) i de
fruktlösa försöken att med hjälp av påverkan på HDL-kolesterol erhålla kardiovaskulära vinster. Nya
analysmetoder som bygger på genetik och s.k. mendelsk randomisering kan bidra till att förklara dessa
fynd. Detta kan innebära att man i högre grad bör analysera kausaliteten bakom risksamband innan
nya kardiovaskulära preventiva studier designas. Annars riskerar man att förlora stora ekonomiska
belopp på studier som egentligen knappast haft en chans att lyckas eftersom de inte byggt på kausala
biologiska risksamband.

E

tt sänkt värde på High Density
Lipoprotein (HDL) kolesterol
har länge räknats in bland kända
kardiovaskulära riskfaktorer på basen av
framförallt en rad epidemiologiska observationsstudier. Från dessa har det framgått
att låga värden på HDL-kolesterol kunnat
bidra till ökad riskprediktion av koronar
hjärtsjukdom, bl.a. baserat på klassiska
data från Framingham [1]. I aktuella riktlinjer på det kardiovaskulära området har
man fört fram att ett lågt HDL-kolesterol
är en riskmarkör men inte ett behandlingsmål i sig, såväl i Sverige [2] som i de nya
europeiska riktlinjerna från 2012 [3].
Under senare år har det gjorts en rad
försök att höja nivåerna av HDL-kolesterol
på farmakologisk väg, men det har varit
svårt att påvisa entydigt positiva effekter.
Man vet att såväl glitazoner som fibrater
har förmåga att korrigera den typiska dyslipidemin med höga nivåer av triglycerider
och sänkta av HDL-kolesterol på basen av
underliggande insulinresistens. Tyvärr har
goda behandlingseffekter på prevention av
hjärtinfarkt inte kunnat beläggas med dessa
preparat, mer än möjligen i subanalyser
avseende patienter med mycket markant
dyslipidemi. Metformin kan även i viss
mån korrigera dyslipidemin men har sin
främsta effekt på glukosmetabol kontroll,
framförallt på hepatisk nivå där lipideffekterna förefaller sekundära.
Av dessa skäl har stora förhoppningar
knutits till nyare läkemedel, framförallt
CETP-hämmare och moderna versioner
av niacin med färre biverkningar. CETP-

hämmare höjer HDL-kolesterolnivån
genom att hämta ett enzym (CETP) [4]
medan niacin (ett B-vitamin) verkar via
andra lipidmetabola reglermekanismer för
att åstadkomma en motsvarande effekt [5].
HDL-kolesterol inte kausalt relaterad till
hjärtinfarktrisk

Under senare tid har en rad nya studier
som bygger på genetiska analyser visat en
mer komplicerad bild avseende att HDLkolesterol inte förefaller vara kausalt relaterat till risk för hjärtinfarkt [6,7]. Däremot kan det finnas någon form av kausalt
samband mellan vissa steg i metabolismen
av triglycerider och risk för hjärtinfarkt
[8]. Det råder som nämnts interna samband mellan hypertriglyceridemi samt lågt
HDL-kolesterol (dyslipidemi) och hyperurikemi, sannolikt på basen av underliggande insulinresistens. Någon faktor kopplad till störd glukosmetabolism och nedsatt
insulinkänslighet, med uttrycket av störd
triglyceridomsättning, är därför sannolikt
kausalt relaterad till risk för hjärtinfarkt,
medan det ser ut som om förändringar av
HDL-kolesterol i sammanhanget skulle
kunna vara ett sekundärt fenomen. Detta
antagande har dock inte tagit hänsyn till
de subklasser av HDL-kolesterol som även
finns varför vidare forskning behövs.
Det har hittills visat sig vara svårt att
åstadkomma kardiovaskulär prevention
med riktad terapi för att höja HDL-kolesterol, t.ex. via niacinbehandling som inte
gett avsedd effekt i två aktuella randomiserade interventionsstudier, AIM-HIGH [9]

Gregor Johann Mendel, 1822–884, var en
österrikisk munk och ärftlighetsforskare, som
genom sina experiment med att korsa ärtsorter framlade den första teorin om hur egenskaper nedärvs genom att anlag slumpmässigt kombineras i avkomman. Många av hans
termer används än idag, däribland dominanta
och recessiva anlag. Han publicerade sina rön
1865, men hans idéer uppmärksammades
först efter hans död, i början på 1900-talet
när andra forskare gjorde samma upptäckt.
Mendel erkänns numera som fadern till genetiken. Källa: Wikipedia

och Heart Protection Study-2 [10]. Den
sistnämnda kommer att redovisas i detalj
på American College of Cardiology-mötet
i mars 2013 varför en närmare rapportering
om design och resultat kan lämnas vid ett
senare tillfälle.
En ny generation läkemedel verkar
på enzymet CETP vars hämning ökar
nivån av HDL-kolesterol, vilket även kan
ses naturligt i samband med genetiska
mutationer associerade med mycket låga
nivåer av CETP [11]. En sådan substans,
torcetrapib, stoppades för några år sedan
p.g.a. oönskade sidoeffekter [12], medan
en annan substans, anaceptrapib, visat mer
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Mendelsk randomisering – principen

Genotyp

Sjukdom

Biomarkör

Kausal inferens – för att kunna finna relevanta biologiska
mekanismer, bl.a. som måltavla för nya läkemedel.

Mendelsk randomisering och kontrollerade
interventionsstudier
RANDOMISERADE
KONTROLLERADE
STUDIER

MENDELSK
RANDOMISERING

Randomiserad metod

Slumpfördelning av alleler

Exponerade:
Funktionella
alleler

Exponerade: Ej
funktionella
alleler

Exponerade:
Intervention

Konfounders lika
fördelade mellan
grupperna

Konfounders lika
fördelade mellan
grupperna

Utfall (sjukdom) jämförs mellan
grupperna

lovande egenskaper [13] och för närvarande
testas i en stor randomiserade kardiovaskulär preventiv studie vars resultat avvaktas [14]. Ett annat läkemedelsföretag har
dock i maj 2012 avbrutit en randomiserad
studie med en snarlik substans, dalcetrapib,
vilket illustrerar de signaler av tveksamhet
som ackumulerats av nya kritiska studier
avseende kausalitet för HDL-kolesterol
som bygger på genetiska analyser [6,7].
Den avbrutna studien ifråga kunde inte
påvisa någon effekt på kardiovaskulär prevention hos patienter med tidigare akut
koronart syndrom trots en markant ökning
av HDL-kolesterol (30–40%) dock utan
ändring av LDL-kolesterol [15].
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Kontroll:
Ingen
intervention

Utfall (sjukdom) jämförs mellan
grupperna

Mendelsk randomisering för att kunna
bedöma kausalitet

Hur kan då dessa fynd förklaras? Man
har fört fram att det kan finnas genetiska
modeller som påminner om randomiserade
studier, med användandet av s.k. mendelsk
randomisering [16-18]. Detta går i korthet
ut på att för att en biologisk riskmekanism
(riskfaktor) skall vara kausal i relation till
ett utfall, t.ex. hjärtinfarkt, så måste det
finnas ett påvisbart samband inte enbart
mellan den genetiska markören för riskfaktorn (biomarkören), som i sin tur har
samband med hjärtinfarkt, utan det måste
också finns ett äkta samband mellan den
genetiska markören i sig och hjärtinfarkt

(Figur 1 och 2). Detta är klart visat för
LDL-kolesterol som därmed representerar
en äkta kausal mekanism, och därför en
måltavla (”drug target”) för farmakologisk
intervention [19], men inte för HDL-kolesterol. På ett liknande sätt är inte heller CRP
en äkta kausal riskfaktor för hjärtinfarkt
[20]. Både HDL-kolesterol och CRP kan
således mycket väl användas som markörer associerade med framtida sjukdomsrisk
men är inte kausalt relaterade och därmed
inte måltavlor för behandling. Alla håller
dock inte helt med om detta och det finns
fortfarande de som hoppas på en räddning
av HDL-kolesterol även om bevisen inte
är starka, som de nyligen summerats [21].

Sammanfattningsvis innebär de nya stu-

dierna avseende HDL-kolesterol som misslyckats med koronar sjukdomsprevention
ändå en öppning för en bredare användning av ett nytt analysverktyg – mendelsk
randomisering [16-18]. Detta är välkommet för att kunna rensa upp i den stora
ansamling av allehanda risksamband och
riskassociationer som den kardiovaskulära epidemiologin ger så många exempel
på. Framtida interventionsstudier för att
minska eller höja biomarkörer med syfte
att minska kardiovaskulär risk måste primärt utgå från att det finns sanna kausala
samband. I annat fall blir det hög risk för
misslyckanden när man bildlikt letar efter
den tappade nyckeln under gatlampan och
inte där man tappat den.
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Att bota migrän
– var det så enkelt?
Jag är född 1944 och har ända sedan förskoleåldern plågats av
svår migrän med aura och i samband med denna uttalade neurologiska bortfall.

D

et finns en uttalad hereditet då
båda mina föräldrar liksom flera
av mina syskon haft liknande
yttringar. Min far, tidigare kirurg, blir i
år 94 år och är psykiskt synnerligen vital.
Han har fortfarande kvar perioder med
svåra migränanfall. Även mina barn har
vid enstaka tillfällen haft migrän med aura
och neurologiska bortfall, dock av lindrigare slag.
Förutom synfältsbortfall och domningar

kring och i munnen samt ibland i fingrarna har mina anfall nästan alltid i inledningsskedet inneburit språkliga bortfall,
från måttlig dysfasi till totalt bortfall av
alla språkfunktioner, såväl impressivt som
expressivt. I allmänhet har jag kunnat förvarna omgivningen om vad som är på väg
innan talförmågan helt försvunnit. Den
totala afasin har i allmänhet givit vika efter
någon timme då även synfältet brukat normaliseras.
I mitt fall har jag aldrig haft speciellt
frekventa anfall men de har varit mycket
svåra med, efter inledningsfasen med
bortfall, intensiv på gränsen till outhärdlig ensidig huvudvärk i kombination med
kräkningar. Vid svåra anfall har jag ibland
som delsymptom fått hög feber, någon
gång kraftig yrsel och ibland buksmärtor
av karakteristiskt slag, ej utlöst av kräkningarna.
Restsymptom med ömhet vid huvudrörel-

ser har kunnat sitta i någon vecka, känsla av
nedsatt och ”uttunnad” språklig perception
och uttrycksförmåga har ibland upplevts
bortåt en månad efter ett anfall. Sammanfattningsvis har min migrän fördunklat och
försvårat en stor del av min barn- och ungdomstid och även mitt vuxna liv och jag har
i dag ibland svårt att förstå att jag lyckades
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genomföra såväl skolgång som militärtjänst
och senare medicinstudier.
Under mitt yrkesliv har jag vid enstaka
tillfällen behövt avbryta min tjänstgöring
på grund av migränanfall. Ett exempel är
då jag (som distriktsläkare) för ca 30 år
sedan hade ordinerat EKG på en patient.
Inom loppet av några minuter blev lappen
på vilken jag skrivit ”EKG” för mig helt
otydbar och jag kunde inte heller muntligt
uttrycka vad jag menade. Jag visste dock
vad jag menade och kunde då liksom vid
andra tillfällen tänka klart trots att jag inte
hade tillgång till några språkliga begrepp.
Ett annat exempel: Om jag under bilkörning har fått ett liknande anfall har jag
alltid kunnat och följt trafikregler .
Eftersom jag huvudsakligen handikappats

av mina neurologiska bortfall som rimligen
måsta betingas av vaskulära faktorer har jag
aldrig vågat använda vare sig ergotaminpreparat eller triptaner. Vanliga analgetika
inklusive salicylica har sällan hjälpt då jag
inte kunnat behålla dem på grund av kräkningar. Om jag haft möjlighet och varit
hemma har en vanlig insomningstablett
som bensodiazepiner eller liknande kunnat
få mig att dåsa bort några timmar under
det värsta anfallet.
Jag har egentligen aldrig kunnat hitta
någon eller några klara utlösande faktorer
utom vid ett enda tillfälle. Det var under
gynekologikursen i Göteborg i slutet av
60-talet då vi kandidater fick pröva lustgas.
Detta utlöste inom sekunder ett enormt
svårt, typiskt migränanfall.
Det enda medel som jag uppfattat haft
någon lindrande effekt på själva anfallet är
om jag vid första antydan till anfall (som
jag känner igen och som alltid blir ett fullt
migränanfall) har tagit 5–10 cl starksprit.
Detta har naturligtvis bara kunnat prak-

tiseras vid enstaka tillfällen och har aldrig
helt förhindrat men ändå lindrat de neurologiska bortfallen och givit snabbare
återhämtning.
För några år sedan hade anfallen efter
hand blivit allt glesare och huvudvärken
och kräkningarna nästan helt försvunnit. De neurologiska bortfallen har dock
fortsatt varit mycket besvärande och funktionsnedsättande och innebar även en
avsevärd psykisk stressfaktor. När kommer
nästa anfall? Vad håller jag på med då? Hur
kommer omgivningen att reagera?
För ca 2 ½ år sedan ökade åter anfallen i frekvens och det hände att jag fick
migrän innan föregående anfalls efterverk-
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ningar helt klingat av. En mycket obehaglig upplevelse var då jag som sakkunnig i
psykiatrimål just då jag skulle avge mitt
yttrande drabbades av total afasi av ovan
beskrivet slag.
För vem som helst kan ju dessa symptom framstå som tecken på stroke eller
TIA och med min erfarenhet tror jag att
man i vissa fall ställt sådana diagnoser och
behandlat därefter när det i själva verket
handlat om migränsymptom. Eftersom det
för mig känns övertygande att vaskulära
mekanismer i alla fall är engagerade beslöt
jag mig för att på försök pröva med salicylsyra i ”trombyldos”. Detta skedde för 1 ½
år sedan efter att jag haft ungefär ett anfall
i månaden under drygt ett års tid.

