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LEDARE

Riskbedömning är egentligen
inte så svårt, eller hur?

E

n viktig uppgift som vi dagligen ställs inför i vårt
arbete är bedöma en persons risk för framtida
sjuklighet och död. Riskbedömning är egentligen inte så svårt, eller hur? Informera Dig om hur det
förhåller sig med några viktiga riskfaktorer. Väg samman
kunskapen. Beräkna den framtida risken för att drabbas av sjukdom. Om Du behöver stöd för att beräkna
risken så finns flera bra enkla verktyg med riskekvationer
tillgängliga.
Men hur gör vi egentligen i mötet med den enskilda
patienten när vi ska bedöma den globala kardiovaskulära
risken? Aktuella resultat är tyvärr litet nedslående. En systematisk journalgenomgång av patienter som kontrollerades för hypertoni i svensk primärvård visade att det alltför
sällan fanns uppgifter om riskfaktorer och riskmarkörer
[1]. Sålunda saknades information om rökvanor i 39%,
alkoholvanor i 82%, fysisk aktivitet eller motion i 53%,
tidigare eller aktuell hjärt-kärlsjukdom i 61% och uppgift
om hjärt-kärlsjukdom hos förstagradssläktingar saknades
i 54%. Med sådan brist på information är det svårt, om
inte omöjligt, att göra en korrekt riskbedömning.
American Society of Hypertension arrangerar utmärkta
årliga vetenskapliga möten. Jag hade helt nyligen förmånen att få delta i årets möte, för övrigt det 25:e i sitt slag.
Dessa möten har alltid fokus på njurar, som tradition är i
USA. Men successivt har det blivit ett betydande intresse
på prevention, måluppfyllelse, följsamhet och kvalitetsuppföljning. Flera intressanta presentationer belyste detta.
Sammantaget har man i mångt och mycket lyckas betydligt bättre i Nordamerika än hos oss.
Sverige har dock jämfört med de flesta länder unika möjligheter att bedriva epidemiologisk forskning och att studera och utvärdera sjukvården med hjälp av stora register
av hög kvalitet. Jag har tidigare nämnt att vår förening
har en viktig uppgift i att stödja ett register för patienter
i primärvård med hypertoni och relaterade hjärt-kärlsjukdomar. Ett första steg är att Västra Götalandregionen,

FoU-centrum primärvården och tandvården i Skaraborg,
Sahlgrenska akademin, primärvårdsläkare sydvästra Stockholm/Stockholms läns läkemedelskommitté och Karolinska Institutet har skapat en gemensam plattform genom
att kombinera flera befintliga databaser och nationella
register. Målsättningen är en gemensam databas för att
studera kardiovaskulär sjukdom och hjärt-kärlsjukvårdens
utfallsdata i primärvård. Här finns redan en metodvalidering gjord [2] och resultat tillgängliga med flera års
uppföljning av mer än 60 000 personer med hypertoni. Vi
hade förmånen att på detta möte presentera resultat som
visar att tyvärr bara en av fyra patienter med hypertoni når
ett målblodtryck <140/90 mm Hg och att användningen
av läkemedelskombinationer är låg [3]. Sannolikt skulle
en ökad användning av flera läkemedelsklasser avsevärt
förbättra blodtryckskontrollen.
Vår förening är våra medlemmar. Fördelarna med att vara
medlem är många och kostnaden är ringa. Det är dock
helt avgörande för vår ekonomi att alla betalar årsavgiften.
För Dig som är medlem påminner jag om att betala årets
avgift, om Du inte redan gjort det. Och för Dig som ännu
inte är medlem ser jag gärna att Du blir medlem! Läs på
annan plats i tidskriften hur Du anmäler Dig eller anmäl
Dig direkt på vår hemsida.
Thomas Kahan
Ordförande
1. Nieburg I, Kahan T. How to improve risk factor evaluation of
hypertensive patients in primary care. Blood Pressure 2010. In
press.
2. Hjerpe P, Merlo J, Ohlsson H, Bengtsson Boström K, Lindblad
U. Validity of registration of ICD codes and prescriptions in a
research database in Swedish primary care: a cross-sectional study
in Skaraborg primary care database. BMC Med Inform Decis
Mak. 2010;10:23.
3. Qvarnström M, Wettermark B, Ljungman C, Zarrinkoub R,
Hasselström J, Manhem K, Kahan T. Antihypertensive treatment
and control in a large primary care population of 21,167 patients.
J Clin Hypertens 2010;12 Suppl 1:A130-131.
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FRÅN REDAK TIONEN

Teckning av Lovisa Nyström nästan 8 år, från vänster till höger:
en soptunna, en råtta samt kråkbo på skorstenen.

Från råttor till register

J

ag hinner inte åka så mycket på
vetenskapliga konferenser längre
som tidigare. Ingen tar ju hand om
allt arbete medan man är borta.
Dagens arbetsliv kräver närmast omedelbara svar, upplever i alla fall jag det som,
på olika mejl inklusive genomläsning av
en massa elektroniska dokument eller motsvarande. När man väl kommer åter efter
några dagars bortavaro kan det finnas 200
mejl som väntar på genomläsning. Visst,
jag kan skaffa möjlighet att nå mina arbetsmejl också från annan plats än på jobbet,
men då blir det jättesvårt att hinna vara
med på kongressen, och många av de
uppgifter man ber om i mejlen kräver att
jag sitter på min arbetsplats för att enkelt
kunna besvaras. Så jag väljer att fortsätta
arbeta på plats i Linköping i första hand.
Hursomhelst upplever jag det fortsatt som

att man internationellt på kongresser inom
kardiovaskulär forskning och inom diabetesområdet framförallt presenterar experi66 VASKULÄR MEDICIN 2010 • Vol 26 (Nr 2)

mentell forskning som bygger på cell- eller
djurförsök. Det är betydligt mera sällan
man ser om fynden stämmer på oss människor. Kollegor som följt med på resorna
har ibland uttryckt att det varit svårt att
finna presentationer som överhuvudtaget
haft ett kliniskt fokus, bland alla ”råttförsök”. Jag har alltmer kommit att undra hur
man egentligen menar att det har intresse
för oss människor, och våra sjukdomar,
att avla fram t.ex. en särskild råttstam som
särskilt ofta får stroke om den ges särskild
saltinnehållande kost och sedan göra ett
antal försök på denna (s.k. stroke prone
hypertensive rats)?
Man har alltså en fritt levande gnagare
som kan bli några år gammal om den har
tur, så avlar man fram en särskilt sjuk variant som man stänger in i en bur och ger
den en kost som är helt standardiserad och
därmed onaturlig. Man framavlar ett stort
antal liknande djur som alla lever under
identiska artificiella förhållanden, så att
allt blir standardiserat, och sedan gör man

sina experiment av olika slag för att studera
t.ex. ”mekanismer bakom hypertoni och
stroke”. Visst man kan säkert finna en hel
del intressant, men nog är väl den kliniska
nyttan av den här typen av djurförsök ändå
mycket begränsad?
I klinisk medicin brukar man anse att fall-

beskrivningar har bland det lägsta bevisvärdet av alla vetenskapliga metoder. Självklart
kan ett enstaka fall ändå vara intressant
kliniskt, men om det är en mycket ovanlig
sjukdom eller händelse så är det osäkert om
man kan dra så stora växlar på fynden, då
man ju inte kan veta hur typiska de olika
fynden eller lärdomarna varit. Här finns
en intressant parallell till djurförsök. De
senaste dryga decennierna av experimentell forskning har till stor del upptagits av
genetikens landvinningar och inom t.ex.
det fält som jag verkar – åderförkalkning,
diabetes och metabolt syndrom – har man
gjort ett stort antal studier på knockoutmöss, på vilka man tagit bort specifika

gener, eller motsatsen, där man istället
överdrivit en signalväg genom att öka aktiviteten i en viss gen (knock-in). Visst har
detta i många fall lett till intressanta fynd,
men är inte en knockout-mus på många
sätt en djurmodell som i det närmaste är
en fallbeskrivning?
Betänk följande: man har inavlat i stort
sett genetiskt identiska möss och låtit
dem leva under samma standardiserade,
artificiella, förhållanden och alla avlivas i
regel vid samma ålder för att undersökas
närmare. Vad är den stora skillnaden mot
en fallbeskrivning annat än att man gjort
undersökningsmaterialet större, så att de
statistiska skillnaderna i experimenten blir
bra genom att man har flera ”tvillingar”,
och det är ju bra, men för övrigt?
En sak som bekymrat mig när det gäller

experimentell forskning är att det är så lätt
att göra flera olika experiment med olika
tekniker som alla syftar till att besvara
samma frågeställning. Sedan är det enligt
min erfarenhet mycket lätt hänt att experimenten blir av varierande kvalitet och det
är ofta en del som inte alls kan tolkas säkert
på grund av tekniska problem. Här är det
otäckt lätt hänt att man väljer att anse det
som passar ihop med vad man tänkt sig,
och att vara mer kritisk mot hur de som
kanske inte visar de resultat som passar
in som misslyckade försök. Hur kan man
kontrollera detta? Ett bra sätt är att vänta
med att anse ett nytt intressant fynd vara
riktigt sant tills en oberoende forskare konfirmerat resultaten. Eller, om man tänker
satsa stort på ett område under lång tid, se
till att först verifiera det man tänker forska
vidare på med egna försök i sitt eget laboratorium.
I detta senaste avseende har den kliniska

forskningen fått klart ökad kvalitet under
de senaste åren. Bra tidskrifter begär numer
att man redan innan man börjat sin kliniska prövning anmält den till lämpligt
register på ”nätet”. Detta har verkligen
varit bra då det möjliggör dels att man kan
kontrollera att ingen annan håller på med
exakt det som man tänker starta, vilket
ju kan vara slöseri med forskningsresurser, dels att man inte kan göra 10 kliniska
prövningar och sedan välja ut att enbart
publicera den som ger resultat som man
tycker var passande.
Idag debatteras nyttan av olika register inom den kliniska forskningen i Sve-

rige. Jag är givetvis jävig i den debatten
eftersom jag är så förtjust i forskning och
faktiskt också i epidemiologi. Men visst
kan vi lära oss väldigt mycket av våra fina
svenska register. Att de fungerar bra för
att kvalitetssäkra är rätt självklart, om de
har god täckning, men man kan också
ganska omgående med hjälp av registerdata utröna vilka patientkategorier som har
bra eller dålig prognos och därigenom få
ett bättre underlag för hur resurser skall
allokeras. Naturligtvis måste allt vägas mot
hur mycket tid det kostar att mata in data
i register, men borde det inte vara en skyldighet att kvalitetssäkra något så viktigt
som vård och omsorg?

”Naturligtvis måste allt vägas
mot hur mycket tid det kostar
att mata in data i register, men
borde det inte vara en skyldighet att kvalitetssäkra något så
viktigt som vård och omsorg?”
Vi ger fortsatt väldigt mycket råd om
hur folk skall leva sina liv som inte alls testats i kliniska randomiserade prövningar,
och vi har så många exempel på att vi
utifrån teorier om risker haft fel om hur
man bäst behandlar. Jag brukar som skolexempel framhålla ALLHAT-studien som
visade att det läkemedel som gav diabetes,
tiaziddiuretika var bättre i sin effekt på
”hard endpoints” än det som snarast förbättrade metabolt syndrom, alfablockerare
(1). Nu har vi fått ett bra exempel som är
en liknande parallell – statiner, som ju är
bland det mest väldokumenterade av alla
preparattyper att primär- och sekundärpreventivt minska sjuklighet och död, verkar
som klasseffekt också ha en diabetogen
effekt (2)! Men det förtar ju inte att dessa
preparat minskar sjuklighet, vilket är det
som räknas för patienten.
En som jag tycker något underutnyttjad

familjer med defekt PPAR gamma receptor som visar att den insulinresistens som
då uppstår kopplar till uttalad stegring av
lipider samt blodtryck (3). Själv tycker jag
att det faktum att renal glukosuri med ett
preparat mot diabetes, dapagliflozin, är
ett mycket lovande preparat eftersom man
kan luta sig emot fynd på patienter som
har detta spontant på genetisk grund och
som inte utvecklar några särskilda besvär
av detta med tiden (4).
Nå, i skydd från askan som nu drar in i

Europa sitter jag i min källare där jag skriver som bäst. Själv skall jag nu utnyttja aska
och rök och inte bara elda för kråkor, utan
under de kråkor som nu bygger bo i min
skorsten. Dessa är inte de enda vårystra
djurslag som försökt flytta in i vårt gamla
hus. Jag har också stiftat bekantskap, helt
ovetenskapligt, med sju möss de senaste
veckorna, vilka bott under diskbänken.
De har nu släppts ut i frihet att leva helt
ostandardiserat i skogen istället.
Fredrik Nyström
Från redaktionen
Referenser:
1. Major cardiovascular events in hypertensive
patients randomized to doxazosin vs chlorthalidone: the antihypertensive and lipidlowering treatment to prevent heart attack trial
(ALLHAT). ALLHAT Collaborative Research
Group. JAMA 2000; 283: 1967-1975
2. Sattar N, Preiss D, Murray HM, et al. Statins
and risk of incident diabetes: a collaborative
meta-analysis of randomised statin trials. Lancet
2010; 375: 735-742
3. Barroso I, Gurnell M, Crowley VE, Agostini
M, Schwabe JW, Soos MA, Maslen GL, Williams TD, Lewis H, Schafer AJ, Chatterjee VK,
O’Rahilly S. Dominant negative mutations in
human PPARgamma associated with severe
insulin resistance, diabetes mellitus and hypertension. Nature 1999; 402: 880-883
4. Scholl-Burgi S, Santer R, Ehrich JH. Long-term
outcome of renal glucosuria type 0: the original
patient and his natural history. Nephrol Dial
Transplant 2004; 19: 2394-2396

metod att föra samman det bästa ur den
prekliniska genetiska och den mer kliniska
forskningen är att satsa på de exempel på
”knockout” som en del genetiska sjukdomar utgör. Vi har där kunnat se ett mycket
starkt bevis på att isolerad kolesterolstegring vid familjär hyperkolesterolemi är en
tillräcklig, men behandlingsbar riskfaktor,
för åderförkalkning. Vi har också enstaka
VASKULÄR MEDICIN 2010 • Vol 26 (Nr 2) 67
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Analys av

Nordisk alkoholforskning
Varför anses det farligt med måttligt vindrickande
i Sverige medan det är hälsosamt i Danmark?
De ibland helt paradoxala resultaten av alkoholforskning ger ofta också upphov till helt
motstridiga råd till vanliga människor. Denna analys av alkoholforskningen i Norden ger
intrycket att det som är farligt i Sverige är ganska ofarligt i Danmark.
Det kan frågas varför den nordiska alkoholforskningen levererar så motsägelsefulla
resultat, och här görs en genomgång av nordiska alkoholforskningsartiklar som har en
hälsopromotiv inriktning. Det är rimligt att också fråga vilka råd man i klinisk verksamhet
egentligen kan ge till vanliga människor med tanke på att det kan framstå som om alkohol
i måttliga mängder kan vara både nyttigt och skadligt – på samma gång?

Alkoholforskningens motstridiga resultat

Frågan om alkohol är farligt i måttliga
mängder diskuteras ganska ofta bland
forskare, och det framkommer när man
studerar alkoholforskning att det internationellt inte alls råder koncensus i frågan.
Det är dock viktigt att påpeka att diskussionen i så fall rör sig om måttligt bruk;
det finns ingen forskare som vill påstå att
stora mängder alkohol skulle vara ofarligt
eller hälsosamt. Frågan om alkoholbruk
kommer ofta upp i diskussioner om patienters hälsa, och med de ibland helt motsägande uppgifter som forskningen uppvisar kan det vara viktigt att försöka göra
en översiktlig vetenskapsteoretisk analys av
forskningsläget. Denna artikel använder i
princip forskningsmaterial som hittats i de

stora databaserna ISI, Pubmed, CSA och
Cinahl, och endast ett mindre antal rapporter, som inte är kollegialt granskade.
En sak som är slående när det gäller
olika forskares studier av alkoholbruk är
bedömningen av alkoholens farlighetsgrad
kan variera ganska mycket. I en artikel från
2005 har ett antal forskare, varav några
från Sverige, sett ganska små mängder
alkohol som en orsak till bröstcancer:
The observed association between risk
of developing postmenopausal estrogen
receptor+ (ER) breast cancer and alcohol
drinking, especially among those women
who use postmenopausal hormones, may
be important, because the majority of
breast tumours among postmenopausal
women over-express ER [1].

Detta kan jämföras med en annan undersökning där några danska forskare kommit
till slutsatsen att små mängder av alkohol
istället skyddar mot ventrikelcancer:
There was no association between beer
or spirits drinking and gastric cancer. In
conclusion, the present study suggests that
a daily intake of wine may prevent development of gastric cancer [2].

Således kan alkohol både ge och skydda
mot cancer? Här kan det invändas att
bröstcancer och ventrikelcancer är två olika
sjukdomar, där den förstnämnda är hormonberoende, men inte den sistnämnda.
Bedömningen av hur farligt små mängder
alkohol kan vara framstår ändå som helt
paradoxal, och det förvirrande intrycket
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av alkoholforskningens resultat förstärks
när man jämför de studier som berör den
kontroversiella frågan om gravida kvinnors
alkoholintag. Det finns ingen forskare som
menar att alkohol i stora mängder är bra
för gravida, och det är heller inte vad som
diskuteras. Det är istället hur farligt intaget
av 1–2 glas vin i veckan kan vara för barnet.
Nyligen (2009) publicerades en litteraturstudie från svenska Folkhälsoinstitutet som
menade att det fanns anledning att tro att
mycket små mängder vin per vecka för
gravida kunde ge barnet framtida skador
(3). Undersökningen rörde huvudsakligen
artiklar som behandlade 1–4 glas i veckan,
och resultaten var inte helt entydiga eftersom bara 4 av 8 artiklar visade på kognitiva
och socioemotionella skador för barnen
när mödrarna brukat låga doser av alkohol.
Resultaten kan också förbrylla eftersom en
undersökt studie visade på mentala hälsoproblem vid intag av mindre än ett glas vin
i veckan, men inga skador vid hög alkoholkonsumtion – något som möjligen kan
ha med att göra att inga högkonsumenter
deltog i undersökningen.
Denna svenska undersökning kan dock
jämföras med en engelsk från 2008 som
visar på helt motsatta resultat. Engelska
gravida som drack 1–2 glas vin i veckan
hade barn som mådde bättre på dagis,
de hade mindre hyperaktivitet och emotionella problem jämfört med barn till
mödrar som helt avstod från alkohol i
undersökningen (4).
Även bedömningen av alkoholens allmänna hälsoeffekter kan skifta. En amerikansk alkoholforskare har tillsammans med
några danska pekat på de positiva effekter
som måttligt bruk av alkohol ger på hjärta
och kärl:
Alcohol intake at least 3 to 4 days per
week is associated with a lower risk of
myocardial infarction among women and
men, an association apparently attributable
to the relationship of alcohol with HDL
cholesterol, fibrinogen, and hemoglobin
A1c. Because the effects of alcohol on HDL
cholesterol, fibrinogen, and insulin sensitivity have been confirmed in randomized
trials, our findings support the hypothesis
that the inverse relation of alcohol use and
myocardial infarction is causal [5].

Och ett måttligt bruk av alkohol har även
av ett antal danska forskare påvisats skydda
mot stroke:
This study indicates that the apparent
lower risk of stroke associated with moderate alcohol consumption is confined to
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a group of highly stressed persons. It is
suggested that alcohol consumption may
play a role in reducing the risk of stroke by
modifying the physiological or psychological stress response [6].