Sedan jag inledde denna behandling har

jag inte haft några anfall. Undantaget var
en gång då jag glömt ta med mina tabletter under en weekend och på måndagen
fick vissa typiska men ovanligt lindriga
känningar som också klingade av mycket
snabbt.
Jag är naturligtvis övertygad om att
denna medicinering haft en verklig farmakologisk profylaktisk effekt och att det inte
handlar om placebo. En naturlig reflektion
är förstås vad det skulle ha inneburit om
jag börjat med denna medicinering redan
för länge sedan. Kanske hade jag sluppit år
av migrän med efterverkningar?
Detta är naturligtvis svårt att bevisa.
Finns det andra som själva eller hos sina

patienter upplevt liknande goda effekter
vid migrän av salicylicaprofylax?
Slutligen: Vad är egentligen migrän? En

”neurologisk” yttring av ”epileptisk” natur
eller utgör vaskulära mekanismer grunden?
Gunnar Ahnlund
Leg.läk., spec i allmän psykiatri
gunnar@ahnlunds.se
P.S. Även min far har nu under de senaste
månaderna prövat Trombyl på denna indikation, hittills med antydd positiv men hittills inte lika övertygande effekt.
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Auricula är ett nationellt nätverk
för antikoagulation
Presentation och historik

Nätverket startades 2005 på initiativ av
Camilla Nilsson, sjuksköterska i Malmö
och Birgitta Söderström, biomedicinsk
analytiker i Karlskoga. Båda aktiva medarbetare på sina respektive AK-mottagningar.
Syftet med nätverket var:
• Att utveckla vårdprogram och rutiner
som i stor utsträckning som möjligt har
en gemensam grund.
• Utveckla checklistor och informationsmaterial för AK-verksamheten.
• Se över behandlingsdiagnoser. Strukturera och minimera dessa för att kunna
göra jämförande uppföljningar.
• Inventera utbildningsbehov så att kompetensutvecklingen får rätt nivå.
• Diskussionsforum för ”knepiga fall”.
• Förbereda för en systematisk uppföljning
när nya läkemedel för antikoagulation
kommer på marknaden.
Genom tidigare kontakter från de olika
regionindelningarna letades mailadresser
fram och en förfrågan om intresse att ingå
i ett nätverk för antikoagulation kunde
skickas ut.
I oktober 2005 hade nätverket 110 medlemmar.
Regionerna är och var:
• Mellan Sverige Södra,
• Södra Sverige,
• Mellan Sverige Norra,
• Västra Sverige
• Norra Sverige.
Man sökte två kontaktpersoner från varje
region för att ingå i styrgruppen.
Nätverkets representanter började skicka
ut nyhetsbrev till alla medlemmar i oktober
2005.
Det första styrgruppsmötet hölls i Huddinge februari 2006. Då bestod nätverket
av 218 medlemmar. Första årsmötet hölls
under ”Nordcoag 2006”, då nätverket även
presenterades. En logo togs fram 2007.
Nästa styrgruppsmöte hölls i Linköping
september 2006. Medlemsantalet var då
235 och styrgruppen hade tagit fram check-

Auriculas hemsida finns på http://www.ucr.uu.se/auricula/

listor för AK-behandling. Det diskuterades
mycket om utbildning och hemsida för nätverket. SSTH, Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas, hade bildats. Det är en
läkarförening där nätverkets medlemmar
kan delta som associerade medlemmar. Det
var en viktig milstolpe för att få till stånd
nationella riktlinjer framöver. När SSTH
hade sitt första symposium i Nynäshamn
april 2007 presenterades vårt nätverk. På
nästa styrgruppsmöte på Södersjukhuset i
november 2007 kändes det som vi kommit
en bit på väg utifrån vårt syfte med nätverket.
Styrgruppsmöte har hållits i Malmö
november 2008 och nätverksmöte hölls
under SSTH:s symposium i Jönköping
april 2009. Styrgruppsmöte har hållits i
Norrköping november 2009.
Vad har vi uppnått?

Vid SSTH:s möte 080313-14 tillsattes en
arbetsgrupp som arbetar med nationella
riktlinjer. Vi inom nätverket hoppas kunna
bidra med våra kunskaper genom att delta
i arbetsgruppen. Checklistor är framtagna
och används i kvalitetsregistret Auricula
bland annat.

Informationsbroschyren ”Värt att veta
om Waranbehandling” är klar för användning. Nätverket kan använda SSTH:s
hemsida och Vaskulär Medicin för att nå
ut med information och exponera material
som kan hämtas av medlemmarna. Nyhetsbrev skickas ut kontinuerligt då det finns
information att förmedla som kan vara av
intresse för nätverkets medlemmar.
Vad gör vi framöver?

Diskussioner förs bl.a. om hur vi ska gå
vidare med utbildning inom området, t.ex.
fortbildningsdagar. Vi arbetar också för att
en webbaserad utbildning blir tillgänglig.
Allt för att öka möjligheten för alla som
arbetar med att dosera Waran ska få en
enhetlig och bra grund i sina kunskaper.
Vi ska delta vid framtagandet av nationella
riktlinjer för antikoagulantiabehandling.
Vi arbetar för att nätverkets medlemmar
ska få aktuell information inom området
via nyhetsbrevet.
Vill du bli medlem kontakta
camilla.e.nilsson@skane.se
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Kliniska råd för nya perorala antikoagulantia:
dabigatran (Pradaxa®) och rivaroxaban (Xarelto®)
De kliniska råden är framtagna i samarbete med SSTH.
Råden är framtagna av en arbetsgrupp under ledning av Docent
Peter J Svensson på uppdrag av SSTH. Råden kommer att omfatta
alla nya perorala antikoagulantia.
Per september 2012 finns rekommendationer för dabigatran
(Pradaxa®) http://ssth.se/images/documents/VP120921D.pdf
och rivaroxaban (Xarelto®) http://ssth.se/images/documents/
VP120912R.pdf
OBS: Behandlande läkare är alltid ansvarig för sin handläggning.
SSTH åtar sig inget ansvar för behandlingseffekt (etc.) eller för skada
som uppstår som en följd av behandling (etc.) i enlighet med publicerad information.

Behovet att ta fram praktiska råd har ansetts vara stort för de nya
orala antikoagulantialäkemedlen. I många av de beskrivna situationerna finns inga tydliga studier att basera råd på – få av dessa
kliniska situationer är utvärderade i studieprogrammen men är
vanliga kliniska situationer i den reguljära sjukvården. I de kliniska
situationer som beskrivs är råden framtagna utifrån presenterade
studier, bedömning och råd från US Food and Drug Administration (FDA) och European Medical Agency (EMA) samt klinisk
erfarenhet och konsensusdiskussioner i arbetsgruppen samt efter
konsultation av kollegor både inom landet och utomlands. Dokumentet och rekommendationerna kommer att uppdateras när ny
information framkommer! Aktuella versioner: 12-09-21 dabigatran
och 12-09-12 rivaroxaban.
Anders Själander
Sekreterare SSTH

Glömt var
patientbroschyren ligger?
Det gör inget. Kom bara ihåg
www.medicininstruktioner.se.
Här finns instruktionsfilmer för mer
än 100 läkemedel och hjälpmedel.
www.medicininstruktioner.se
– enkelt för patienten, bekvämt för dig.

Vill du ha informationskort till patienterna, klisteretikett till recepten eller saknar du någon produkt?
Kontakta oss via info@medicininstruktioner.se eller
031-779 99 87.

Medicininstruktioner Sverige AB, Packhusplatsen 2, SE-411 13 Göteborg, Sweden
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Referat från

Svensk Internmedicinsk Förenings
fria föredrag på riksstämman 2012
Vid medicinska riksstämman i Stockholm 28–30 november 2012 arrangerade Svensk Internmedicinsk Förening
(SIM) en session med fria föredrag inom
internmedicinens område. Sessionen som
modererades av Fredrik von Wowern från
SIMs styrelse sammanfattas nedan.
Aortaaneurysmscreening och
socioekonomi

Ett arbete från kärlkliniken i Malmö om
socioekonomisk status i relation till compliance vid ultraljudsscreening för abdominellt aortaaneurysm (AAA) och AAA-förekomst presenterades av Moncef Zarrouk.
Screening för AAA hos 65-åriga män reducerar AAA-relaterad mortalitet (1), men
compliance vid olika screeningprogram
varierar i befolkningen (2). Kärlkliniken i
Malmö har sedan 2010 årligen kallat 4300
65-åriga män till AAA-screening, och analyserat compliance och AAA-prevalens i
16 kommuner i sydvästra Skåne med den
största kommunen Malmö uppdelad i 10
stadsdelar. Både compliance till screening
och förekomst av AAA i de olika områdena relaterades till bakgrundsfakta avseende socioekonomiska variabler (medelinkomst, andel socialbidragstagare, invandrare, arbetslösa och rökare, utbildningsnivå
och bilinnehav) från statistiska centralbyrån. Compliance vid screening var totalt
6630/8269 (80,2%), men varierade från
64,4% till 89,3% i olika kommuner. Compliance i kommunerna ökade med ökande
medelinkomst (r=0,873; p=0,000), men
minskade med ökande andel invandrare (r=
-0,685; p=0,005) och andel socialbidragstagare (r= -0,698; p=0,004). Compliance
i Malmös stadsdelar ökade med ökande
medelinkomst (r=0,948; p=0,000) och
ökande antal bilar/100 invånare (r=0,954;
p=0,000), men minskade med ökande
andel invandrare (r= -0,650; p=0,042) och
ökande arbetslöshet (r=-0,796; p=0,006).
Totalt upptäcktes 117 (1,76%) AAA, prevalensen skiljde sig ej signifikant mellan olika
kommuner. Prevalensen i Malmös olika
stadsdelar ökade däremot med ökande
andel rökare (r=0,784; p=0,007), andel
invandrare och andel arbetslösa (r=0,783;
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p=0,007), men minskade med ökande
medelinkomst (r=-0,754; p=0,012).
Sammanfattningsvis skilde sig både
compliance och AAA-prevalens mellan
olika områden i sydvästra Skåne. Män
bosatta i områden med låg socioekonomisk status har både sämre compliance och
högre AAA-prevalens. Riktade insatser för
att öka compliance i dessa områden har
påbörjats.

förande svårigheter, eller ovilja, att resa till
screeningundersökning. En bortfallsanalys
med intervjuer och analys av socioekonomiska faktorer planeras för att ge ett bättre
underlag för kommande preventionsarbete
samt ökad möjlighet till egenvård. Den
höga prevalensen av riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och KOL samt frekvensen
AAA på 1,2% gör att screening bedömdes
som fortsatt meningsfull.

Kardiovaskulär screening
hos 65-åriga män

SPECT-scintigrafi vid lungembolism

Jonas Wassdahl från Blekingesjukhuset
ställde frågan om det är värt att screena
65-åriga män, baserat på screening för
AAA som genomförts i Blekinge sedan
2010. Vid screeningen registreras också
kardiovaskulära riskfaktorer samt medicinska sjukdomstillstånd i den longitudinella VASKOL-studien för att studera
samband mellan kärlsjukdom och kroniskt
obstruktiv lungsjukdom (KOL). Fram till
början av 2012 har data samlats in från
runt 1000 65-åriga män. Sammanlagt fann
man vid screening hos 1,2% av männen
ett AAA > 3 cm vid ultraljudsundersökning, något under riksgenomsnittet. Kardiovaskulära riskfaktorer förelåg hos ett
flertal av männen; 80% hade någon form
av övervikt. 67% var aktiva eller före detta
rökare. Nästan hälften hade förhöjt blodtryck baserat på ett undersökningstillfälle
och hälften av dessa var obehandlade.
Dessutom hade mer än hälften av de med
behandling fortfarande systoliskt blodtryck > 150 mmHg. Känd diabetes fanns
hos 11% och ytterligare lika många visade
sig ha tidigare okänd diabetes. Obstruktiv
lungfunktionsnedsättning definierad som
en kvot FEV1/FVC < 0,7 uppmättes hos
19% av fallen, medan diagnostiserad KOL
endast fanns hos 1,4%.
Med tanke på att utbildningsnivån är
högre i Karlskrona stad jämfört med länet
i övrigt är det förvånande att deltagarfrekvensen var lägre i Karlskrona stad (60%)
jämfört med i övriga Blekinge (74%).
Detta skulle kunna förklaras av att det i
Karlskrona bor många män som fortfarande yrkesarbetar vid 65 års ålder med-

I ett samarbetsprojekt mellan avdelningen
för klinisk fysiologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund och kärlkliniken i Malmö
vid samma sjukhus hade vi utvärderat
SPECT-skintigrafi som prediktor av recidiv
av lungembolism (LE) (3). Ventilations/
perfusions (V/P) lungskintigrafi kan vid
LE-misstanke utföras med planar (V/P
PLANAR) eller tomografisk (V/P SPECT)
teknik (bild 1) utvecklad av doc. Marika
Bajc och medarbetare i Lund. V/P SPECT
har högre sensitivitet och specificitet än
V/P PLANAR. Eftersom nefrotoxiska kontrastmedel inte används vid V/P SPECT,
kan denna undersökning upprepas för värdering av resolution av perfusionsdefekter
efter LE. Värdet av kvarstående perfusionsdefekter vid V/P SPECT för prediktion av
recidiv av LE har inte tidigare utvärderats.
Vi undersökte 227 patienter (ålder
63±17 år, 134 [59%] kvinnor) med LE
vilka genomgick ≥ 2 SPECT-undersökningar 2005–2007. LE definierades som
liten (<20% perfusionsdefekt vid SPECT,
n=86), mellanstor (20–50% perfusionsdefekt vid SPECT, n=99), eller stor (>50%
perfusionsdefekt vid SPECT, n=42).
Vid den andra V/P SPECT-undersökningen sågs komplett resolution av perfusionsdefekter hos 45 (52%) patienter med
liten LE efter 8,2±7,4 månader, hos 29
(29%) patienter med mellanstor LE efter
6,2±5,9 månader, och hos 2(5%) patienter med stor LE efter 6,5±0,7 månader.
Under 47±24 månaders uppföljning dog
59 patienter (26%) och 37 (16%) drabbades av recidiv av LE. Av dessa 37 patienter
hade 34 (92%) uppvisat kvarstående perfusionsdefekter vid den föregående andra

A. Frontal slices
Initially

After treatment

Recurrence

V

P

V/P

Bild 1. Frontala V/P SPECT bilder från en patient med lungembolisering (LE) vid diagnos,
efter behandling och vid recidiv av LE. V= ventilationsscintigrafi, P= perfusionsscintigrafi,
V/P = kvot mellan ventilation och perfusion, mismatch indikerar LE.

V/P SPECT-undersökningen. I multivariat
regressionsanalysis predikterades recidiv
endast av ålder (p=0,0013) och kvarstående perfusionsdefekt vid V/P SPECT
(p=0,0039).
Sammanfattningsvis sågs komplett resolution av LE ofta hos patienter med liten
LE, medan kvarstående perfusionsdefekter var vanliga och utbredda hos patienter
mellanstor eller stor LE. LE-patienter med
kvarstående perfusionsdefekter vid uppföljande SPECT-undersökning löper stor risk
för recidiv av LE.
Kollagen kolit

Lina Vigren och medarbetare från Gastrosektionen vid Skånes universitetssjukhus
i Malmö och Lasarettet i Trelleborg hade
bidragit med två arbeten om kollagen kolit
(KK), och vann med dessa SIMs pris för
bästa föredrag under sessionen. KK och
lymfocytär kolit (LK) är två subtyper av
mikroskopisk kolit (MK), en inflammatorisk tarmsjukdom (4, 5). Sjukdomen drabbar främst medelålders kvinnor. Symptomen är vattentunna, oblodiga diarréer,
buksmärta och ibland viktnedgång. Även
om KK och LK oftast beskrivs som två
olika sjukdomstillstånd så delar de flera
kliniska och histologiska karakteristika.
Förekomsten av övergångar mellan KK och
LK studerades vid genomgång av patologregister omfattande 664 patienter som

diagnostiserats med KK eller LK. Patienter
som genomgått mer än en koloskopi inkluderades och deras biopsier eftergranskades.
65 patienter (55 kvinnor, 10 män, medianålder 58 år, range 29–86 år) uppfyllde
kriterier för inklusion. Primärdiagnosen
var KK hos 47 patienter (39 kvinnor, 8
män, medianålder 58 år, range 29–86 år)
och LK hos 18 patienter (16 kvinnor, 2
män, medianålder 58 år, range 33–74 år).
Övergångar mellan KK och LK sågs hos 9
av de 65 patienterna (14%, alla kvinnor,
medianålder 59 år, range 41–72 år). Tre
gick från KK till LK och 6 från LK till
KK. Studien visar att patienter kan uppvisa
histologiskt uttryck av både KK och LK
över tid. Dessa patienter kan representera
en subgrupp med äkta övergång mellan
de olika typerna av MK. Alternativt kan
MK utgöra ett sjukdomsspektrum där de
olika histologiska manifestationerna är
ett uttryck för fluktuationer under sjukdomsförloppet. En tredje möjlighet är att
de histologiska förändringarna tidigt och
sent i förloppet liknar varandra och att de
nuvarande diagnostiska kriterierna är för
vaga för att skilja dessa åt.
Det andra föredraget utgjordes av en
multicenterstudie från Malmö, Örebro,
Linköping och Göteborg av samband
mellan celiaki (CD) och MK. Både KK och
LK är var för sig associerade med autoimmun sjukdom. Undersökningar från andra

områden i världen liksom äldre studier från
Sverige talar för ett samband mellan CD
och KK. Förekomsten av CD vid KK varierar mellan 0–20% med ett medelvärde på
ca 5%. I studien besvarade 116 patienter
med KK (92 kvinnor, 24 män) med medianålder 62 år (IQ1-3: 55-73) en enkät om
demografiska data, sjukdomsaktivitet och
associerade sjukdomstillstånd.
Av de 116 patienterna hade 15 CD, dvs.
13%, en hög siffra jämfört med de 2%
med CD som noterats i nyare befolkningsstudier bl.a. från Sverige. I gruppen med
CD förekom ett fall vardera av struma,
hypothyreos och Sjögrens syndrom, dvs.
20% hade ytterligare en autoimmun sjukdom. I gruppen med KK men utan CD
hade 27 (27%) någon form av autoimmun
sjukdom, dvs. thyroideasjukdom i 10 fall
(varav 6 hypothyreos och 4 thyreotoxikos),
4 typ 1-diabetes, 3 Sjögrens syndrom, 3
reumatoid artrit, 3 polymyalgia reumatica
och en vardera hade alopeci, pelvospondylit och diskoid lupus erytematosus,
Därutöver hade 6 patienter struma, 2
Parkinsons sjukdom och 1 primär hyperparathyroidism. Patienter med både KK
och CD skilde sig inte åt jämfört med
övriga med avseende på ålder, kön, BMI,
utbildning, rökning eller sjukdomsduration. Sammanfattningsvis har patienter
med KK både CD och andra former av
autoimmun sjukdom i högre utsträckning
än i normalbefolkningen.
Anders Gottsäter
Docent och överläkare vid kärlkliniken,
Skånes universitetssjukhus, Malmö
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Alla barn behöver få känna trygghet,
kärlek och bekräftelse. De behöver någon
som leker, lyssnar och tröstar. Någon som
alltid finns där. Barn behöver en familj.
För endast 100 kr i månaden kan du ge
utsatta barn allt det, utöver det mest
grundläggande som mat och vatten.
Hjälp oss att finnas där vi behövs.
Bli fadder på www.sos-barnbyar.se
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Kvalitetsregister
– hur nyttjar vi dem bäst?

Att kunna visa på god kvalitet i sjukvården genom Öppna jämförelser har blivit
viktigt på alla nivåer inom hälso- och
sjukvården, från enhetsansvariga inom
primärvården till landstingsledning. Det
anses till och med så viktigt att staten och
SKL under 2013–2016 tillsammans årligen satsar 320 miljoner på att utveckla
kvalitetsregister, då dessa ska kunna
bidra till ökad kvalitet inom hälso- och
sjukvården och bidra till god klinisk
forskning [1].

S

atsningen grundar sig på slutsatserna från Måns Roséns rapport
”Guldgruvan i hälso- och sjukvården” [2], där flera lyckade exempel på hur
användningen av kvalitetsregister haft
en positiv effekt på sjukvården tas upp.
Evidensläget vad gäller kvalitetsregister
och publika jämförelser av resultat ger
dock inte övertygande stöd för att varken
kvalitetsregister eller publika jämförelser
skulle ha de förmodade effekterna [3, 4].
Hur resultatet från främst kvalitetsregister,
med oklara inklusionskriterier, ska tolkas
och jämföras mellan vårdgivare med olika
patientkarakteristika, är heller inte självklart. Lika svårt kan det vara att definiera
vad som faktiskt utmärker god kvalitet och
hur denna förvisso stora men spretiga data
ska kunna utgöra en grund för god klinisk
forskning.

I denna artikel kommer register och
områden inom Öppna jämförelser som
är aktuella för Vaskulär Medicins läsare
att diskuteras i syfte att ge läsarna tankar
och idéer kring hur professionen bäst kan
påverka och få valuta för de resurser som
satsas inom området. Huruvida ett kvalitetsregister lämpar sig för klinisk forskning
eller inte är en fråga som är specifik för
varje register och inte kommer att belysas
i denna artikel. Den intresserade läsaren
hänvisas istället till den debatt som förts i
ämnet i Läkartidningen [5, 6].
Öppna jämförelser som
kvalitetsförbättrare

Öppna jämförelser har presenterats sedan
2006 och syftar till att jämföra hälso- och
sjukvårdens kvalitet och effektivitet, i
första hand mellan landsting [7]. I förordet till den första rapporten uttrycks förhoppningen att samverkan mellan öppna
jämförelser, evidensbaserad kunskap och
förbättringsarbete ska bidra till God Vård.
I förordet till den andra rapporten förtydligas mekanismerna för hur detta ska ske:
”jämförelserna stimulerar hälso- och sjukvården till förbättringar, både genom det
tävlingsmoment som ligger i jämförelserna
och genom den källa till lärande som de
utgör”. I de efterföljande rapporterna har
möjligheten till att förbättra sjukvården
tonats ned och i Öppna jämförelser 2012

anges att ”rapporten ger ett underlag till
den offentliga debatten om hälso- och sjukvården och ger landstingen stöd för analys,
förbättring och styrning av den egna sjukvården”. På Läkarstämman 2012 presenterades en utvärdering av Öppna jämförelser,
”Grönt ljus för Öppna jämförelser?”, av
Myndigheten för Vårdanalys [3]. Myndigheten drar slutsatsen att Öppna jämförelser
”stärkt förutsättningarna för att förbättra
kvaliteten i hälso- och sjukvården”, men
samtidigt är ”jämförelserna otillräckliga för
att användas i det löpande verksamhetsnära
förbättringsarbetet”.
Har Öppna jämförelser och nationella
kvalitetsregister då lett till förbättringar
inom de områden som kan intressera Vaskulär Medicins läsare? Vad gäller stroke syns
inte någon tydlig effekt på varken andelen
ADL-beroende efter tre månader eller på
28-dagarsdödlighet (åldersstandardiserade
värden) i Öppna jämförelser 2011 och
2012. Detta trots en ständigt ökande andel
patienter som vårdas på strokeenhet och
får trombolys. En jämförelse mellan sjukhus av case-mixjusterade data visar att 1 av
71 sjukhus har signifikant sämre resultat
för 90-dagarsdödlighet än genomsnittet,
medan 4 av 71 tenderar att lyckas signifikant bättre. De sjukhus som utmärker sig
signifikant har alla färre än 300 strokefall
per år. Med en signifikansnivå på 95%
borde 3–4 sjukhus skilja sig från mängden,
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om statistiken antas vara normalfördelad.
För de case-mixjusterade resultaten
är hänsyn tagen till ålder och medvetandegrad vid ankomst till akuten. Tid från
symptomdebut till ankomst till akuten,
socioekonomiska faktorer eller typ av
stroke är data dock inte justerade för. Ett
observandum är också att sjukhusen själva
rapporterat dödligheten. Från och med
nästa år kommer dock data från Dödsorsaksregistret användas som underlag för
om en patient avlidit.
Utifrån jämförelserna för strokesjukvården är det svårt att dra några välgrundade slutsatser huruvida något sjukhus är
bättre än något annat. Endast ett sjukhus
var signifikant sämre, vilket statistiskt sett
var väntat. Justeringen för bakomliggande
faktorer, som kan störa jämförelserna,
kan förmodligen alltid förbättras ytterligare. Nyttan av detta är dock tveksam, då
sjukhusen generellt inte skiljer sig åt från
varandra skulle det inte tillföra något ytterligare till jämförelsen dem emellan.
Anmärkningsvärt är att det i Öppna
jämförelser inte syns någon tydlig effekt
på mortalitet och ADL-förmåga trots stigande andel patienter som får trombolys
och vårdas på strokeenhet. Förespråkare av
”Real World Data” skulle därmed opponera sig emot att vissa sjukhus har sin
ersättning kopplad till andelen patienter
som genomgår trombolys. Några analyser
på data från Riks-stroke som visat på god
effekt av trombolys har inte kommit till
denna artikelförfattares kännedom.
För Nationella Diabetesregistret har
täckningsgraden ökat successivt, delvis
genom ekonomiska incitament. Andelen
med god diabeteskontroll, definierat som
HbA1c <52 mmol/mol för patienter under
80 år, har försämrats både för typ 1- och
typ 2-diabetiker sedan 2007. Däremot har
andelen typ 2-diabetiker med ett systoliskt
blodtryck över 140 mmHg minskat från
40% till 30% de senaste åren. Även för typ
1-diabetikerna har en positiv utveckling
skett. I denna grupp når nu nästan hälften
målblodtrycket <130/80 mmHg. Andelen
diabetiker som i primärvården når målvärde
för LDL har ökat och utgör nu knappt
hälften av patienterna. Samtidigt är det
bara drygt 60% som har blodfettsänkande
behandling. Ett mått som inte finns med
i Öppna jämförelser, men väl i Nationella
Diabetesregistrets årsrapport, är andelen
rökande diabetiker. 25% av alla diabetiker
mellan 30–60 år är rökare, och här syns
inga tecken på att andelen minskar.
Hur ska vi förstå den data som presenteras i Öppna jämförelser? Sjukvården har
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uppenbarligen blivit sämre på att uppnå
målvärden för HbA1c, men tyder det på
bristande kvalitet? Eller har de patienter
som inte tidigare ingått i registret haft
sämre blodsockerkontroll och drar nu ned
genomsnittet?
Risken med, men också nyttan av,
att lyfta fram enskilda kvalitetsmått kan
möjligen illustreras med andelen rökande
diabetiker, som förblivit på en hög nivå.
Detta mått följs inte i Öppna jämförelser.
Är diabetesvården idag så styrd av Öppna
jämförelser och ersättningssystem riktade
mot sänkning av blodtryck och LDL att
den missat rökningen?
Det enda morbiditetsmått för diabetes
som finns med i Öppna jämförelser är antalet patienter som genomgår amputationer
ovan fotled, vilket anses som ett kvalitetsmått på god fot- och diabetesvård. Antalet
amputationer har sjunkit över tid. 2010 var
det endast 257 patienter som genomgick
en amputation ovan fotled bland Sveriges
över 300 000 läkemedelsbehandlade diabetiker, färre än en promille. Det är därför
inte uppenbart att det skulle vara ett representativt mått för hur väl diabetesvården
som helhet fungerar.
Sedan 2011 finns måttet ”Uttagsföljsamhet vid blodtryckssänkande behandling” med i Öppna jämförelser. Det mäter
andel patienter insatta på ett blodtryckssänkande läkemedel som fortsatte att
hämta ut läkemedel 12–18 månader efter
det första uttaget. Måttet är tänkt att spegla
hur väl nyupptäckta hypertoniker tas om
hand inom sjukvården. Uttagsföljsamheten varierar från 70% till 80% mellan
landstingen, med en sjunkande trend
2008–2010. Till blodtryckssänkare räknas
något läkemedel i ATC-grupper för ARB/
ACE-hämmare (C09), kaliumantagonister
(C08), betablockerare (C07) och diuretika
(C03). Tanken är god och uppföljningen
tämligen enkel, men i exempelvis gruppen
diuretika ingår både tiazider och loopdiuretika, där det senare knappast används
som hypertonimedicinering i första hand.
Även i övriga grupper finns möjligheten att
läkemedlet inte förskrivits mot hypertoni,
men det torde vara ett mindre problem för
ARB/ACE-hämmarna och kalciumantagonisterna. Öppna jämförelser kommenterar inte detta dilemma i huvudrapportens
bilaga, där kvalitetsmåtten presenteras noggrannare.
Sammanfattningsvis är resultaten i
Öppna jämförelser svåra att tolka och
jämföra, där skillnader i täckningsgrad och
ett begränsat statistiskt underlag per enhet
bidrar till svårigheterna. Meningsfullheten