Med dessa positiva resultat som gjorts på
patienter borde kanske ett måttligt bruk
av vin rekommenderas till personer med
olika vaskulära sjukdomar. Men problemet
är återigen att andra forskare kommit till
helt motsatta resultat. I en nyligen publicerad rapport från svenska Folkhälsoinstitutet beräknar forskare de folkhälsoeffekter som ett borttagande av det svenska
Systembolaget skulle innebära, och om
alkohol skulle säljas i särskilda vinbutiker
eller vanliga livsmedelsbutiker. Om alkohol i Sverige såldes i särskilda vinbutiker
beräknar utredningen att alkoholrelaterade
sjukdomar skulle öka med 26%, självmord
med 10%, mord med 18% och sjukfrånvaron med 18%. Detta är ganska låga siffror om de jämförs med det scenario som
skulle utvecklas om alkohol i Sverige skulle
försäljas i vanliga livsmedelsbutiker. Alkoholrelaterade sjukdomar beräknas då öka
med 61%, självmord med 30%, mord med
40% och sjukfrånvaron med 40% [7].
Dessa helt motsägande forskningsresultat ger inte direkt något stöd för hälsoråd
i alkoholfrågor, och man kan undra om
det som visats ovan är att se som enstaka
fall eller är en generell tendens, och varför
resultaten i så fall är så motstridiga.
Hälsopromotiv alkoholforskning:
Vad kan göras för att undvika skador av
alkohol?

De ovan påvisade forskningsresultaten
hittas inom den nordiska folkhälsovetenskapen som traditionellt ofta arbetat
med stora statistiska undersökningar där
eventuella hälsofaror pekats ut, men där
hälsoråd mer sällan getts. Det kan dock
frågas hur man ska gå vidare från att bara
beskriva ett problem, till att försöka göra
något åt det. Det relativt nya området för
hälsopromotiv forskning har försökt representera en mer aktionspräglad verksamhet
där forskarna ofta gör interventioner för
att försöka gripa in i ett skeende för att
försöka förändra det. En WHO-konferens
i Ottawa 1986 startade officiellt denna
verksamhet som från början drevs med
termen ”empowerment” som ledstjärna.
Tanken var att myndigheter inte skulle
ta makten över människors hälsa, utan de
skulle själva läras att ha kontroll över sin
situation. Det innebar dessutom att ha ett
mer övergripande perspektiv på hälsa där

inte bara människors rent fysiska tillstånd
räknades utan hela den sociala och ekonomiska situation hon befann sig i och som
skulle vara möjlig att påverka av individen
själv för att ett bra hälsoläge skulle uppnås.
Rent allmänt kunde begreppet empowerment ses innebära ett nerifrånperspektiv (bottom-up) på hälsa, och skilja sig
ganska markant från det uppifrånperspektiv (top-down) som varit allmänt sedan
skolmedicinens födelse. Emellertid har
det diskuterats huruvida det ursprungliga
nerifrånperspektivet från Ottawa 1986 har
förändrats till att förlita sig mindre på vanliga människors förmåga att ta hand om
sin egen hälsa, till att oftare ge uttryck för
ett ovanifrånperspektiv där myndigheter
med lagar och regler kan styra folk till ett
hälsosammare liv.
Christine Porter har beskrivit denna
utveckling och menar att den hälsopromotiva forskningen som ursprungligen
fokuserade på social rättvisa, numera nöjer
sig med att förbättra ”möjligheterna till
hälsa”, att intresset för att vanliga människor skulle delta i utvecklingen av sin egen
hälsa har vikit, för att ersättas med krav på
”evidensbaserad policy” som i sin förlängning innebär ett fokus på att myndigheters
regelverk skall användas i hälsopromotiva
insatser, dvs en övergång från bottom-up
till top-down [8].
För att undersöka om den nordiska
hälsopromotiva alkoholforskningen kunde
beskrivas i dessa termer gjordes en sökning
i databaserna ISI, PubMed, Cinahl och
CSA. Genom att använda sökordet “health
promotion” som keyword and “alcohol” i
abstractets text, och författaradress i något
av fem nordiska länderna, hittades 164
artiklar. Många av dessa visade sig dock
endast ha alkohol som en av många hälsofaktorer som undersöktes. Eftersom det
var de specifika alkoholartiklarna som var
intressanta för undersökningen identifierades dessa, och de var 36.
En kodning gjordes av dessa abstracts
där ett antal variabler söktes. Bland annat
var det intressant att se om artikeln hade
ett nerifrån- eller ett uppifrånperspektiv.
Ett uppifrånperspektiv definierades som
att initiativet till förändring kom från
forskaren eller från myndigheter och att
deltagarna i projektet inte var tänkta att
delta på jämlik nivå med forskarna eller
påverka resultatet. Ett nerifrånperspektiv
innebar det motsatta; vanliga människor, ungdomar eller patienter, var aktiva
deltagare i studien och bidrog till design
och resultat. En del studier kan ha drag
av både uppifrån- och nerifrånperspektiv
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Kodningen av de funna hälsopromotiva
alkoholartiklarna visar att det finns tydliga
skillnader mellan de nordiska länderna.
Här kommenteras främst artiklarna från
Danmark och Sverige eftersom de övriga
nordiska länderna är dåligt representerade
i materialet. Island har t.ex. bara en enda
alkoholartikeln med health promotion
som keyword. En intressant bild framtonar
dock i Figur 1 när relevansaspekterna jämförs mellan Danmark och Sverige, som är
nummer 1 och 5 i figuren, eftersom svenska
artiklar oftare har relevans för kommuner
och landsting (sektorer) och ibland framtonar som förarbeten till lagförslag (juridisk).
Danska artiklar har istället oftare relevans
för individer (individuell), men nämner
ibland ingen relevans (deskriptiv) alternativt att artikeln uppges ha relevans för
framtida forskning (vetenskaplig):
Olikheterna mellan den danska och
svenska hälsopromotiva alkoholforskningen, där svenska forskare oftare har
relevans för landsting och efterlevnad eller
instiftande av regler, medan danska forskare oftare har ett individperspektiv, ger
intrycket att ett nerifrånperspektiv är vanligare i Danmark, men att ett uppifrånperspektiv dominerar i Sverige. När en kodning görs av dessa båda aspekter framtonar
denna bild ganska tydligt. Det visar sig i
Figur 2 att det är svårt att i materialet hitta
en enda svensk artikel med ett tydligt nerifrånperspektiv:
Ett par exempel ska visas på hur de olika
perspektiven kan se ut. Ett svenskt abstract
som kodats som ha relevans för efterlevnad av lagstiftning är detta, som dessutom
kodats med ett uppifrånperspektiv:
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There has been a significant improvement in the rate of refusal of alcohol service
at licensed premises in Stockholm during
the project period. The reason for this is
probably a combination of the intervention efforts: community mobilization, RBS
training and a more efficient monitoring of
alcohol service by authorities [9].

Trots att detta projekt mobiliserar kommunen och tränar bartenders att vägra servera
alkohol har det kodats som ha ett uppifrånperspektiv, eftersom de personer som ska
förvägras att dricka alkohol inte finns med.
Det är snarare myndigheternas regler som
bartenders lärs att följa och oavsett hur
behjärtansvärt det kan vara så går det inte
att koda projektet som uppfyllt av empowerment, som ansetts som en ledstjärna för
hälsopromotiv forskning.
Ett projekt som däremot måste anses kännetecknat av empowerment är detta danska
där en forskargrupp gjort en intervention
där ungdomar i 13–16-årsåldern lärts att

hjälpa varandra om de blivit alltför berusade:
The informants monitored their own
level of intoxication, but in order to reduce
alcohol consumption they depended upon
support from their peers. The informants
preferred drinking in the company of well
known and trusted peers, and during drinking episodes they supervised and intervened
in each others’ drinking to the extent that
they deemed it necessary and possible. In
regulating the social context of drinking
they relied more on their personal experiences than on formalized knowledge about
alcohol and harm, which they had learned
from prevention campaigns and educational
programmes. Conclusions: In this study we
found that teenagers may help each other
to minimize alcohol related harm, and teenage peer groups should thus be considered a
resource for health promotion [10].

Detta projekt kan i den svenska kulturen
ses som påfallande kontroversiellt. Ungdomar i de yngre tonåren lär varandra att
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dricka måttligt och framförallt att se till
att inget farligt händer om kompisen ändå
blir alltför berusad. Det kan erinras om att
ett sådant alkoholprojekt hade varit helt
omöjligt i Sverige, där ungdomar under 18
år enligt gällande lag inte får dricka alkohol
överhuvudtaget.
Diskussion och slutsatser

Det är rimligt att fråga vad som kan ligga
bakom de motstridiga forskningsresultaten, och förmodligen finns det flera orsaker till situationen. En besvärande faktor är
att de motstridiga resultat som svenska och
engelska forskare fått fram om mycket låga
doser av alkohol till gravida, vilket berördes
i början av denna artikel, ger direkt stöd för
den officiella policy som de båda länderna
redan har. I Sverige rekommenderas gravida att helt avstå från alkohol, men i England sätts gränsen vid 1–2 glas vin i veckan
och forskarnas resultat verifierar därigenom
respektive lands policy. Forskningsresultatens trovärdighet är dock inte så stor. Kan
1–2 glas vin i veckan för en gravid kvinna
verkligen leda till mentala störningar hos
barnet flera år senare? Och kan verkligen
samma låga dosering leda till förbättrad
mental hälsa hos barnet efter samma tid?
De motstridiga forskningsresultaten ger
här ett intryck av att forskarna från båda
länderna har levererat önskade resultat, och
representerar i så fall ett forskningsetiskt
problem av ganska allvarlig art. Det kan
också vara så att forskarna inte förhållit sig
tillräckligt kritiskt till de egna resultaten,
något som epidemiologen Ionnadis påtalat
då han i en artikel menat det vara nödvändigt att forskare funderar på ”what they
believe the chances are that they are testing
a true rather than a non-true relationship”
[11].
När det gäller forskningsetik är det
ganska tydligt att danska forskare oftare har
ett deskriptivt förhållande till sina resultat,
och menar att de möjligen är viktiga för
framtida forskning. Ett sådant förhållande
till den egna forskningen påminner om
den traditionellt neutrala forskningsetik
som forskarsamhället under flera sekler
utvecklat. De danska artiklarna har också
något oftare ett medicinskt perspektiv, och
verkar representera en traditionell forskningsetik som ofta finns bland medicinare.
Den danske forskaren Rosta har pekat på
skillnaderna mellan alkoholforskningen
i Danmark och Tyskland, och menat att
danska forskare oftare är knutna till medicinska fakulteter, att de representerar en
medelklass som inte så ofta kommer i
kontakt med de sociala problem som alko-
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holism orsakar. Tysk alkoholforskning är
däremot mer influerad av kyrkliga nykterhetsrörelser och konservativ politik; sociala
kretsar där medicinska forskningsresultat
som pekar på alkoholens eventuella goda
egenskaper inte har särskilt stort genomslag
[12].
Skillnaderna gentemot den svenska hälsopromotiva alkoholforskningen framstår
som ganska stor; med ett ganska starkt
inslag av regelverk och med relevans för
kommuner och landsting snarare än individer verkar den influerad av myndigheter
och byråkrati. Det förvånar därför inte
att den svenska forskningen inom detta
område har ett tydligt uppifrånperspektiv; de övriga nordiska länderna verkar ha
lättare att balansera mellan top-down och
bottom-up. Nykterhetsrörelsens inflytande
i olika politiska organ får dessutom anses
vara ganska stor i Sverige, eftersom den
finns både inom frireligiösa rörelser och
inom flera av arbetarrörelsens organisationer – medan den i andra länder återfinns
främst inom konservativa politiska kretsar.
Men det kan frågas om den forskning
som visar på positiva effekter av måttligt
bruk av alkohol bara kan ignoreras. Frågan
verkar med de resultaten inte vara hur man
ska minimera alkoholkonsumtion för alla,
utan snarare hur man får de flesta människor att dricka just måttligt? Och det
finns anledning att tro att det ursprungliga hälsopromotiva nerifrånperspektivet,
där människors egna kunskaper om hur de
ska hantera sin egen hälsa, är nyckeln till
ett bättre hälsoläge för många människor.
Och då bör man nog inte skapa mer regler
och förbud utan försöka få fram ett mer
positivt budskap. Folkhälsovetenskap har
ganska länge representerat det höjda varnande pekfingret, där det ideligen slagits
larm om hälsofaror som skall undvikas,
men varför inte ge positiva råd istället för
negativa varningar? Och då kan man ge
rådet till vanliga människor att dricka ett
glas vin då och då, men att man bör skaffa
sig större kunskaper för att kunna välja det
som är bra och välja bort det som är dåligt.
Det rådet kan dock ges endast till människor som känner sin egen begränsning,
men tanken att de flesta vanliga människor
själva kan lära sig att hantera sin egen hälsa
är egentligen självklar även när det gäller
alkoholbruk.
Stefan Thorpenberg
Docent, projektledare
Nordiska högskolan för
Folkhälsovetenskap (NHV)
Göteborg
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ANNONS

Nya bevis för värdet av reninmätning vid behandling av blodtryck

John Laragh (!) skriver i Vaskulär Medicin

N

är jag började att doktorera på
hypertoni med professor Bengt
E Karlberg som min handledare,
så fanns alltid husguden John Laragh i
bakgrunden. Bengt hade ”vuxit upp” med
upptäckten av reninsystemet och på den
tiden (tidigt 90 tal) så började vi rutinmässigt vid utredning av hypertoni vid dåvarande blodtrycksmottagning att sätta ut
medicinerna för att under medicinfrihet
göra bestämning av reninsystemsaktivitet.
Patienterna kom sedan standardiserat på
morgonen och vi mätte efter ordentlig vila
reninaktivitet i plasma samt efter stimulering med furosemid. Tanken var att ett
lågt reninvärde talade för primär vätskeretentionstendens, medan ett högt värde
talade mer för att det var reninsystemet
som var aktiverat, eventuellt via sympatikus, och att man då skulle sikta in utredning på njurartärstenos alltmedan man
kunde pröva behandling med betablock-

erare eller ACE-hämmare. Patienter med
hämmat renin ansågs ha ”lågreninhypertoni” och utreddes sällan så mycket vidare,
de skulle i första hand få diuretika, var det
tänkt. Någon bra dokumentation att detta
verkligen fungerade fanns dock inte på den
tiden. Man hade inte heller insett att en
vanlig anledning till låga reninvärden, även
om patienten hade normalt kalium, ofta
kan var primär aldosteronism där hämmat
renin är det mest typiska fyndet.
Jag fick nu för en tid sedan en originalar-

tikel från John Laragh med hans visitkort
fastgemat på. I denna artikel beskriver
han nu hur han verkligen dokumenterat
att mätning av reninsystemets aktivitet på
behandlade patienter medför effektivare
skräddarsydd behandling, och lägre blodtryck, än om patienten går till en blodtrycksspecialist som inte mäter renin (1).
Jag skrev ett e-mail till John Laragh och

dristade att fråga om han kunde tänka
sig att sammanfatta sina fynd i en artikel
för läsare av Vaskulär Medicin. Svaret tog
så pass lång tid att jag började undra om
det var ett förmätet förslag – men som
synes nedan kom det en sammanfattning
till slut! Så bästa läsare, nedan finner Du
en kommentar för just denna tidning av
ingen mindre än husguden John Laragh
själv! När man söker på hans namn numer
ser man att han hör hemma i New York
och att han tog examen 1948. Man får anta
att han själv hållit framförallt cirkulationen i CNS i topptrim för att hinna med
att skriva för vår tidning nu, samt då han
genom åren producerat ca 600 vetenskapliga skrifter.
Fredrik Nyström
Redaktionen

Plasma Renin Test
Guided Drug Treatment Algorithm for Correcting Patients with
Treated but Uncontrolled Hypertension: A Randomized Controlled Trial
Many hypertensive patients take multiple
antihypertensive agents without successful blood pressure control. Current US
guidelines (JNC7) recommend referral of
such patients to a clinical hypertensive
specialist, without specific recommendations. A recent randomized controlled
clinical trial reported by Egan et al1 has
compared the drug management of such
drug resistant patients by hypertension
specialists (CHSC) with the effectiveness
of a defined plasma renin test guided
drug selection algorithm (RTGT)2.

T

he RTGT algorithm is based on
the concept that, irrespective of
the current drug treatments, a
subnormal plasma renin activity (PRA
<.65 ng/ml/hr) indicates the presence of
sodium-volume excess “V” hypertension,
whereas values ≥0.65 ng/ml/hr indicate
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instead the presence of renin-angiotensin
vasoconstriction excess “R” hypertension3.
The algorithm for V patients prescribes
natriuretic anti-volume “V” drugs (diuretics, spironolactone, calcium antagonists, or
α1-blockers) for “V” patients while withdrawing any antirenin “R” drugs (converting enzyme inhibitors, angiotensin receptor antagonists, or β-blockers). In contrast
the algorithm for R patients prescribes
instead anti-renin R drugs4 while withdrawing natriuretic V drugs in those with
ambulatory PRA levels > 6.5 ng/ml/hr.
The treatment algorithm was applied to
38 treated, uncontrolled hypertensives and
their treatment results were compared to
39 similar patients who were treated by
the same specialists without access to PRA
testing. The RTGT patients were 63.9 ±
1.8 years old, had baseline blood pressures

averaging 157/87 ± 2.6/2.0 mmHg, had a
mean PRA of 5.8 ± 1.6 ng/ml/hr, and were
taking an average of 3.1 ±0.3 antihypertensive drugs. CHSC patients were 58.0 ± 2.0
years old, had baseline blood pressures averaging 154/92 ± 2.3/2.0 mmHg, mean PRA
of 4.6 ± 1.1 ng/ml/hr, and were taking an
average of 2.7 ±0.2 antihypertensive drugs.
Overall, the renin test guided algorithm
proved slightly more effective than the clinical hypertension care without renin testing. Thus, blood pressure was controlled
by RTGT in 74% (28/38) versus 59%
(23/39) (ns); blood pressure fell to 128/73
versus 134/80; systolic and diastolic blood
pressures fell more (SBP -29 vs. -19, and
DBP -14 v. -11 mmHg; p = 0.03 and ns).
Although the number of BP medications
did not increase in the group as a whole
with either treatment approach, 60%

of R drugs were withdrawn in V-RTGT
patients vs. only 11% in V-CHSC patients
while BP fell at least as much (by 31/12
vs. 23/13 mmHg). Similarly, in high renin
R-RTGT patients (PRA > 6.5 ng/ml/hr)
overall BP medications were reduced by
-0.3 v. +0.2 per patient while SBP fell as
much (by 18/13 vs. 22/12 mmHg). RTGT
treatment was also effective in lowering the
blood pressure of patients with medium
PRA levels (≤ 0.65 to 6.5 ng/ml/hr); BP
fell by 35/18 v. 16/10 but the number of
drugs increased more with RTGT (by +0.7
v. +0.4) most likely because the original
RTGT algorithm provided for testing subtraction of drugs once blood pressure was
controlled, but that part of the protocol
was not pursued by Egan et al.
Thus, this study verifies that clinical plasma
renin testing provides clinically useful
information that can be used to better
control the blood pressure of uncontrolled

patients who were already taking two or
more antihypertensive drugs. While clinical hypertension specialists care proved to
be successful, since the process used by
these specialists was not defined, it is not
applicable to the general clinical setting.
In contrast, the success of the RTGT algorithm shows that, irrespective of whether
patients are already taking antihypertensive
drugs, a low plasma renin level still indicates that the patient is volume expanded,
and is likely to respond best to natriuretic
drugs and is unlikely to respond to antirenin system R drug types to successfully
control blood pressure. In contrast, a high
plasma renin test indicates instead the
need for further renin system blockade;
it also indicates that subtraction of natriuretic drugs (i.e. diuretics, CCBs or alpha
blockers) may improve the effectiveness of
the anti-renin system drugs by reversing
the rise in PRA levels caused by excessive
diuretic therapy.
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John Laragh