i att jämföra utfallsmått blir också tveksamt då inga, eller enbart ett fåtal, enheter
skiljer sig statiskt signifikant från mängden. Men utan att ha ett datamaterial som
utgångspunkt hade diskussionerna troligen inte nått samma höjd. Myndigheten
för Vårdanalys slutsatser vad gäller Öppna
jämförelser håller – jämförelserna har stärkt
förutsättningarna för att förbättra kvaliteten i hälso- och sjukvården och kan vara
viktiga i den strategiska styrningen, men på
verksamhetsnivå blir resultaten mer svårtolkade. Vid jämförelser är processmått att
föredra framför utfallsmått.
Modell för hur kvalitetsregister ger
bättre vård

Personnummer, heltäckande befolkningsoch hälsodataregister samt tvillingregistret har gett Sverige betydande fördelar i
epidemiologisk forskning. Framväxten av
nationella kvalitetsregister har därför också
setts som en stor konkurrensfördel. Det är
genom att mäta och jämföra som kvalitetsförbättringen förväntas ske. Men är olika
typer av register verkligen jämförbara och
är styrkan med kvalitetsregister att kunna
jämföra verksamheter med varandra?
Tveksamt, mot bakgrund av den tidigare
diskussionen. Det är mer troligt att den
positiva utveckling vi sett inom stroke- och
hjärtinfarktsvården de senaste decennierna
beror på medicinsk utveckling och förbättrad riskfaktorprofil [8], inte införandet av
kvalitetsregister, vilket jag visar i artikeln
”Kvalitetsregister – kejsare utan kläder?” i
Läkartidningen nr 5 2013 [9].
Rubriken anspelar på HC Andersens
historia ”Kejsarens nya kläder” där det
lilla barnet påtalar någonting som alla kan
se, men som ingen vågar säga. Artikelns
huvudpoänger var att nyansera synen på
kvalitetsregister som en universallösning
för svensk hälso- och sjukvård och uppmärksamma det förbisedda faktum att kvalitetsregister är anpassade efter olika syften
beroende på var i sjukvården de används.
Kvalitetsregister får därmed olika effekt.
Genom att se kvalitetsregister som en
homogen grupp finns en risk för att förväntade resultat av satsningar uteblir.
I artikeln presenterades en modell för
hur olika register kan delas in efter förväntad effekt, beroende på om det är utfallseller processmått som registreras och om
registreringen sker integrerat i eller utanför
en vårdprocess, se figur 1. Modellen presenteras här nedan för att i slutet av artikeln
användas som underlag för en diskussion
kring möjliga utvecklingsområden inom
vaskulärmedicinen.

Registrering av mått sker integrerat i en
vårdprocess
Ja

Nej

Processmått

”Checklista”

”Uppföljning av
praxis”

Utfallsmått

”Aktiv hälsostyrning”

”Uppföljning av
resultat”

Typ av kvalitetsmått

ändrade arbetssätt har medfört att delar
av checklistefunktionen gått förlorad. En
annan förklaring kan vara att de patienter
som tidigare inte var inkluderade i registret
hade sämre behandling än de i registret,
vilket skulle kunna tyda på att registret
verkligen fungerar som stöd i ”aktiv hälsostyrning”.
3) Uppföljning av praxis

Figur 1. Modell för identifikation av registers funktionalitet.
Av modellen framgår att beroende på vilka mått och hur de registreras får register någon eller några
av de fyra funktionerna 1) ”Checklista”, 2)”Aktiv hälsostyrning”, 3)”Uppföljning av praxis” eller 4)”Uppföljning av resultat”. Ett register kan alltså ha flera olika funktioner. Modellen avser inte att rangordna
funktionerna, men i den enskilda situationen kan givetvis en viss funktion vara att föredra. Nedan följer
en mer ingående beskrivning av de olika funktionerna.

1) Checklista

När en behandlare själv registrerar ett
processmått får registret en direkt påverkan på vårdprocessen, en funktion liknande en checklista. Processmått kan vara
ingrepp eller undersökningar som utförs i
samband med en vårdkontakt, men också
aktuell läkemedelsbehandling. Att fylla i
Riks-stroke i slutet av ett vårdtillfälle är
ett exempel på detta, då uppgifter om
bland annat statiner, blodtryckssänkande
behandling och information om körförbud registreras. Riks-stroke kan därmed
uppfylla två funktioner, dels som ”checklista” och dels som ”uppföljning av praxis”,
som följsamhet till behandlingsriktlinjer.
Vilken funktion som har störst påverkan
på sjukvårdens kvalitet kommer att variera
mellan kliniker, beroende på hur arbetet
kring registrering i kvalitetsregister är organiserat.
Det är väl känt att korrekt använda
checklistor har en evidensbaserad effekt,
där det mest framstående exemplet är
WHO:s checklista för säker kirurgi, med
vilken den perioperativa komplikationsfrekvensen kan minska med en tredjedel
[10]. WHO:s checklista är också en påminnelse om att det finns potenta alternativ
till kvalitetsregister för att höja kvaliteten
inom sjukvården. Checklistor kan införas
utan koppling till kvalitetsregister.
Den stora fördelen med checklistor är
att de kan utgöra kunskapsstöd och garanterar en ”lägsta nivå” på omhändertagandet. Det finns dock en risk att vården går
från att vara patient- till checklistecentrerad [11] och att enbart frågor som ingår i
checklistan tas upp, medan andra viktiga

frågor glöms bort. En annan nackdel är
att registreringen oftast tar tid från det
kliniska arbetet. Många register utarbetar
därför lösningar för automatisk dataöverföring från journalsystem till register. Automatisk överföring av exempelvis aktuell
läkemedelslista innebär dock att registrets
funktion som checklista går förlorad, med
risk för försämrad följsamhet till behandlingsriktlinjer. Det är därför viktigt att de
mått som registreras i ett register är noga
övervägda så att de sammantagna konsekvenserna gagnar patienten i största möjliga mån.
2) Aktiv hälsostyrning

Även vissa utfall, såsom blodtryck och
HbA1c, kan registreras under en vårdprocess. Också i dessa fall kan registret utgöra
del av en checklista där behandlaren aktivt
registrerar, reflekterar och agerar utifrån ett
utfall. När detta sker integrerat och proaktivt i en vårdprocess blir resultatet detsamma som vid aktiv hälsostyrning, där
en vårdgivare aktivt följer upp patienters
utfallsmått och anpassar behandlingen
därefter.
Nationella Diabetesregistret har potential att ha funktionen ”aktiv hälsostyrning” om läkaren tvingas att reflektera över
LDL, HbA1c och statusfynd. På vilket sätt
registreringen av data sker, via automatisk
dataöverföring eller manuellt, varierar dock
mellan olika enheter, liksom ansvarsfördelningen mellan läkare och diabetessköterska vad gäller registrering av olika mått.
En förklaring till den stigande trenden i
HbA1c skulle kunna vara att ökningen av
automatiserad dataöverföring eller för-

Uppföljning av praxis kan, som tidigare
nämnts, baseras på manuellt inmatad data
men också på data som automatiskt överförs till register eller av någon annan än
behandlaren. Behandlaren blir då medveten om sitt beteende först i efterhand.
Uppföljning av praxis är vanligt förekommande i jämförelser mellan enheter vad
gäller följsamhet till behandlingsriktlinjer
och är något enklare att tolka än utfallsmått, då inte lika omfattande justeringar
för case-mix behöver ske. I Öppna jämförelser jämförs exempelvis andelen patienter,
55–79 år, med stroke och förmaksflimmer
som vid 12–18 månader efter strokeinsjuknandet har blodförtunnande behandling.
Andelen, som är ålderstandardiserad, varierar mellan landstingen från drygt 50% till
knappa 80%. Dataunderlaget kommer från
Patientregistret och Läkemedelsregistret.
Den stora fördelen med att datainsamlingen sker automatiskt i en vårdprocess
är att det inte stör det kliniska arbetet.
Effekten blir dock inte omedelbar i patientmötet och det kunskapsstöd som checklistor kan erbjuda uteblir. Regelbundna
uppföljningar av verksamheten kan dock
ändå ge en påverkan på beteendet inom
sjukvården.
4) Uppföljning av resultat

Det vanligaste måttet förknippat med
utfall är överlevnad, men även blodtryck,
uttagsföljsamhet, komplikationer och
olika former av patientrapporterad hälsa
är möjliga mått att följa. Vanligen blir
resultatmåtten mätbara först en tid efter
en intervention, såsom ADL-oberoende,
varför återkoppling sker främst på enhetsnivå. För- och nackdelarna med uppföljningar och jämförelser av denna typ har
diskuterats tidigare i denna artikel.
Framtida utveckling och användning
av register

Syftet med modellen är att visa på de fyra
olika funktioner som ett kvalitetsregister
kan förväntas få beroende på vad som
registreras och hur det sker. En medvetenhet om detta bland registerhållare och
andra engagerade personer är viktigt i
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utvecklingen av register, bland annat för att viktiga funktioner
riskerar att försvinna med ökande grad av automatisk dataöverföring från journalsystem.
För befintliga register sätter modellen också fokus på om
måtten registreras på ett optimalt sätt. Det borde exempelvis
vara en läkare som registrerar blodtryck för att genom funktionen ”aktiv hälsostyrning” intensifiera blodtrycksbehandlingen om
målblodtryck inte nåtts. I Riks-stroke anges enbart om patienten står på blodtryckssänkande behandling eller inte, både efter
akutskedet och vid tremånadersuppföljningen. Rimligare frågor
i akutskedet hade varit ”Har patienten optimalt behandlat blodtryck?” och ”Om inte, var ska behandlingen upptitreras?”. Vid
tremånadersuppföljningen bör det framgå om patienten nått målblodtryck. Det är mått på sjukvård av god kvalitet!
Modellen kan också identifiera alternativ till kvalitetsregister.
Istället för att följa introduktionen av nya antikoagulantia i Auricula skulle en samkörning av Patientregistret och Läkemedelsregistret ge många av de svar som Auricula kan ge, men med en
mycket mindre arbetsinsats från sjukvården.
Genom samkörning av Patientregistret och Läkemedelsregistret
skulle också andelen patienter med diagnostiserat förmaksflimmer
som står på blodförtunnande behandling kunna följas på både
landstings- och vårdcentralsnivå. Jämförelser av detta processmått
skulle sätta fokus på strokeprevention till en mycket låg kostnad
och samtidigt leda till högre andel behandlade patienter. Ett ökat
fokus i frågan skulle möjligen även kunna göra primärvården
mer uppmärksam på förekomsten av flimmer, med följden att
fler patienter med flimmer diagnostiseras. Även andelen ASAbehandlade förmaksflimmer skulle kunna uppmärksammas, då
detta numera är att betrakta som ”icke-göra” ur blödningshänseende [12].
För hypertoni är förekomst av behandling inte ett lika intressant mått som vid blodförtunnande behandling. Istället är mätning och uppföljning av faktiska blodtrycksvärden något som bör
eftersträvas. Detta är svårt att följa utan register. Västra Götalandsregionen (VGR) har kommit långt i utvecklandet av ett primärvårdsregister, QregPV, och idag är i stort sett alla vårdcentraler i
regionen anslutna [13]. Primärvårdsregistret samlar automatiskt
in data om de vanligaste folksjukdomarna från journalsystemen,
däribland blodtrycksvärden. Registret kommer därmed aldrig att
få någon av funktionerna ”checklista” eller ”aktiv hälsostyrning”,
även om journalsystemet skulle kunna uppmärksamma användaren på obehandlat högt blodtryck. Med registret är det möjligt att
jämföra andelen patienter som når målblodtryck mellan vårdcentraler, även om värdena inte är justerade för case-mix. Genom att
samköra med Läkemedelsregistret skulle det även vara möjligt att
jämföra andelen obehandlade hypertoniker mellan vårdcentraler,
eller hur stor andel av de patienter som inte når målblodtryck som
har monoterapi.
Ovanstående är exempel på hur det går att resonera kring kvalitetsregister med utgångspunkt i den presenterade modellen. Förhoppningen är att diskussionen inte slutar här utan fortsätter ute
i verksamheterna. Genom medvetna prioriteringar av arbetssätt,
eventuellt med stöd av register, kan Sverige bibehålla sin position
som ett av världens mest högkvalitativa och effektiva hälso- och
sjukvårdssystem.
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Vaskulär depression
Inledning