Välkommen till Svensk Vaskulär Medicin!
Så har vi då gått in i 2010. Det innebär ju att årsavgiften till Svensk förening för hypertoni, stroke och
vaskulär medicin ska betalas. Årsavgiften för 2010 är oförändrad, 100 kronor.
Som en följd av samgåendet mellan Svenska hypertonisällskapet och Svensk förening för medicinsk
angiologi 2007 hade medlemmar i Svenska hypertonisällskapet en tids avgiftsbefrielse. Detta har från
och med 2010 upphört och vi välkomnar nu alla att betala in årsavgiften.
Som medlem i Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin har Du många förmåner:
• Du är med i den största svenska medicinska föreningen med särskilt intresse för kärlsjukdomar och deras prevention.
• Genom föreningens vidsträckta kontakter har Du goda möjligheter att påverka nationella och
internationella organ rörande vaskulär medicin.
• Du får varje år fyra nummer av vår tidskrift Vaskulär Medicin till Din adress.
• Vi ger Dig information om kommande konferenser, möten, fortbildningskurser och andra viktiga aktiviteter.
• Du erbjuds delta i European Society of Hypertension Summer School, forskarutbildningskurser,
utbildningar för sjuksköterskor och mycket annat.
• Föreningen är en av arrangörerna för det årliga Kardiovaskulära Vårmötet, landets största årliga möte
för hjärt-kärlsjukdomar.
Alla medlemmar måste betala sin årsavgift på 100 kr för 2010.
Betalningen sker genom följande sätt: Bankgiro 383-0114 eller Postgiro 268531-1
Glöm inte att ange namn, adress och e-mailadress.
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Välkommen till Svensk Vaskulär Medicin!
Thomas Kahan
Ordförande

Ingar Timberg
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Perifer artärsjukdom
– 10 år framåt!
”Trans Atlantic Vascular Medicine”(TAVM)
startade ”ad hoc” under 1990-talet, i ett
samarbete mellan Storbritannien och
Sverige, där USA och Schweiz snart tillkom. Inriktningen var att samla kirurger,
medicinare, radiologer och andra med
intresse för perifera kärlsjukdomar (PAD,
innefattande vad som i Sverige nu börjat
kallas benartärsjukdom) för att multidisciplinärt diskutera hur denna patientgrupp bör tas om hand på bästa sätt.

D

et första mötet, EUROCHAP
–94, ägde rum i Lund, varefter
ett antal möten avhållits i Europa
och USA. De under senare år utgivna riktlinjerna för omhändertagande av patienter
med PAD, TASC (1) respektive TASC II
(2) har sitt ursprung i diskussioner vid
TAVM-möten. Startskottet för TASCprocessen får nog anses ha gått vid det
tillfälle när det påpekades att skillnader i
handläggning av PAD ser man inte bara
mellan olika länder, utan i lika hög grad
mellan grannsjukhus! TAVM-arbetet ligger
också bakom en publikation som diskuterar riktlinjer för PAD-studier (3).
I maj 2009 organiserades på nytt ett
svenskt möte, denna gång i Örebro, med
titeln ”PAD 2009, The next 10 years in the
management of peripheral artery disease”
(se appendix). Denna artikel sammanfattar
huvudinnehållet i diskussionen, men författaren tillåter sig också att beträda vissa
sidospår, när så är befogat.
Är PAD underdiagnosticerat?

I USA och Canada känner hälften, upp till
två tredjedelar av den befolkning som är
över 50 år och har riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom både till hjärtinfarkt och
stroke, men bara 25% har någon kunskap
om PAD (4,5). Den svenska SBU-rapporten (6) visar att få patienter diagnostiseras i
primärvården, men enligt den enkätundersökning Sigvant gjort (7) finns patienterna!
Ungefär 18% av de 60–90 åringar som
inkluderades i hennes studie hade PAD en
prevalens i samklang med samlade internationella siffror, 17–20% efter 70 års

ålder (2). Här räknas den viktiga gruppen ”asymptomatiska” patienter in, dvs.
de som av olika skäl inte fått symptom av
typ claudicatio intermittens, och som utgör
en majoritet. Att denna grupp, liksom den
som får andra, atypiska, men ansträngningsutlösta besvär från benen, inte diagnostiseras, är givetvis inte så konstigt.
Diagnosen kräver ett ankel-brachial-index,
enligt definitionen <0,9. (se även Gottsäters
utmärkta sammanställning ”Benartärsjukdom” i denna tidskrift, 8). Ankeltryck bör
mätas på alla med symptom, alla 50–69 år
med riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och
alla över 70 års ålder (2), detta för att kunna
ge adekvat prevention och i förekommande
fall terapi. Varför behövs detta? REACHregistret visar entydigt att både dödliga
och icke-dödande hjärt-/hjärnhändelser är
vanligare bland PAD-patienter än bland de
som har koronarsjukdom (9).
Hur får man då befolkningen men också
kollegor att bli lika varse benproblem, som
symptom från hjärta eller hjärna? I USA
har man tillskapat en organisation, ”PAD
Coalition” (10), i Storbritannien finns
TARGET PAD (11), och en europeisk PAD
Coalition är på väg.
Media och annonskampanjer är till stor
hjälp för att få ut informationen, något
som knappast utnyttjats alls i Sverige.

design. Eftersom en hörnsten i den prevention som initieras är trombocythämning,
är en utvikning på sin plats. Helt nyligen
publicerades en ABI-screeningstudie från
Skottland (13), där asymptomatiska personer inkluderats, om över 50 år med symptomfrihet från både ben och hjärta/hjärna,
men med ABI <0.95. Interventionen var
100 mg ASA (acetylsalicylsyra) dagligen
jämfört med placebo. Efter i medeltal 8,2
år fann man ingen skillnad i hjärt-/hjärnhändelser mellan grupperna, men något
fler allvarliga blödningar i ASA-gruppen.
Resultatet bör tolkas med viss försiktighet
– dels kan en ABI-gräns på 0,95 diskuteras,
vanligast är 0,90, och intervallet däremellan torde innebära en låggradig aterosklerotisk sjukdom, samtidigt som åldersgränsen
50 år är låg. Den slutsats som bör dras är
att ASA-prevention till asymptomatiska
personer ska baseras på en individuell
bedömning av riskfaktorer, medan symptomatiska patienter ska ha preventionen som
hittills rekommenderats (2). Det behöver
knappast nämnas att prevention innebär
så mycket mer än institution av trombocythämning, varför under alla omständigheter både de med och utan symptom bör
bli funna. Fler screeningstudier med god
vetenskaplig design krävs för att reda ut
begreppen.

Ekonomi

Forskning – vem betalar?

Kostnaderna för PAD är förvånansvärt lite
kända, och framför allt är kostnadseffektiviteten vad gäller prevention föga belyst.
Detta beror givetvis bland annat på att
PAD-diagnosen ofta är okänd fram till dess
en allvarlig komplikation inträffar. Om och
i så fall hur mycket livslängden ökar om
adekvat prevention sätts in på en person
med PAD är okänt. Känt är däremot att
komplikationer till PAD är dyrbara (12),
och att om en amputation är den slutliga
lösningen är kostnaderna mycket höga.
En viktig fråga är om ABI-screening
innebär en ökad kostnadseffektivitet. Detta
är sannolikt, men inte bevisat. Det är ett
stort önskemål att ABI-screening kommer
till stånd, och då i korrekt vetenskaplig

Den population som har PAD är betydligt
mindre beforskad än den som har kardiovaskulär sjukdom. Som bäst har PAD varit
en undergrupp i större studier. Även detta
faktum får tillskrivas mindre kunskap om
PAD hos både befolkning och beslutsfattare. Diskussionen vid PAD 2009 verifierade detta förhållande för både USA och
Europa.
Generellt varierar medelstilldelningen
stort mellan länder när det gäller klinisk
forskning. Rapporter från företrädare för
MCR-NIHR (Medical Research CouncilNational Institute of Health Research,
UK) och NHLBI (National Heart, Lund
and Blood Institute, USA) tydliggjorde en
förändrad inställning, där klinisk forsk-
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ning fått ökad betydelse, vilket torde
komma även PAD-forskningen till del.
”Private-public partnership” i Europa är
förmodligen en annan väg till framgång,
där industri och stat samverkar. För svenskt
vidkommande torde samverkan universitet-industri vara en väg till framgång, och
tillskapandet av fonder för klinisk behandlingsforskning är av största intresse (14).
Behandling vid PAD
– ett paradigmskifte?