Både depression och kardiovaskulär sjukdom är vanliga tillstånd. Det är därför inte
så konstigt att många patienter har dessa
sjukdomar samtidigt. Dessutom verkar det
som att det föreligger ett bidirektionellt
samband mellan tillstånden; depression
kan orsaka kardiovaskulär sjukdom och
kardiovaskulär sjukdom kan orsaka depression. Att medvetenheten om detta samband
inte alltid är så hög inom befolkningen eller
ens sjukvården är inte så märkligt då vi skall
hålla reda på så mycket allmän information,
men att specialistvården kanske inte alltid
uppmärksammar detta är uppseendeväckande. En studie visade att c:a hälften av
kardiologer inte visste att depression var en
oberoende riskfaktor för kranskärlssjukdom
och över två tredjedelar av kardiologerna
frågade mindre än hälften av sina patienter
om depression när de upptog sin anamnes
[1].
Då forskningsfältet om depression och
kardiovaskulär sjukdom är enormt kommer
inte denna översiktsartikel att titta på så
många individuella studier med begränsade populationer, utan istället fokusera på
relevanta metaanalyser. Väl medveten om
metaanalysernas fördelar och nackdelar
kommer detta att belysas i diskussionsdelen.
Den vaskulära depressionsteorin

1997 kom Alexopoulos et al med sin banbrytande artikel om ”Vascular depression
hypothesis” [2]. Alexopoulos framförde
sin hypotes att cerebrovaskulära sjukdomar
kunde ”predispose, precipitate and perpetuate” vissa geriatriska depressiva symtom.
Underlaget för detta var att depression
existerade tillsammans med vaskulära sjukdomar och vaskulära riskfaktorer hos äldre
individer samtidigt som det fanns en association till ischemiska lesioner och distinkta
beteendemässiga symtom. Det har framförts
teorier om att ”vaskulär depression” skulle
kunna vara en egen välavgränsad undergrupp till depression hos äldre. I detta sammanhang är det viktigt att framföra att min
översiktsartikel ingalunda är begränsad till
det koncept som Alexopoulos kallar för ”vaskulär depression”, utan beskriver ett mycket
bredare förhållande mellan depression och
kardiovaskulär sjukdom. Översiktsartikeln
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kommer inte heller att gå in på detaljer om
neuropatologi hos post-strokepatienter med
sent påkommen depression. Var god se en
utmärkt, nyligen skriven översiktsartikel på
detta område av Xekardaki et al [3].
Riskfaktorer, Stroke, Hjärtsjukdom

Kardio-/cerebrovaskulära sjukdomar,
riskfaktorer och depression
I en metaanalys publicerad 2010 undersökte Huang et al [4] förhållandet mellan
kroniska sjukdomar hos äldre (> 55 år) och
risken att ha eller få depression. Utav möjliga vaskulära riskfaktorer tittade de närmare på hypertoni och diabetes. Sex av de
inkluderade studierna jämförde prevalensen av depression hos äldre med och utan
hypertoni. Där var totalt 3 578 med hypertoni och 5 833 utan. I gruppen med hypertoni hade 824 depression och i gruppen
utan hypertoni hade 1037 depression. Efter
att de sex studierna lagts samman fann
man en association mellan depression hos
äldre och hypertoni, OR 1,25 (1,04-1,50).
Två av de inkluderade studierna jämförde
även depressionsincidensen. Personer med
hypertoni hade en icke-signifikant högre
risk att få depression, RR 2,17 (0,91-5,19).
Tio av de inkluderade studierna jämförde prevalensen av depression hos äldre
med eller utan diabetes. Där var totalt 1 227
personer med diabetes och 9053 utan;
403 diabetiker hade depression, 1 770
icke-diabetiker hade depression. Efter att
de tio studierna hade lagts samman fann
man en association mellan depression hos
äldre och diabetes, OR 1,81 (1,29-2,54).
Tre studier jämförde även depressionsincidensen. Personer med diabetes hade en
icke-signifikant högre risk att få depression, RR 1,50 (0,92-2,44).
Utöver vaskulära riskfaktorer undersökte de även förhållandet mellan stroke,
hjärtsjukdom och depression. Nio av de
inkluderade studierna jämförde prevalensen av depression hos äldre med och utan
stroke. Där var totalt 646 personer med
stroke och 5 283 utan; i strokegruppen var
264 deprimerade, i gruppen utan stroke
var 1 422 deprimerade. Efter sammanslagning av studierna fann man en association
mellan stroke och depression, OR 1,87
(1,33-2,62). Två studier undersökte även
depressionsincidensen; personerna med

stroke hade signifikant högre risk att få
depression, RR 3,19 (1,12-9,08).
Åtta av de inkluderade studierna jämförde prevalensen av depression hos personer med och utan hjärtsjukdom. 2 735
personer hade hjärtsjukdom, 11 612 hade
inte hjärtsjukdom. 668 hjärtsjuka hade
depression jämfört med 2 023 deprimerade utan hjärtsjukdom. Man fann en
association mellan depression hos äldre
och hjärtsjukdom, OR 1,67 (1,37-2,04).
Tre studier undersökte även depressionsincidensen. Personer med hjärtsjukdom hade
signifikant högre risk att få depression, RR
1,37 (1,00-1,89). Författarna konkluderade
att resultatet av metaanalysen var tydlig;
vissa kroniska sjukdomar var riskfaktorer
för depression vid hög ålder.
I en systematisk översiktsartikel och
metaanalys publicerad 2012 av Valkanova
och Ebmeier [5] undersöktes förhållandet
mellan vaskulära riskfaktorer och depression
hos personer äldre eller lika med 50 år. I
denna studie kombinerades både prevalens- och incidensdata i samma resultat,
OR. Tio studier, 20 120 individer, rapporterade data på förhållandet mellan
rökning och depression, OR 1,35 (1,001,81). Fjorton studier, 20197 individer,
jämförde förhållandet mellan hypertoni
och depression, OR 1,14 (0,94-1,40). Tio
studier, 17957 individer, rapporterade om
förhållandet mellan dyslipidemi och depression, OR 1,08 (0,91-1,28). Femton studier,
24 466 individer, undersökte förhållandet
mellan diabetes och depression, OR 1,51
(1,30-1,76). Tio studier, 21 841 individer,
jämförde förhållandet mellan kardiovaskulär sjukdom och depression, OR 1,76 (1,522,04). Tio studier, 16 221 individer, rapporterade om prevalens och/eller incidens av
depression hos individer med stroke, OR
2,11 (1,61-2,77). Arton studier, 17 899 individer, hade även använt sig av sammansatta
mått på vaskulär risk (RFCS, Risk Factor
Composite Score), dvs. olika sammanslagningar av riskfaktorer. Utifrån dessa data
kunde författarna jämföra depression hos
individer med hög respektive låg vaskulär
risk, OR 1,49 (1,27-1,75). Författarna konkluderade att de funnit ett starkt samband
mellan nyckelsjukdomar som kardiovaskulära sjukdomar, RFCS, diabetes, stroke och
depression, men inte mellan vissa riskfak-

torer som hypertoni, rökning, dyslipidemi
och depression.
Depression och kardio-/cerebrovaskulära sjukdomar, riskfaktorer
I en systematisk översikt och metaanalys
publicerad 2007 av Van der Kooy et al [6]
undersöktes studier som rapporterat depression vid baslinjen och kardiovaskulära sjukdomar vid uppföljningen. Det övergripande
resultatet med alla 28 studier inräknade, c:a
80 000 individer, visade på en ”effekt storlek” (som författarna vill kalla det (= RR))
på 1,46 (1,37-1,55). Resultaten för undergrupperingarna var följande: Hjärtinfarkt,
8 studier, 1,60 (1,34-1,92); kranskärlssjukdom, 16 studier, 1,48 (1,29-1,69); stroke,
10 studier, 1,43 (1,17-1,75); kardiovaskulär
sjukdom, 7 studier, 1,63 (1,26-2,12); fatal, 11
studier, 1,55 (1,35-1,75); icke-fatal, 12 studier, 1,41 (1,20-1,66); fatal och icke-fatal, 14
studier, 1,40 (1,23-1,60). Författarna konkluderade att de funnit övertygande bevis
på ett starkt samband mellan depression
och kardiovaskulära sjukdomar.
Hjärtsjukdom
Nicholson et al [7] publicerade 2006 en
metaanalys baserad på prospektiva kohortstudier hos antingen friska populationer
(etiologiska studier) eller patientpopulationer med kranskärlssjukdom (prognostiska
studier) som rapporterade associationen
mellan depression och utfall: För etiologiska
studier var utfallet dödlig kranskärlssjukdom
och incidensen av hjärtinfarkt (dödlig och
icke-dödlig); för prognostiska studier var
utfallet dödlighet (alla orsaker eller kranskärl). Tjugoen etiologiska studier identifierades med totalt 124 509 individer, 4016
händelser och en medeluppföljningstid på
10,8 år. Resultatet blev ett samlat estimat
på 1,81 (1,53-2,15) för associationen mellan
depression och nya kranskärlshändelser.
Trettiofyra prognostiska studier identifierades med totalt 17 842 individer, 1 867
händelser och en medeluppföljningstid på
3,2 år. Estimatet för associationen mellan
depression och kranskärlssjukdomsprognos
var 1,80 (1,50-2,15).
2011 publicerade Meijer et al [8] en
metaanalys med målet att belysa förhållandet mellan postmyokradinfarktdepression
och hjärtprognos. Forskarna identifierade
studier som undersökte postmyokardinfarktdepression och kardiovaskulära händelser, definierade som dödlighet från alla
orsaker, hjärtmortalitet och hjärthändelser
inom 24 månader efter en baslinjeinfarkt
inträffat. Forskningsunderlaget sträckte sig
över 25 år. Sjutton studier, 10 362 individer,

rapporterade dödlighet från alla orsaker. 892
individer dog inom 2 år efter en myokardinfarkt. OR i dödlighet för alla orsaker
efter myokardinfarkt hos 3 053 deprimerade individer jämfört med 7 309 ickedeprimerade individer var 2,25 (1,73-2,93).
Hjärtdödlighet rapporterades i sex studier
med i allt 3 343 individer. Totalt 119 individer dog av en hjärtsjukdom inom 2 år efter
baslinjeinfarkten. OR i hjärtdödlighet efter
myokardinfarkt hos 1091 deprimerade individer jämfört med 2 252 icke-deprimerade
individer var 2,71 (1,68-4,36). Hjärthändelser (dödliga och icke-dödliga) rapporterades
i arton studier med 10119 individer. Totalt
2 247 individer hade en till hjärthändelse
inom 2 år efter baslinjeinfarkten. OR hos
2 946 deprimerade individer jämfört med
7 173 icke-deprimerade individer var 1,59
(1,37-1,85). Författarna konkluderade att
postmyokardinfarktdepression var associerat med en 1,6- till 2,7-faldigt ökad risk för
händelser inom en 24-månadersperiod och
att denna association visade sig vara relativt
stabil över 25 år.
Stroke
I en nyligen publicerad metaanalys, 2012,
av Dong et al [9] undersöktes förhållandet
mellan depression och risken att få stroke.
Underlaget var baserat på prospektiva
kommun- eller populationsundersökningar
som rapporterat RR-estimat för associationen mellan depression och stroke. Sjutton
studier med totalt 206 641 individer och
6 086 fall med stroke inkluderades. Resultatet påvisade en signifikant positiv association mellan depression och efterföljande
risk att få stroke, RR 1,34 (1,17-1,54). Författarna konkluderade att depression ökade
risken för att få stroke och att denna ökning
troligen var oberoende av andra riskfaktorer
som hypertoni och diabetes.
Diabetes
2008 publicerade Mezuk et al [10] en
metaanalys där de undersökte förhållandet mellan depression och diabetes. Särskilt angeläget var att undersöka om det
fanns ett bidirektionellt förhållande mellan
de två. För att bli inkluderad i metaanalysen skulle de underliggande studierna
ha en prospektiv design, innehålla fall av
diabetes typ 2, erbjuda data som ger beräkningsunderlag för RR, och exkludera fall
av antingen depression (för diabetes predicerande depression) eller diabetes (för
depression predicerande diabetes). Data
från tretton studier med depression vid baslinjen som predicerade incidensen av typ
2-diabetes, 6 916 fall, gav en RR på 1,60

(1,37-1,88). Data från sju studier med diabetes vid baslinjen som predicerade incidensen av depression, 6 414 fall, gav en RR på
1,15 (1,02-1,30). Författarna konkluderade
att det förelåg en stark och robust association mellan depression och incidensen av
typ 2-diabetes, men endast en svag relation
mellan diabetes och risken för depression.
Metabola syndromet
I en nyligen publicerad metaanalys, 2012,
av Pan et al [11] undersöktes litteraturen
för tvärsnittsstudier och kohortstudier för
att undersöka om det fanns ett samband
mellan depression och metabola syndromet
och om detta samband var bidirektionellt.
Totalt 27 tvärsnittsstudier, 153298 individer, förmedlade prevalensdata på depression hos vuxna med och utan metabola syndromet. OR mellan depression och metabola syndromet var 1,42 (1,28-1,57). Nio
kohortstudier, 26 936 individer, undersökte
associationen mellan metabola syndromet
vid baslinjen och depressionsincidensen,
2 316 fall; OR 1,49 (1,19-1,89). Fyra kohortstudier, 3834 individer, undersökte associationen mellan depression vid baslinjen och
framtida risk för metabola syndromet, 350
fall; OR var 1,52 (1,20-1,91). Författarna
konkluderade på basen av dessa resultat
att det fanns en bidirektionell association
mellan depression och metabola syndromet
och att resultaten pekade på nyttan av att
tidigt upptäcka och behandla depression
hos patienter med metabola syndromet
och vice versa.
Moderatorer

I sin översiktartikel ”Moderators of the
relationship between depression and cardiovascular disorders”, publicerad 2012,
undersökte författarna Baune et al [12]
den potentiella roll som olika kliniska
nyanser av depression och sociodemografiska aspekter kunde påverka förhållandet
mellan depression och kardiovaskulär sjukdom. Utav följande fyra kliniska nyanser –
längden på depressiva episoder, åldern vid
första depressiva episoden, svårighetsgraden
av depressiva symtom och depression efter
en kardiovaskulär händelse – fann författarna ett särskilt starkt samband mellan
svårighetsgraden av depressiva symtom och
associationen mellan depression och kardiovaskulär sjukdom. Många studier har konsekvent rapporterat ett dos-responsförhållande mellan svårighetsgraden av depressiva
symtom och både risken för nytillkommen
kardiovaskulär sjukdom och sämre prognos
hos patienter med existerande kardiovaskulär sjukdom.
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I en retrospektiv studie visade ökande
svårighetsgrad av depression, mätt med
antalet symtom, vara associerad med ökad
risk för kardiovaskulär sjukdom. Högsta risk
för kranskärlssjukdom hade de som vid baslinjen hade över eller lika med sex depressiva
symtom, HR 1,33 (1,15-1,54). Fem depressiva
symtom associerades med något mindre risk,
HR 1,22 (0,99-1,51), varemot fyra symtom
inte signifikant relaterades till kranskärlssjukdomsrisk [13]. Everson et al [14] beskrev
en association mellan depressiva symtom
vid baslinjen och strokemortalitet över en
period på 29 år; varje enhetsökning på den
depressionsskala som användes associerades
med 8% ökning i strokemortalitet. Ett dosresponsförhållande mellan en depressionsskala och sjukhusinläggning eller mortalitet har nyligen beskrivits för patienter med
hjärtsvikt oavsett om svikten orsakades av
ischemi eller andra orsaker [15].
Utav följande sociodemografiska faktorer – ålder, kön, utbildning, civilstånd
och inkomstnivå – var civilstånd den faktor
som bäst relaterats till depression och kardiovaskulär sjukdom [12].
Patofysiologi

Vaskulär depression kan patofysiologiskt
försöka förklaras med hjälp av flera olika
fysiologiska samband: autonom dysfunktion, trombocytaktivering, aktivering av
HPA-axeln, endoteldysfunktion, förändringar i immunsystemet, omega 3, homocystein, genetik [16]. Individer med depression har ökade nivåer av inflammatoriska
markörer som CRP, IL-6, IL-1β and TNF-α.
Många forskare har antytt att associationen
mellan depression och inflammatoriska
markörer kan vara en nyckellänk mellan
depression och kardiovaskulär sjukdom.
En hypotes är att inflammatoriska markörer genom olika mekanismer framskyndar
aterosklerosprocessen. T.ex. kan vita blodkroppar attraheras till aterosklerotiska
lesioner och endotelet kan uppreglera
adhesionsmolekyler och vaskulära tillväxtfaktorer. Inflammatoriska signalvägar kan
ytterligare påskynda koagulation och proppbildning. Dysreglering av HPA-axeln kan
också leda till sympatoadrenal-hyperaktivitet
med vasokontraktion, ökad hjärtrytm och
trombocytaktivitet, som alla har förknippats med progression till kardiovaskulär
sjukdom. Dessutom kan en förhöjd sympatisk drive resultera i en reducerad pulsvariabilitet som kan leda till ökad känslighet
för arytmier [17].
En anamnes på depression är dubbelt
så vanligt hos patienter med diabetes som
hos icke-diabetiker. Varför diabetes skulle
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leda till depression är inte säkert känt.
Diabetes är associerat till en kronisk stressrespons, och under stress stimulerar hjärnan
motverkande hormoner som kortisol, adrenalin, noradrenalin, tillväxthormon och
glukagon. Detta ändrar den strama balansen i glukoshomeostasen till ett överskott
av glukos. Insulinresistens är också vanligt
hos depressiva patienter. Denna resistens
kan vara medierad av hyperkolesterolemi
och en ökning av andra motverkande hormoner, å andra sidan kan den också vara
medierad av för lite fysisk aktivitet, onyttig
kost och viktuppgång. Depression förknippas också med ökade nivåer av inflammatoriska markörer och oxidativa stressmarkörer
som i sin tur kan påverka HPA-axeln och
producera kortisol. Behandling med antidepressiva, tricykliska och SSRI, under
lång tid har påvisats kunna öka risken att
utveckla typ 2-diabetes. Duinkerken och
Snoek sammanfattar förhållandet mellan
depression och diabetes på följande vis: ”In
summary, there seems to be a clear link
between depression and the development
of type 2 diabetes. Although the mechanisms are poorly understood, they are
likely to be multifactorial in nature and
involve biological as well as psychological
and genetic factors [18].”
Patofysiologi och olika typer av
depression

I en översiktsartikel har man undersökt
om det finns patofysiologiska skillnader
mellan olika undergrupper av depression och kardiovaskulär sjukdom [17].
Grupperingarna som studerades var (på
engelska): melancholic major depression,
atypical depression, dysthymia, psychotic
depression och bipolar depression. Författarna konkluderade att det fanns ett
dos-responsförhållande mellan ökande
svårighetsgrad av depressiva symtom och
aktivering av immunsystemet och HPAsystemet. Dessutom fann de belägg för att
immunsystemet och HPA-axeln på olika
sätt var involverade i förhållandet med kardiovaskulär sjukdom beroende av depressionssubgruppen. Tyvärr kunde dock inte
något subgruppsspecifikt mönster urskönjas för dessa två system då studieresultaten
var tvetydiga. De underliggande studierna
innehöll en mängd olika tester på cytokiner, akutfasreaktanter, cellräkning, index
på koagulation, dexametasonsuppressionstester, ACTH och kortisolmätning etc.
Behandling

Om det finns ett bidirektionellt förhållande mellan depression och kardiovasku-

lär sjukdom är det intressant och se hur
olika behandlingar av depression eller
kardiovaskulär sjukdom påverkar detta
förhållande. Det har framlagts hypoteser
om att sambandet mellan depression och
kardiovaskulär sjukdom kan vara iatrogent,
orsakat av antidepressiva mediciner. Detta
är osannolikt av följande tre skäl: 1) Länken
mellan depression och vaskulär mortalitet upptäcktes redan innan antidepressiv
behandling var tillgänglig; 2) Denna länk
har även visats för kohorter som överlag
var obehandlade för sin depression; 3) I de
studier som studerat antidepressiv effekt på
mortalitet har tendensen varit åt en sänkt
mortalitet med effektiv behandling [16].
T.ex. i en studie där depression behandlades med SSRI-preparat hos patienter med
hjärtinfarkt sågs en reduktion på 42% i
dödlighet eller återkommande hjärtinfarkt
vid jämförelse med depressiva patienter
som inte behandlades med antidepressiva
[19]. Å andra sidan har forskning visat att
om man har depression minskar patientföljsamheten för hjärtmedicinering. Noncompliance kanske kan vara en mekanism
genom vilken depression kan leda till ökad
kardiovaskulär sjukdom. Observationsstudier har antytt en ökad risk för stroke
i relation till antidepressiv behandling.
Emellertid så fanns i dessa studier risk för
confounders; patienter som behandlades
med antidepressiv behandling var mer
benägna att ha svårare depressiva symtom
och den observerbara ökade strokerisken
kan ha varit ett kännetecken av depressionssvårighetsgrad istället för användning
av antidepressiva [9]. Studier har visat att
sertralin [20] och citalopram [21] är säkra
mediciner hos patienter med kranskärlssjukdom. En studie av Serebruany et al har
visat att när patienter blev behandlade med
terapeutiska koncentrationer av sertralin
reducerades markörer på trombocyt- och
endotelaktivering [22]. I en översiktsartikel
om terapeutiska interventioner för vaskulär
depression fann författarna att nimodipin,
transkranial magnetisk stimulation, stentplacering i karotider och citalopram var
effektiva behandlingar [23]. I en nyligen
publicerad uppdaterad Cochrane review
undersökte författarna om psykologisk
intervention hade någon effekt på patienter med kranskärlssjukdom [24]. De konkluderade att det inte fanns någon stark
evidens för att psykologisk intervention
reducerade dödligheten, risken för revaskularisering eller icke-fatal hjärtinfarkt.
Psykologisk intervention förbättrade dock
depression/ångest och där fanns en liten
effekt på hjärtdödligheten.

Diskussion

Metaanalyser är trevliga att sammanställa
då de ger en översiktlig och lättsmält sammanfattning av forskningen inom ett visst
område. Dessutom får man data som
bygger på stora patientpopulationer vilket
ökar förtroendet för att sambandet man
vill belysa är korrekt. Dock är metaanalyser behäftade med flertalet nackdelar som
är viktiga att påpeka. Metaanalysen kan ju
aldrig bli bättre än de underliggande studier den är baserad på. För det första finns
det alltid risk för selektionsbias (urvalsfel)
– författarna har medvetet eller omedvetet hoppat över studier. Det kan t.ex. vara
studier publicerade i andra medier än tidskrifter. Lägger man till publikationer från
andra källor än tidskrifter kan riskestimaten reduceras. Det kan också röra sig om
publikationer på andra språk. Dessutom
riskerar man att missa studier med negativa resultat. För det andra kan heterogenitet (bristande samstämmighet) vara ett
problem – d.v.s. de underliggande studierna är väldigt olika och egentligen svåra
att sammanställa under ett och samma tak.
Alla metaanalyserna i denna översiktsartikel innehöll information om selektionsbias
och heterogenitet [4-11]. Utöver dessa två
validitetshörnstenar får man såklart inte
glömma bort andra potentiella problem
som t.ex. confounding och reverse causality.
Trots nackdelarna med metaanalyser
finns det mycket som talar för ett reellt
samband mellan depression och kardiovaskulär sjukdom och att detta samband
är bidirektionellt. Låt oss ta förhållandet
mellan depression och kranskärlssjukdom som ett exempel. Depression är en
stor komplicerande faktor hos patienter
med kranskärlssjukdom och samtidigt är
kranskärlssjukdom en stor komplicerande
faktor hos patienter med depression.
Goldston och Baillie [25] sammanfattar
förhållandet bra: ”Moreover, the volume,
strength and consistency of the association, the dose-relationship of the risk and
the plausibility of the potential pathophysiological mechanisms have led to the
conclusion that depression is an independent etiological and prognostic risk factor
in CHD. Furthermore, the magnitude of
increased risk incurred by depression on
both the etiology and prognosis of CHD
is equal to many conventional cardiac risk
factors such as smoking, high cholesterol
and hypertension.”
Även om förhållandet mellan depression
och kardiovaskulär sjukdom är bidirektionellt så verkar det inte finnas lika mycket

bevis för att svårighetsgrader av kardiovaskulär sjukdom är lika intimt förknippat
med risken för depression som svårighetsgrader av depression är i förhållande till
kardiovaskulär sjukdom. Detta gäller t.ex.
för storleksutbredningen av en hjärtinfarkt
(ST-höjningar på EKG) eller utbredning/
lokalisation av en stroke [12].
Det är anmärkningsvärt att metaanalyserna [4,5] som även analyserat riskfaktorer som t.ex. hypertoni inte funnit samma
starka samband mellan hypertoni och
depression som mellan diabetes, stroke,
hjärtsjukdom och depression. En anledning till detta kan vara att vissa riskfaktorer/sjukdomar är närmare kopplade till
depression än andra. Dock torde ju hypertoni om någon riskfaktor vara en stark kandidat då hypertoni är en viktig riskfaktor
för cerebrovaskulär skada, ateroskleros i
cerebrala kärl och vitsubstansförändringar
i hjärnan, som i sig har visats vara kopplade till depression hos äldre. För det andra
kan det vara så att depression kanske först
framträder efter svår vaskulär patologi som
mera sannolikt har etablerats när uppenbara händelser som stroke och hjärtinfarkt
har inträffat. Detta skulle i så fall antyda
att risken för depression inte är fullt linjärt
relaterat till svårighetsgraden av vaskulär
patologi, utan snarare så att vaskulära
förändringar endast är associerade med
depression ifall de blir så uttalade att de
hindrar organens funktion.
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SBU-rapport om mätning och
skattning av njurfunktion
En SBU-rapport om olika metoder att
skatta glomerulära filtrationshastigheten (GFR) finns nu som webbpublikation
och inom kort i tryckt version. Rapporten
sammanfattar och värderar tillgänglig
evidens om mätning (mGFR) och uppskattning (eGFR) av njurfunktionen hos
friska och sjuka i alla åldrar.
Att mäta njurfunktionen