Ingen torde undgå att notera den mycket
snabba förändringen från öppen till endovaskulär åtgärd inom hela kärlkirurgin.
Mellan 1980 och 2000 ökade endovaskulära åtgärder i USA från 0,1 till 58,3 per
100 000 individer (15). En del av denna
ökning innebär mer liberala indikationer
för åtgärd, medan den större delen betyder en ”äkta” förändring. I det svenska
kärlregistret, Swedvasc, noteras för 2009
att endovaskulära åtgärder utgör 57% av
totalantalet ingrepp, på enskilda kliniker
upp till 70%.
Till stor del har förändringen skett
baserat på att ingreppet blir enklare och
för patienten skonsammare samt att en teknisk utveckling pågår som successivt tillåter
behandling även av mer och mer komplicerade anatomiska förhållanden. Däremot
saknas i stor utsträckning ett vetenskapligt underlag för att värdera metoderna
i relation till varandra. Framtiden torde
innebära ett endovaskulärt förstahandsval
vid flertalet ingrepp, och hybridingrepp
(kombination öppen/endovaskulär åtgärd)
kommer sannolikt att öka. TASC-dokumenten (1,2) har beskrivit en ”TASC lesion
classification” med rekommendation att en
”A-anatomi” behandlas endovaskulärt, en
”D-anatomi” öppet kirurgiskt, B och C
har varit intermediärer med viss ”liberalisering” i behandlingsrekommendationerna
mellan TASC och TASC II från öppen mot
endovaskulär åtgärd. För närvarande pågår
omarbetning, klassifikationen bibehålls för
att beskriva den anatomiska svårighetsgraden, men rekommendationen blir i stort
sett alltid endovaskulär åtgärd som förstahandsval (personlig kommunikation).
Sker någon förändring i behandlingen
av claudicatio intermittens? En strikt konservativ handläggning med kontroll av
riskfaktorer och gångträning är fortsatt
viktigast. Möjligheten till läkemedelsbehandling har tillkommit med cilostazol,
att prövas om gångträning inte ger avsedd
effekt (se även 8), medan interventionell
åtgärd i princip endast rekommenderats
vid stenos eller kort ocklusion av a iliaca. I
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praktiken synes dock fler och fler endovaskulära interventioner utföras vid femorala
stenoser/ocklusioner.
Vad gäller läkemedel bör påpekas att
statiner (16) tycks förlänga gångsträckan.
Fler studier krävs dock för säkerställande
av denna effekt.
Kritisk ischemi innebär en ytterst dålig
prognos med en 20% mortalitet redan
första året efter det diagnosen ställts (2).
Revaskularisering, i första hand endovaskulärt, annars som öppen kirurgi rekommenderas (1), då inga läkemedel har påvisats effektiva. Ett visst hopp ställdes till
prostanoider, men en nyligen publicerad
Cochrane-analys klargör att dessa inte har
avsedd effekt (17) . Sedan några år pågår
studier med terapeutisk angiogenes, där en
tillväxtfaktor (VEGF, Vascular Endothelial
Growth Factor; FGF, Fibroblast Growth
factor; eller HGF, Hepatocyte Growth
Factor) tillförs, antingen som rekombinant
protein eller med plasmid- eller virusburen
vektor. En annan möjlighet är tillförsel av
stamceller, antingen från benmärg eller
hämtade från perifert blod efter stimulering med G-CSF (Granulocyte – Colony
Stimulating Factor). För en översikt hänvisas till (18). Under 2010 kommer den hittills största studien, TAMARIS, (fas III)
att redovisas. I denna har 525 patienter
med icke rekonstruerbar kritisk ischemi
randomiserats till NV (non-viral) 1-FGF
behandling jämfört med placebo. Många
frågor är ännu ofullständigt besvarade,
som bästa väg att tillföra tillväxtfaktorn,
optimal dosering, vissa säkerhetsaspekter
etc., men hittillsvarade erfarenheter från fas
II-studier inger visst hopp för framtiden.
Framtida studier

Den kanske viktigaste frågan är hur patienter kan rekryteras till studier. Vid symptomet claudicatio intermittens är problemet
mindre, eftersom detta är en grupp som
är mobil, om än i reducerad grad, och kan
förväntas klara åtgärder och återbesök av
vikt för en studie. Ett stort problem uppkommer dock vid kritisk ischemi, då dessa
patienter är äldre, svårt sjuka och immobila. Särskilda resurser krävs för att dessa
patienter ska kunna delta, t.ex. för extra
transporter till kliniken.
Hur ska mest relevant ”endpoint” definieras? Vid claudicatio intermittens är
gångsträckan, antingen ICD (initial claudication distance) eller ACD (absolute
claudication distance) givetvis ett naturligt
mått, ICD som enklast att acceptera för
patienten, ACD som bättre reproducerbart. Ett bekymmer är att USA numera

hellre använder ”gångtid” än gångsträcka,
till skillnad från Europa. Detta innebär
givetvis ett visst problem då studieresultat
ska jämföras. Gemensam design av framtida studier bör vara lösningen. Det ska
framhållas att andra livskvalitetsvariabler
än gångsträcka också måste värderas, vilket
i sig kräver att diagnosspecifika instrument
utvecklas.
Vid kritisk ischemi använder man gärna
”amputationsfri överlevnad” som primär
”endpoint”. Transatlantic Conference PAD
Trial Guidelines (3) beskrev det i praktiken
viktigaste målet: ”levande patient, båda
benen i behåll, inga sår, ingen smärta, inget
analgetikabehov”, korrekt men knappast
ett vanligt slutresultat vid kritisk ischemi.
Generellt är det väsentligt att inte
avsluta uppföljningen för tidigt, både ur
effektivitets- och säkerhetssynpunkt. Det
år som vanligen gällt bör utökas till 2 år.
Vidare ska det upprepas att flera frågeställningar inom PAD-området kräver att
symptomfria personer inkluderas, framför
allt när det gäller prevention. Proportionen
kvinnor/män bör motsvara sjukdomens
förekomst i populationen.
Vilka studier bör göras? Högsta prioritet
bör sådana studier ha som kan resultera i
minskat lidande och lägre kostnader, vilket
betyder att preventionsstudier rankas högt.
Om än patienter med kritisk ischemi fortsätter att ha en dålig livsprognos är det
högst angeläget att finna terapiformer som
kan reducera smärta och bidra till sårläkning.
Det torde också vara viktigt att värdera
strategier mer än enskilda processer, t.ex.
hur ska strategin vid behandling av en
claudikant se ut, alltifrån sanering av riskfaktorer till systematiserad gångträning och
till ställningstagande för och emot läkemedelsbehandling och intervention?
”Guidelines”

För några få år sedan saknades i stort sett
helt rekommendationer hur att ta om hand
PAD-patienter. Idag finns det internationella, nationella och lokala rekommendationer, vilket givetvis är av största värde
så länge de inte är motsägelsefulla! Under
PAD 2009 diskuterades att en hel del
frågor besvaras olika i olika rekommendationer. Exempel är målvärden för blodtryck
och lipidnivåer, liksom när och hur statiner
bör användas. En nytillkommen fråga (se
ovan) är om ASA ska ges till asymptomatiska PAD-patienter. Lösningen på problem av denna art bör vara att konsensus
nås, och att inte bara ämnesexperter deltar i
framställningen av ”guidelines” utan också

företrädare för andra specialiteter, t.ex. primärvård, vilka förväntas använda rekommendationerna.
Sammanfattning

Det finns i grunden en ganska god kunskap om PAD, men den är inte spridd eller
implementerad som önskvärt vore. Bättre
information om PAD till allmänhet och
profession krävs både för prevention och
behandling. Även sjukvårdshuvudmän och
politiker behöver bättre information, också
för förståelse av värdet av PAD-forskning.
Strategier för omhändertagande av PADpatienter är viktiga, och mer forskning
krävs för säkerställande av frågor kring
både prevention och behandling. Sådan
forskning bör gärna ske initierad av professionen, varför en förutsättning är att
medel för dylik behandlingsforskning görs
tillgängliga.
I vilken utsträckning nya behandlingsmetoder kommer att vara tillgängliga inom
de närmaste åren är svårt att avgöra, men
förhoppning finns att terapeutisk angiogenes ska kunna användas vid kritisk ischemi
Allmänt accepterade, praktiskt användbara rekommendationer tas fram i konsensus där både ämnesexperter och andra
användare är representerade för att nå bästa
följsamhet.
Det finns således en del att arbeta med
under det närmaste decenniet!
Lars Norgren
Professor emeritus,
Forskningschef Örebro läns landsting
Kirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset
70185 Örebro
lars.norgren@orebroll.se

Referenser:
1. Management of Peripheral Arterial Disease
(PAD). TransAtlantic Inter-Society Consensus (TASC). J Vasc Surg 2000; 31 (1 part 2):
S1-S287
1. ---Eur J Vasc Endovasc Surg 2000; 19 (suppl
A): S1-S250
2. Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA et al.
Inter-Society Consensus for the Management
of PAD (TASC II). J Vasc Surg 2007; 45: N:o
1, suppl S : S1-S67
2. ---Eur J Vasc Endovasc Surg 2007; 33:
Suppl 1 : S1-S75
3. Labs KH, Dormandy JA, Jaeger KA et al.
Transatlantic conference on clinical trial
guidelines in peripheral arterial disease. Circulation 1999; 100:e75-e81
4. Hirsch AT, Murphy TP, Lovell MB et al. Gaps
in public knowledge of peripheral arterial disease; the first national PAD public awareness
survey. Circulation 2007; 116:2086-2094
5. Lovell M, Harris K, Forbes T et al. Peripheral
Arterial Disease: lack of awareness in Canada.
Canadian J Cardiol 2009; 25:39-45
6. Benartärsjukdom – diagnostic och behandling. SBU-rapport 187, 2007
7. Sigvant B, Wiberg-Hedman K, Bergqvist D
et al. A population-based study of peripheral
arterial disease prevalence with special focus
on critical limb ischemia and sex differences.
J vasc Surg 2007; 45:1185-1191
8. Gottsäter A.Benartärsjukdom. Vaskulär medicin 2010; 26:13-17
9. Steg PH, Bhatt DL; Wilson PW et al. One
year cardiovascular event rates in outpatients with atherothrombosis. JAMA 2007;
297:1197-1206
10. Hirsch AT, Gloviczki P, Drooz A et al. Special communication mandate for creation of
a national peripheral arterial disease awareness
program: an opportunity to improve cardiovascular health. Angiology 2004; 55:233-242
11. Belch J, Stansby G. Target PAD. Peripheral
arterial disease: still on the periphery ? BMJ
2006; 532: 1232
12. Flu H, van der Hage JH, Knippenberg B et al.
Treatment for peripheral arterial obstructive
disease: an appraisal of the economic outcome
of complications. J vasc Surg 2008; 48:368376