Mätning av GFR kan göras med flera
metoder och anges i ml/min eller relativt,
normerat till en kroppsyta på 1,73 m2.
”Golden standard”-metod är sedan lång
tid renalt inulinclearance eftersom inulin är
en närmast ideal njurfunktionsmarkör som
vid intravenös infusion enbart utsöndras
via glomerulär filtration i njurarna. Metoden är omständlig och idag extremt dyr
och har i klinisk praxis ersatts av plasmaclearance av johexol (ett jodhaltigt röntgenkontrastmedel) eller 51 Cr-EDTA (radioaktivt märkt etylendiamintetraacetat) som
båda har tillräcklig noggrannhet för att
användas som referensmetod enligt SBUrapporten. Metoderna är tidskrävande och
används enbart när noggrann mätning av
njurfunktionen är särskilt värdefull, t.ex.
inför behandling med nefrotoxiska cytostatika eller vid bedömning av njurdonatorer.
Endogent kreatininclearance beräknat från
24-timmars urinsamling har inte tillräcklig
noggrannhet för mätning av njurfunktion.
P-kreatinin som njurfunktionsmarkör

Metoderna för bestämning av p-kreatinin
har på senare år standardiserats mot en
internationell referensmetod (IDMS). I
Sverige gör Equalis regelbundet jämförelser mellan olika laboratorier som har visat
att spridning och avvikelse från sant värde
av kreatininkoncentration i ett identiskt
provmaterial har minskat och variationskoefficienten mellan olika laboratorier var
5% år 2011.
P-kreatinin utan omräkning till beräknat GFR (eGFR) bör inte användas för
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SBU-rapporten om olika metoder att skatta glomerulära filtrationshastigheten (GFR) finns
nu för nedladdning på http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Skattning-av-njurfunktion-/

skattning av njurfunktionen. Det är otillräckligt och kan vara missvisande, eftersom
kreatinin påverkas av bland annat muskelmassan och köttintag. För att följa njurfunktionen hos en patient kan upprepade
kontroller av p-kreatinin dock användas
för att upptäcka förändringar över tiden,
förutsatt att patientens muskelmassa eller
köttintag inte ändrats påtagligt.
Med hjälp av formler kan man estimera
njurfunktionen utgående från p-kreatinin,
så kallade formel-GFR eller eGFR. Ingen
formel är exakt, och de har olika felkällor och begränsningar. I SBU-rapporten
har man använt andelen mätresultat som
ligger inom 30% (P30) av motsvarande
mätt GFR (motsvarande inulinclearance)

som mått på noggrannhet och procentuell
medianfel mellan eGFR och inulinclearance som mått på bias (över- eller underskattning av GFR) P30 ≥ 75 % och bias ≤
±10 % har accepterats som tillräcklig noggrannhet respektive bias.
Kreatininbaserat eGFR har störst säkerhet vid GFR 30–90 ml/min och i åldersintervallet 18–80 år. I Fass används sedan
flera år som regel eGFR beräknat enligt
Cockcroft-Gaults (CG) formel utgående
från p-kreatinin, vilket ger absolut eGFR i
ml/min (inte kroppsytenormerat).
Den nyare MDRD-formeln ger ett
kroppsytenormerat värde och har fördelen
att inte behöva uppgift om patientens vikt,
för att beräkna eGFR som ml/min/1,73 m2.

MDRD-formeln har efter att ha validerats
på stora populationer utvecklats ytterligare
till den så kallade CKD-EPI-formeln, som
ger bättre uppskattningar av eGFR vid
jämförelsevis låga p-kreatininvärden. LundMalmö (LM)-formeln har tagits fram på
en svensk population. Hos barn yngre än
17 år används oftast Schwartz formel för
skattning av relativ eller kroppsytenormerat eGFR. Hos undernärda patienter, eller
de med liten muskelmassa, blir p-kreatinin
lågt, vilket kan medföra att eGFR (kreatinin) skattas felaktigt för högt, det vill säga
att njurfunktionen överskattas.
Slutsatser från SBU-rapporten är att
CG-formeln ger, bl.a. mot bakgrund av att
metoderna för analys av kreatinin utvecklats och standardiserats, mindre tillförlitliga resultat (P30 < 75%) och bör därför
inte användas för att skatta GFR. Generellt
ger också CG en bias med överskattning av
GFR vid nedsatt njurfunktion, undantaget
vid hög ålder. MDRD, CKD-EPI och LMformlerna, ger alla tillförlitligare resultat
med acceptabel noggrannhet (P30 ≥ 75%).
Vid eGFR < 30 ml/min * 1,73 m2 har alla
formler otillräcklig noggrannhet. Vid GFR
> 90 ml/min har CKD-EPI något bättre
noggrannhet och lägre bias än MDRD
och LM. Vid ålder över 80 år har endast
CKD-EPI och LM tillräcklig noggrannhet. MDRD överskattar njurfunktionen
i denna åldersgrupp. Hos barn ger ingen
formel tillräcklig noggrannhet. Schwarts’
formel anpassad för IDMS används mest
(P30 i genomsnitt 73% med stor variation mellan olika studier). Vid BMI < 20
kg/m2 överskattar MDRD och CKD-EPI
njurfunktionen medan LM-formeln har
otillräcklig noggrannhet. För BMI ≥ 40
kg/m2 saknas studier.

Cystatin C

Mätning av cystatin C i plasma (mg/l) ger,
efter omräkning med en formel, också ett
mått på kroppsytenormerad njurfunktionen (eGFR). En stor fördel med cystatin
C är att koncentrationen, till skillnad från
kreatinin, inte påverkas av ålder, kön eller
muskelmassa. Standardiserade och gemensamt kalibrerade metoder för cystatin
C saknas ännu, och formlerna skiljer sig
något mellan olika laboratorier i landet.
Detta gör att jämförbarheten mellan resultat från olika laboratorier blir sämre, men
ett standardiseringsarbete har påbörjats.
Thyroideadysfunktion, graviditet, och
eventuellt vissa maligna sjukdomar kan ge
ett avvikande cystatin C-värde, vilket kan
medföra en felaktig skattning av eGFR.
Vid medicinering med höga doser kortikosteroider stiger p-cystatin C, vilket ger
en felaktigt låg skattning av eGFR. Cystatin C-beräknat eGFR fungerar bäst vid
GFR 20–90 ml/min och har fördelen att
kunna användas hos barn från cirka två års
ålder utan särskilda formler.
SBU:s värdering är att cystatin C-formler ger likvärdig noggrannhet som kreatininformler. Kombinations- och medelvärdesformler som baseras på både kreatinin och cystatin C förbättrar noggrannheten i alla GFR-intervall jämfört med en
av markörerna.
Slutsatser

Det är viktigt att förstå att skattning innebär en osäkerhet om exaktheten i det mätvärde som fås vid beräkning. Den av SBU
använda gränsen för acceptabel noggrannhet medför att högsta tillåtna fel vid eGFR
60 ml/min är ±18 ml/min. Noggrannheten är sämre vid GFR <30 ml/min, över

90 ml/min, hos barn och äldre över 80 år
samt vid låg och mycket hög BMI. CKDEPI och LM-formlerna fungerar bra i de
flesta kliniska sammanhang och finns lätt
tillgängliga som webbkalkylatorer. När
högre noggrannhet önskas kan kreatininbaserat eGFR kombineras med cystatin
C-beräknat GFR. Om båda värden är lika
är det stor sannolikhet att det är en korrekt
skattning av GFR. Vid stor diskrepans kan
GFR behöva mätas med johexolmetoden.
En följd av SBU-rapporten är att CGformeln och endogent kreatininclearance
bör utrangeras från klinisk användning
pga. otillräcklig noggrannhet. Då dessa
skattningsmetoder använts inom klinisk
farmakologi och vid framtagning av doseringsanvisningar för läkemedel får detta ske
gradvis tills anpassning skett till användning av formlerna med högre noggrannhet. Det pågår ett arbete inom t.ex. FDA i
USA hur eGFR ska beräknas för framtida
anvisningar avseende läkemedelsdosering.
Målet bör vara att läkemedelsdosering och
doseringsanvisning ska vara baserade på
de noggrannaste metoderna för att skatta
njurfunktion.
Peter Bárány
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Njurmedicinkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
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Trombocythämning vid
akuta koronara syndrom
Ska patienter med diabetes ha mer aggressiv behandling?
Diabetes är som bekant en stark riskfaktor för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Till viss del kan denna riskökning
tillskrivas samtidig förekomst av andra
klassiska riskfaktorer, såsom hypertoni
och lipidrubbning, som vi lätt kan mäta
och behandla. Detta avspeglas i aktuella
riktlinjer för kardiovaskulär prevention
vid diabetes, där målvärdena för t.ex.
diastoliskt viloblodtryck och LDL-kolesterol brukar vara mer ambitiösa än för
personer utan diabetes [1]. En riskfaktor
som vi inte är lika duktiga på att mäta i
klinisk praxis är emellertid trombocytaktiviteten.

D

et är väl känt att patienter med
diabetes har trombocyter som är
mer benägna att aktiveras, vidhäfta till varandra och bilda tromber, vilket
också kan bidra till den ökade risken för
aterotrombotiska sjukdomar vid diabetes.
När vi nu får tillgång till alltmer potenta
trombocythämmande läkemedel, infinner
sig naturligtvis frågan om patienter med
diabetes ska behandlas mer aggressivt än
patienter utan diabetes även avseende
trombocythämningen?
Den diabetiska trombocyten

Varför är då den ”diabetiska trombocyten”
överdrivet benägen att aggregera sig och
bilda tromber? Flera förklaringsmodeller har framförts [2]. Hyperglykemi i sig
har exempelvis visats öka trombocyternas
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uttryck av bindar-proteinet P-selectin.
Hyperglykemi leder också till ökad aktivitet av det trombocytaktiverande enzymet
protein-kinas C. Hos personer med mer
uttalad insulinresistens har även observerats att trombocyter inte hämmas lika
mycket av NO som trombocyter från
mindre insulinresistenta personer. Samtidig förekomst av andra riskfaktorer, såsom
hypertriglyceridemi och systemisk inflammation, kan slutligen också tänkas bidra till
den ökade adhesiviteten och aggregationstendensen hos trombocyterna hos patienter
med diabetes. Av särskilt kliniskt intresse är
observationen att den ökade trombocytreaktiviteten hos patienter med diabetes till
viss del kvarstår även efter intag av trombocythämmande läkemedel, vilket bland
annat visats i en studie av patienter med
diabetes och kranskärlssjukdom, efter att
de fått en laddningsdos av 600 mg klopidogrel, samt ASA och heparin, inför PCIbehandling [3].
Dubbel trombocythämning
eller bara ASA?

I CURE-studien randomiserades över
12 000 patienter med instabil angina eller
icke-ST-höjningsinfarkt till trombocythämmande behandling med antingen
ASA + placebo eller ASA + klopidogrel.
Risken att drabbas av någon av de i det
primära effektmåttet ingående händelserna
(kardiovaskulär död eller hjärtinfarkt eller
stroke) var signifikant lägre (absolut ris-

kreduktion: 2,1 procentenheter) bland
patienterna som randomiserats till ASA +
klopidogrel än bland patienterna som
randomiserats till ASA + placebo [4]. Vid
en subgruppsanalys av de 2 840 patienter
som hade diabetes, fann man en absolut
riskreduktion i samma storleksordning
(2,5 procentenheter till fördel för ASA +
klopidogrel), som dock ej utföll statistiskt
signifikant [4]. Emellertid var studien inte
primärt designad för att studera effekten på
patienter med diabetes, så den statistiska
styrkan för den subgruppsanalysen var
sannolikt inte tillräckligt god, och dubbel
trombocythämning är idag en standardbehandling vid akuta koronara syndrom
oavsett förekomst av känd diabetes.
Prasugrel istället för klopidogrel?

Prasugrel (Efient®) är en trombocythämmare inom thienopyridin-gruppen, vilket
innebär att den liksom klopidogrel utövar
sin verkningsmekanism genom att binda
till P2Y12-gruppen på trombocyternas
ADP-receptorer, och därmed hämma ADPinducerad trombocytaggregation.
I den stora randomiserade studien
TRITON-TIMI 38 studerades över 13 000
patienter med akuta koronara syndrom
som behandlades med PCI. Kombinationen ASA+prasugrel visade sig vara associerad med signifikant lägre risk att drabbas
av stroke, hjärtinfarkt eller kardiovaskulär
död, jämfört med kombinationen ASA +
klopidogrel, dock till priset av signifikant

Kunde vi i klinisk praxis mäta hur effektiv trombocythämning vi uppnår
hos den enskilde patienten, skulle detta vara ett första steg mot en mer
individualiserad behandling.
ökad risk för blödningar [5]. En subgruppsanalys av de 3 146 patienter som
hade tidigare känd diabetes, visade emellertid att patienter med diabetes verkade
ha särskilt stor nytta av prasugrel jämfört
med klopidogrel [6]. Man fann nämligen
att den prasugrel-associerade signifikanta
riskminskningen för att drabbas av stroke,
hjärtinfarkt eller kardiovaskulär död var
större bland patienter med diabetes (absolut riskreduktion: 4,8 procentenheter) än
bland patienter utan diabetes (absolut riskreduktion: 1,4 procentenheter). Ett annat
intressant fynd var att patienter med diabetes som behandlades med ASA + prasugrel
inte hade högre risk att drabbas av blödningsbiverkningar jämfört med patienter
med diabetes som behandlades med ASA
+ klopidogrel.
Kan det vara en fråga om dosering?