13. Fowkes FGR, Proce JF Stewart MCW et al.
Aspirin for prevention of cardiovascular events
in a general population screened for a low
ankle brachial index. JAMA 2010; 303:841848
14. Klinisk forskning. Ett lyft för sjukvården. Statens offentliga utredningar SOU 2009:43
15. Anderson PL, Gelijns A, Moskowitz A et al.
Understanding trends in inpatient surgical
volume: vascular interventions 1980-2000. J
Vasc Surg 2004; 39:1200-1208
16. Mohler ER 3rd, Hiatt WR, Creager MA.
Cholesterol reduction with atorvastatin
improves walking distance in patients with
peripheral arterial disease. Circulation 2003;
108:1481-1486
17. Ruffolo AJ, Romano M, Ciapponi A. Prostanoids for critical limb ischemia. Cochrane
Database Syst Rev. 2010; 20:CD006544
18. Kalka C, Baumgartner I. Gene and stem cell
therapy in peripheral arterial occlusive disease.
Vasc Med 2008; 13:157-172
Appendix
“PAD 2009, The next 10 years in the management
of peripheral artery disease” avhölls i Örebro den
12–13 maj, 2009.
Programkommitté: Lars Norgren, William
Hiatt, John Dormandy, Alan Hirsch, Michael Jaff,
Curt Diehm, Iris Baumgartner, Jill Belch.
Övrig fakultet: Brian Annex, Glyn Belcher,
David Bergqvist Andrew Bradbury, Benny Borgman, Michael Criqui, Isabelle Durand-Zaleski,
Gerry Fowkes, Anders Gottsäter, Russel Harris,
Mauri Lepäntalo, Ray Lipicky, Bengt Ljungberg,
Gordon Lowe, Lars Lönn, Martin Malina, Joe
McNamara, Caroline Miltenburger, Erich Minar,
Hans Olav Myhre, Mark Nehler, Eser Tolunay,
Olov Rolandsson, Torben Schroeder, Christoph
Unkrig, Eric Wahlberg, Christopher White, Jan
Östergren.
Konferensen stöddes av sanofi-aventis, Otsuka
Pharma, Bristol-Myers-Squibb, Bayer Schering
Pharma, Abbott Vascular, WL Gore, AnGes och
Örebro läns landsting.
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Mat i primärprevention av hjärt-kärlsjukdom

M

ånga av oss misstänker att matvanorna har stor inverkan på
risken för hjärt-kärlsjukdom.
Ateroskleros är i djurexperiment mer
beroende av kosten än av någon annan
känd livsstilsfaktor (1-3). Huvudorsaken
till att i stort sett alla äldre västerlänningar
är åderförkalkade är dock inte känd (4,
5). Det råder betydande osäkerhet om
vilka livsmedel som kan rekommenderas
för patienter i riskzonen. De viktigaste
skälen till denna osäkerhet är att antalet
kontrollerade interventionsstudier är få
och att epidemiologiska studier sällan kan
fastställa orsakssamband. Därtill kommer
att de allmänt accepterade ”sämsta” kostvanorna (för mycket kaffebröd, choklad,
godis, läsk och saft och för litet grönsaker
och frukt) endast i begränsad omfattning
tycks kunna förklara utbredningen av
hjärt-kärlsjukdomarna och dess riskfaktorer i samhället (6, 7).
Jag presenterar här en kort översikt av
vetenskapen bakom våra vanligaste uppfattningar om matens roll för uppkomsten
av kranskärlssjukdom respektive stroke. En
kommande artikel belyser på motsvarande
sätt kostfaktorer bakom diabetes typ 2,
hypertoni, bukfetma och blodfettrubbningar. Där berörs bland annat den aktuella diskussionen om fett kontra kolhydrater. För en mer ingående diskussion av
mat och hälsa hänvisas till min nyutgivna
bok ”Food and Western Disease” (WileyBlackwell, 2009).
Kranskärlssjukdom

Det saknas primärpreventiva randomiserade kontrollerade studier med olika typer
av kost och med allvarliga effektvariabler
som utfallsmått (hjärtinfarkt, behov av
kranskärlsingrepp, förtida död etc.). De
studier som finns har antingen jämfört
sedvanligt medicinskt omhändertagande
(”usual care”) med kostintervention (oftast
förändrat fettintag med eller utan kalorirestriktion) eller intensivt omhändertagande med mindre intensivt omhändertagande (och samma kostråd i de studerade
grupperna).
I den unika Women’s Health Initiative
Dietary Modification Trial, en randomiserad kontrollerad studie av 48 835 amerikanska kvinnor i åldern 50–79 år, slumpades 40% till ”intensiv beteendemodifika-
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Tabell 1. Antal insjuknade i kranskärlssjukdom (procent per år inom parentes) hos tidigare hjärt-kärlfriska
kvinnor i Women’s Health Initiative Dietary Modification Trial (8).
Intervention
(n=18 633)

Kontrollgrupp
(n=27 925)

97,2

97,4

Större kranskärlsinsjuknande
(icke-fatal hjärtinfarkt, död i kranskärlssjukdom)

452 (0,30)

733 (0,32)

0,93 (0,83-1,05)

   Icke-fatal hjärtinfarkt

353 (0,23)

581 (0,26)

0,91 (0,80-1,04)

   Död i kranskärlssjukdom

124 (0,08)

185 (0,08)

1,01 (0,81-1,27)

Kranskärlsingrepp (bypass-op, ballongdilatation)

569 (0,38)

935 (0,41)

0,91 (0,82-1,01)

Totala kranskärlsinsjuknanden
(icke-fatal hjärtinfarkt, död i kranskärlssjukdom,
bypass-op, ballongdilatation)

806 (0,53)

1292 (0,57)

0,94 (0,86-1,02)

Stroke

384 (0,25)

564 (0,25)

1,02 (0,90-1,17)

Genomsnittlig uppföljning, mån

Hazard ratio
(95% CI*)

*CI, konfidensintervall

tion” i grupp (18 möten första året, därefter
4 möten/år) och täta telefonsamtal, medan
resterande 60% utgjorde kontrollgrupp
(8). Båda grupperna rekommenderades en
fettsnål kost rik på frukt, grönsaker och
fullkorn men kontrollgruppen fick dessa
råd endast i form av ett exemplar av nationella Dietary Guidelines for Americans
och rubricerades därför som ”usual-diet
comparison group”. Interventionen innefattade inte energirestriktion eller mål om
viktnedgång (men ¾ var överviktiga eller
feta). Fysiska aktivitetsnivån ökade marginellt och lika i båda grupperna.
Efter 6 år hade interventionsgruppen
förändrat sina matvanor (jämfört med
förändringen hos kontrollgruppen; matfrekvensformulär, FFQ) enligt följande:
grönsaker/frukt +30%, spannmål +11%,
fiber +16%, fett -8%, mättat fett -23%,
enkelomättat fett -23%, transfett -22%
och kolhydrater +18%. Energiintaget
var då 7,4% lägre i interventionsgruppen. Trots dessa skillnader (och trots viss
gynnsam effekt på vikt, midjeomfång,
diastoliskt blodtryck och LDL-kolesterol)
sågs ingen statistiskt signifikant gynnsam
effekt på kranskärlsinsjuknanden under 8
års genomsnittlig uppföljning (Tabell 1).
För de 3,4% med tidigare hjärt-kärlsjukdom medförde interventionen ökad, inte
minskad, risk för hjärt-kärlinsjuknande
(hazard ratio 1,26; 95% konfidensintervall
(CI) 1,03–1,54).

Frukt och grönsaker
Det saknas primärpreventiva kontrollerade studier av frukt och grönsaker på
kranskärlsinsjuknanden. I ovan nämnda
Women’s Health Initiative Dietary Modification Trial erhölls ingen primärpreventiv
effekt av ökat intag av grönsaker och frukt i
kombination med andra kostförändringar
(8).
I den sekundärpreventiva DART-2studien hos 3 114 män med kärlkramp
sågs ingen gynnsam effekt efter 3–9 år hos
dem som randomiserats till ökat intag av
frukt, grönsaker och havre jämfört med
kontrollgruppen som inte fick detta råd
(9). Såväl interventions- som kontrollgruppen randomiserades även till antingen ökat
fiskintag eller inget särskilt råd avseende
fisk. Trots en något lägre andel kranskärlssjuka tenderade totala mortaliteten vara
högre i interventionsgruppen under 3–9
års uppföljning, 275 dödsfall (17,3%), mot
250 (16,4%) i kontrollgruppen (p=0.07).
Antalet hjärtdöda skilde sig inte. Författarna ansåg att rådet om ökat fruktintag
endast hade följts i begränsad omfattning,
men beräknat dietärt intag av C-vitamin
var 30% högre än i kontrollgruppen.
Möjligen kan frånvaron av gynnsam effekt
förklaras av så kallad riskkompensation
(fruktätarna ökade annat risktagande) eller
någon annan effekt på försökspersonernas
eller försöksledarnas beteende. Icke desto
mindre antyder dessa studier att den gynn-