Efter TRITON-TIMI 38-studien föreslogs
det att den extra tydliga skyddseffekten av
prasugrel jämfört med klopidogrel kanske
berodde på att klopidogreldosen varit för
låg. Detta ledde fram till den numerärt
sett betydligt mindre, men ändå högintressanta studien OPTIMUS-3 [7]. Här
randomiserades 35 patienter med typ
2-diabetes och stabil kranskärlssjukdom,
som alla hade ASA som grundbehandling, till behandling med antingen prasugrel i samma dos som i TRITON-TIMI
38 (laddningsdos 60 mg, följt av 10 mg/
dag som underhållsbehandling) eller till
klopidogrel med samma laddningsdos
som i TRITON-TIMI 38 (600 mg) men
dubbelt så hög underhållsdos (150 mg/
dag). Studien var av så kallade cross-overdesign, så efter en veckas behandling följde
en två-veckors wash-out-period följd av en
veckas behandling med det andra studieläkemedlet. Upprepade mätningar av graden
av trombocythämning gjordes under studien, och visade att prasugrel i normaldos
inducerade en mer potent trombocythämning jämfört med klopidogrel i dubbeldos.
Andelen patienter som hade otillräcklig
effekt, så kallade ”poor responders”, avseende graden av trombocythämning, låg
också signifikant högre när patienterna
behandlades med klopidogrel jämfört
med när de behandlades med prasugrel.
Studien visar således att bland patien-

ter med diabetes uppnås en mer effektiv
trombocythämning med prasugrel än med
klopidogrel, även om klopidogreldosen är
högre än vad som brukar användas i klinisk praxis.

skulle detta vara ett första steg mot en mer
individualiserad behandling. Som nyligen
påpekats, så finns det dock en hel del forskning kvar att göra innan vi kan erbjuda
evidensbaserad, skräddarsydd trombocythämning [10].

Ticagrelor istället för klopidogrel?

Ticagrelor (Brilique®) hämmar liksom prasugrel och klopidogrel den ADP-inducerade
trombocytaggregationen. Som tillägg till
behandling med ASA har ticagrelor jämförts med klopidogrel i den randomiserade
PLATO-studien, där över 18 000 patienter
med akut koronart syndrom inkluderades.
Huvudfyndet, att ASA + ticagrelor minskade risken för stroke, hjärtinfarkt eller
kardiovaskulär död jämfört med ASA +
klopidogrel utan att öka risken för blödningar [8], har lett till att ticagrelor nu
alltmer används som standardbehandling
utöver ASA vid akut koronart syndrom.
Även här har det gjorts en subgruppsanalys
av de 4 662 patienterna med tidigare känd
diabetes [9]. Vad gäller risken att drabbas
av stroke, hjärtinfarkt eller kardiovaskulär
död kunde man visa en liten men inte statistiskt signifikant fördel för ticagrelor jämfört med klopidogrel i diabetes-subgruppen (absolut riskreduktion: 2,1 procentenheter). Liksom i CURE-studien är det
dock viktigt att betona att det rör sig om en
subgruppsanalys där den statistiska styrkan
sannolikt inte var tillfredsställande för den
mindre gruppen av patienter med diabetes.
I diabetesgruppen sågs vid en jämförelse
mellan ticagrelor och klopidogrel ingen
signifikant skillnad avseende risken att
drabbas av blödningskomplikation.
Sammanfattning

Vi kan utifrån dagens kunskapsläge inte
svara på frågan om huruvida diabetesdiagnos ska föranleda mer aggressiv trombocythämmarbehandling hos patienter med
kranskärlssjukdom. Dels är studieresultaten delvis motsägelsefulla och bygger på
studier som ofta varit underdimensionerade för att studera situationen specifikt
för patienter med diabetes, och dels kan
vi sannolikt inte dra alla patienter med
diabetes över en kam när vi väljer trombocythämningsstrategi. Kunde vi i klinisk
praxis mäta hur effektiv trombocythämning vi uppnår hos den enskilde patienten,
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Aktuell avhandling

Effekt av anti-TNF-α behandling på arteriell
stivhet og carotis intima media tykkelse hos
pasienter med leddgiktssykdommer
Dr Kristin Angel ved Oslo Universitetssykehus Ullevål har nylig disputert med
doktorgradsavhandlingen Anti-inflammatory therapy and cardiovascular disease
in inflammatory arthropathies. Effects of
TNF-α antagonists on vascular function
and structure. Denne artikkelen beskriver
hovedfunnene fra avhandlingen.
Bakgrunn

Revmatoid artritt (RA), ankyloserende
spondylitt (AS) og psoriasis artritt (PsA)
er kroniske inflammatoriske leddsykdommer. Pasienter med inflammatoriske leddsykdommer har økt forekomst av kardiovaskulær sykdom (1). Tidligere studier har
vist at risikoen for hjerte- og karhendelser
hos pasienter med RA er tilsvarende risikoen hos pasienter med diabetes mellitus
type 2. Data tyder på at pasienter med AS
og PsA har noe lavere risiko, men også disse
pasientene har økt forekomst av kardiovaskulær sykdom sammenliknet med den
generelle befolkningen. Økt belastning av
tradisjonelle risikofaktorer kan ikke alene
forklare den økte forekomsten av hjerte- og
karsykdom hos pasienter med inflammatoriske leddsykdommer, og det ser ut til
den systemiske inflammasjonen hos disse
pasientene bidrar til den økte forekomsten
(2). Inflammasjonsmarkører er vist å være
prediktorer for kardiovaskulære hendelser i
epidemiologiske studier, og i flere dyrestudier er inflammasjonsprosesser vist å være
sentrale i aterskleroseutviklingen. Tumor
Necrose Factor (TNF)-α er et proinflammatorisk cytokin som er sentralt både ved
utviklingen av leddbetennelse og aterosklerose. Moderne antiinflammatorisk behandling som hemmer TNF-α kan derfor redusere risikoen for hjerte- og karsykdom hos
pasienter med inflammatoriske leddsykdommer. Vårt mål var å undersøke effekten av anti-TNF-α behandling på arteriell
funksjon og struktur hos pasienter med
RA, AS og PsA.
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Pasienter og metoder

Vi inkluderte 60 pasienter med RA, AS
eller PsA i vårt prosjekt. Alle pasientene
hadde indikasjon for behandling med en
TNF-α antagonist på grunn av aktiviteten
av deres revmatiske sykdom. Pasientene ble
fulgt i ett år med undersøkelser hver tredje
måned. 41 av pasientene startet med antiTNF-α behandling (etanercept, adaliumumab eller infliximab). Av disse pasientene
avbrøt 5 pasienter behandlingen i løpet
av oppfølgningstiden pga. behandlingssvikt, allergiske reaksjoner eller mistanke
om kreftsykdom og ble ekskludert fra
studien. 36 pasienter forsatte behandlingen i hele oppfølgningstiden (etanercept:
17 pasienter, adalimumab: 10 pasienter,
infliximab: 9 pasienter), og disse pasientene ble sammenliknet med 19 pasienter
som ikke kom i gang med behandling i
løpet av oppfølgningsåret. Pasientene i
behandlingsgruppen og kontrollgruppen
var sammenlignbare med tanke på alder,
og fordelingen av menn og kvinner og de
forskjellige revmatiske diagnosene var lik
mellom gruppene (3,4).
Økte nivåer av arteriell stivhet og carotis intima media tykkelse (CIMT) er risikofaktorer for kardiovaskulære hendelser
(5,6). Både arteriell stivhet og CIMT øker
med alderen og er assosierte med tradisjonelle kardiovaskulære risikofaktorer
som hypertensjon og hyperkolesterolemi.
Senere studier har vist at også inflammasjon er forbundet med arteriell stivhet og
CIMT, og pasienter med inflammatoriske leddsykdommer har forhøyet arteriell stivhet og CIMT sammenliknet med
kontrollpasienter. Pulsbølgehastigheten i
aorta (carotis-femoralis) er et av de vanligste målene for arteriell stivhet. Vi undersøkte pulsbølgehastigheten i aorta med
Spygmocor-systemet som baserer seg på
tonometri. CIMT ble målt i bakre vegg
på arteria carotis communis med ultralydsystemet Art.Lab.

Kristin Angel

Resultater og diskusjon

Pasienter som fikk anti-TNF-α behandling
hadde en signifikant bedring av arteriell
stivhet sammenliknet med pasienter i kontrollgruppen (figur). Reduksjonen i arteriell stivhet i behandlingsgruppen var -0,54
m/s, mens endringen i kontrollgruppen var
0,06 m/s. Subgruppeanalyser viste ingen
signifikant forskjell i endringen mellom
de forskjellige revmatiske diagnosene eller
mellom de forskjellige typene anti-TNF-α
behandling. Den største bedringen i arteriell stivhet ble observert fra baseline til 3
mnd, men effekten holdt seg ut hele oppfølgningstiden. I følge de nylig publiserte
referanseverdiene for arteriell stivhet fra the
reference values for arterial stiffness collaboration, hadde våre pasienter lett forhøyede
arteriell stivhetsverdier før behandling og
normale verdier, tatt alder og blodtrykk
i betraktning, etter anti-TNF-α behandling (7). I samsvar med dette resultatet, har
Maki-Petaja et al tidligere vist at tolv uker
med anti-TNF-α behandling hos pasienter med RA reduserte arteriell stivhet til
samme nivå som hos friske kontroller (8).
Anti-TNF-α gruppen i vår studie hadde
også en redusert progresjon av CIMT sammenliknet med kontrollgruppen. Endringen i behandlingsgruppen var -0,002 mm
mot 0,030 mm i kontrollgruppen. Denne
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Figur. Endring i arteriell stivhet a) og CIMT b)
fra baseline til ett år.
Endringer i a) arteriell stivhet (aPWV) og b) CIMT
fra baseline til ett år. ▲ = Anti-TNF-α gruppe, a)
n=36, b) n=34. ○ = Kontroll gruppe, n=19. Søyler
indikerer standard feil.

effekten var målbar etter ett år (figur).
CIMT er ofte brukt som et surrogatendepunkt for kardiovaskulær sykdom i studier
med antihypertensive eller lipidsenkende
medikamenter. Effekten av anti-TNF-α
behandling som vi observerte på progresjonen av CIMT var sammenlignbar med
effekten som tidligere er observert ved statinbehandling (9).
Inflammasjon kan bidra til økt progresjon av arteriell stivhet og CIMT via strukturelle endringer i åreveggen som f eks endring i forholdet mellom collagen og elastin
og utvikling av aterosklerotiske plakk. Men
inflammasjon kan også påvirke arterienes
funksjonelle egenskaper, spesielt gjennom
påvirkning av endotelets funksjon. Endotelets evne til å mediere vasodilatasjon er
avhengig av gassmolekylet nitrogenoksid
(NO). NO produseres fra aminosyren
L-arginine via enzymet nitrogenoksid
syntase (NOS). Asymmetrisk dimethylarginine (ADMA) er et endogent produsert
modifisert protein som konkurrerer med
L-arginine som substrat for NOS. Forholdet mellom ADMA og L-arginine er
derfor viktig for modulering av aktiviteten til NOS og arterienes evne til vasodi-

latasjon (10). Økte nivåer av sirkulerende
ADMA er vist å predikere kardiovaskulære
hendelser. Proteinet er også økt hos pasienter med inflammatorisk leddsykdom,
og det er i in vitro studier vist at TNF-α
øker konsentrasjonen av ADMA. Vi fant i
vår studie at anti-TNF-α behandling økte
L-arginine/ADMA ratioen i plasma (4).
Økningen i L-arginine/ADMA sammenfalt med reduksjonen i arteriell stivhet, og
dette funnet kan tyde på at bedringen i
arteriell stivhet iallfall delvis skyldtes økt
NO biotilgjengelighet. L-arginine/ADMA
ratioen var ikke assosiert med CIMT.
Økt arteriell stivhet og CIMT har i tidligere studier vært relatert til den inflammatoriske aktiviteten hos pasienter med
RA. De pasientene som fikk anti-TNF-α
behandling i vår studie hadde en signifikant
bedring i både biokjemiske og kliniske mål
på sykdomsaktivitet. Vi undersøkte spesielt
om det proinflammatoriske proteinkomplekset calprotectin var assosiert med forandringer i aPWV og CIMT. Calprotectin
er et proteinkompleks som er satt sammen
av de to proteinene S100A8 og S100A9
også kalt Myeloid Related Proteins (MRP)
8 og 14. Proteinkomplekset blir utskilt av
aktiverte neutrofile og monocytter og er
assosiert til både inflammatorisk aktivitet
og til flere av stadiene i ateroskleroseutviklingen (10,11). Tidligere studier indikerer
at calprotectin ikke bare er en inflammasjonsmarkør, men at proteinkomplekset
initierer og forsterker vaskulær inflammasjon (12). Vi fant at sirkulatoriske nivåer
av calprotectin ble signifikant redusert av
anti-TNF-α behandling, og at calprotecin
var assosiert med arteriell stivhet, men ikke
med CIMT (3).
Konklusjon

Vi fant at anti-TNF-α behandling har en
positiv effekt på arteriell stivhet og CIMT
hos pasienter med inflammatorisk leddsykdom. Forebyggende behandling for kardiovaskulær sykdom hos pasienter med RA,
AS og PsA bør følge nasjonale guidelines,
men hos disse pasientene er det også viktig
å oppnå god inflammasjonskontroll for å
redusere den kardiovaskulære risikoen.
Våre funn tyder på at arteriell stivhet kan
være reversibelt, og at den gunstige effekten av antiinflammatorisk behandling
kan inntre raskt. Imidlertid mangler det
langtidsresultater når det gjelder kardiovaskulære hendelser etter antiinflammatorisk
behandling hos pasienter med inflammatorisk leddsykdom, og ytterligere forskning
er nødvendig.
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