samma effekten av måttliga mängder frukt
och grönt är liten. I epidemiologiska studier har i genomsnitt 15% av variationen i
incidensen av kranskärlssjukdom inom en
västerländsk population förklarats av rapporterade skillnader i intag av frukt och
grönsaker (10-12). Hos lågkonsumenter
kan, om denna observation representerar
ett verkligt orsakssamband, en fyrfaldig
ökning av fruktintaget och en fördubbling
av grönsaksintaget förväntas ge en tio-procentig minskning av risken för död i kranskärlssjukdom enligt vissa beräkningar (11).
Några av de antioxidativa vitaminer
och mineraler som tidigare har ansetts
utgöra de nyttiga beståndsdelarna i dessa
livsmedel har i stora och välgjorda, randomiserade studier visats sakna skyddande
effekt mot hjärt-kärlsjukdom (13-16). Det
kan innebära att de positiva effekter som
har noterats i observationsstudier förklaras av andra hälsosamma levnadsvanor som
inte kunnat mätas, så kallade störfaktorer
(confounders) (17) eller att effekten varierar beroende på om ämnena tillförs som
tillskott eller som beståndsdelar i frukt och
grönt.
Fettmängd och fettkvalitet
En systematisk Cochrane-översikt av randomiserade kontrollerade studier med
tonvikt på reduktion av totalt och mättat
fettintag, och där sekundärpreventiva studier dominerade över primärpreventiva,
fann en signifikant minskning av risken
att insjukna i hjärtkärlsjukdom (kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, stroke eller perifer artärsjukdom) i de studier som pågick
i minst två år (relativ risk 0,76, 95% CI
0,65–0,90) men ingen signifikant minskad
total dödlighet (18). I en sammanslagning
av samtliga randomiserade studier, oberoende av uppföljningstid, sågs ingen effekt
(18), ej heller i en senare meta-analys (19).
I ovan nämnda Women’s Health Initiative
Dietary Modification Trial noterades ingen
gynnsam effekt trots minskat intag av totalt
och mättat fett (även intaget av enkelomättat fett minskade) (8). I epidemiologiska
studier är stödet för restriktion av totalfett
och mättat fett varierande (19-21).
Det vetenskapliga stödet är idag svagt
för att omega-3-fett ger ett kliniskt betydelsefullt skydd mot kranskärlssjukdom.
En Cochrane-översikt av 44 randomiserade placebokontrollerade primär- och
sekundärpreventiva studier av god kvalitet
med minst 6 månaders tillskott av omega3-fett från kapslar eller olja fann inget stöd
för sådan effekt [(22) Den relativa risken
för hjärt-kärlinsjuknande var 0,95 (95%

CI 0,82–1,12). Studier av personer med låg
initial risk tycktes inte skilja sig från övriga.
Däremot gav små studier oftare gynnsamt
utfall än stora, vilket talar för förekomst
av publication bias med ett antal opublicerade små studier med ogynnsamt utfall.
En senare meta-analys kom till liknande
slutsatser (19).
I epidemiologiska studier har personer
som uppger sig äta fet fisk minst två gånger
i veckan omkring 20% lägre risk för hjärtkärlsjukdom än övriga (23, 24). Möjligen
ses detta samband endast i högriskpopulationer (25).
Kostfiber
Det saknas primärpreventiva kontrollerade
studier av effekten av kostfiber på kranskärlsinsjuknanden. I en sekundärpreventiv
studie, som troligen är den enda kontrollerade studien med renodling av fiberintag
och med kliniskt allvarliga hjärt-kärlhändelser som utfall, sågs en icke-signifikant
(p=0,10) ökad, inte minskad, 2-års risk för
kardiovaskulära händelser i den grupp som
randomiserades till råd om ökat fiberintag
(från spannmål) (n=109/1017) jämfört med
kontrollgruppen som inte fick detta råd
(n=85/1016)(26). Efter justering för tidigare hjärtsjukdom, hypertoni och medicinering var risken för kranskärlsinsjuknande
statistiskt signifikant ökad (hazard ratio
1,35; 95% CI 1,02–1,80), dock ej vid uppföljningen efter drygt 10 år (hazard ratio
1,11; 95% CI 0,96–1,29) (27). I en metaanalys av epidemiologiska studier beräknades 10g extra kostfiber i stället reducera
risken för kranskärlssjukdom med 14%
(95% CI 4–22) (28). I en av de större studierna kvarstod ingen skyddseffekt av kostfiber efter justering för confounders och
författarna ansåg att sådana kan förklara en
stor del av sambandet i andra observationsstudier (29).
Energiintag
Rekommendation om reducerat energiintag har ingått i flera av de studier som
på lång sikt givit gynnsam effekt på kranskärlsinsjuknanden men inte i den negativa
Women’s Health Initiative Dietary Modification Trial, även om det beräknade energiintaget (utifrån matfrekvensformulär)
minskade mer i interventionsgruppen
(-20%) än i kontrollgruppen (-14%) (8).
Långvarig kalorirestriktion har visats förlänga livet hos hundar, råttor, möss, fiskar,
maskar, jästsvampar samt bananflugor, och
med tendens i samma riktning hos primater (p=0,16) (30-32). Den mest påtagliga
vinsten i studier på däggdjur har varit

relaterad till ateroskleros, kardiovaskulära
riskfaktorer och glukostolerans (32-35).
Bilden grumlas av att kalorirestriktion ofta
innebär ändrade födoämnesval (35-37) och
att viktnedgång i kohortstudier inte varit
förenad med minskad total mortalitet, snarare tvärtom (38-44).
Medelhavskost
”Medelhavskost” kan ses som en idé om
hälsosam mat. Tillämpningen är problematisk eftersom idén skiljer sig mellan olika
hälsofrämjare. Grönsaker, baljväxter, frukt,
nötter och olivolja brukar ingå, ibland även
fisk och ett måttligt intag av rött vin i samband med måltid. En meta-analys av 12
prospektiva observationsstudier med 1,5
miljoner deltagare och 3–18 års uppföljning
fann omkring 9% reducerad hjärt-kärldödlighet (relativ risk 0,91; 95% CI 0,87–0,95)
hos dem som uppgivit ett kostmönster som
skulle kunna rubriceras som medelhavsliknande (45). Hälften av studierna var från
USA, en från Australien och övriga från
Europa. En annan meta-analys fann, med
okonventionell metod och säregen til�lämpning av Bradford-Hills ”kriterier” för
kausalitet, en något större riskreduktion av
”medelhavsliknande” kostvanor (46).
En sekundärpreventiv randomiserad
kontrollerad studie med ”medelhavskost”
efter hjärtinfarkt, den franska Lyon Diet
Heart Trial (n=605), har också givit positivt
utfall, dock med reservation för att kontrollgruppen randomiserades till sedvanlig behandling och fick mindre intensivt
omhändertagande än interventionsgruppen (47-49). Interventionsgruppen fick
gratis rapsoljebaserat margarin samt råd
om att öka intaget av grönsaker, frukt och
fullkorn. Under 5 års uppföljning avled
8/303 personer i interventionsgruppen
och 20/302 i kontrollgruppen (relativ risk
0,30; 95% CI 0,11–0,82; p=0,02), därav 3
respektive 16 i hjärt-kärlsjukdom (p=0,02).
Antalet allvarliga hjärt-kärlhändelser var 8
respektive 33 (relativ risk 0,27; 0,12–0,59;
p=0,001). Endast interventionsgruppen
uppvisade en ökad halt av askorbinsyra
och omega-3-fettsyran alfalinolensyra i
blod. Grupperna skilde sig däremot inte
avseende vikt, blodtryck eller blodfetter.
En mindre sekundärpreventiv studie
som ibland nämns i sammanhanget är den
amerikanska THIS-DIET trial (n=101),
där hjärtinfarktpatienter randomiserades
till ”medelhavskost” (n=51) eller traditionell fettsnål kost (n=50) och jämfördes
med 101 sedvanligt behandlade patienter
i en case-control design (49). Efter nära
4 års genomsnittlig uppföljning var anta-
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let hjärt-kärlinsjuknanden detsamma i de
två interventionsgrupperna (7/51 respektive 8/50), men efter sammanslagning
uppvisade dessa två färre insjuknanden
(15/101) än de som fått sedvanlig behandling (40/101) (odds ratio 0,33; 95% CI
0,18–0,60, p<0,001). Denna studie ger
således stöd för kostintervention men inte
specifikt för ”medelhavskost”.
Stroke

Effekten av kostomläggning på strokeinsjuknanden har inte specifikt studerats i
randomiserade kontrollerade studier (50),
även om stroke har ingått bland de sammanslagna hjärt-kärlinsjuknanden som
utgjort utfallsmått i några studier avseende
kranskärlssjukdom (8, 18, 22, 47, 49). Diabetes (typ 2) och högt blodtryck, två av de
riskfaktorer som anses bidra till flest fall av
stroke i Sverige (Tabell 2), är båda kostberoende (mer om detta i kommande artikel). Dessutom varierar strokeincidensen
globalt även efter justering för riskfaktorer
på ett sätt som tyder på inverkan av levnadsvanor (51-53).
Frukt och grönsaker
I en meta-analys av 8 prospektiva kohortstudier innefattande mer än 250 000 individer och med 4 917 strokeinsjuknanden
(genomsnittlig uppföljning 13 år) fann
man en genomsnittlig riskreduktion för
stroke på 26% (95% CI 21–31%) hos
personer som konsumerade >5 portioner
motsvarande >70 g frukt och grönt per
dag, jämfört med <3 portioner per dag
(55). I mellangruppen med 3–5 portioner
per dag var riskreduktionen 11% (95%
CI 3–17%). I Women’s Health Initiative
Dietary Modification Trial, där intaget
av frukt och grönsaker ökade 30% mer i
interventionsgruppen än i kontrollgruppen, sågs dock ingen gynnsam effekt på
stroke (Tabell 1) (8).
Fettmängd och fettkvalitet
Ovan (under Kranskärlssjukdom) nämnda
systematiska översikter av randomiserade
studier med tonvikt på totalfett och mättat
fett redovisar inte strokeincidens separat
(18, 19). I Women’s Health Initiative Dietary Modification Trial, där ingen effekt
på strokeincidens sågs, minskade totala
fettintaget 8% mer, och intaget av mättat
fett 23% mer, i interventionsgruppen än
i kontrollgruppen (8). Totalt fettintag har
uppvisat en invers relation till strokeincidens i flera prospektiva kohortstudier
(56-60) men inte i alla (61). I Japan minskade incidensen av stroke kraftigt under
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Tabell 2. Viktiga riskfaktorer för stroke och deras beräknade förklaringsgrad
på populationsnivå i Sverige (54).
Riskfaktor

Relativ risk

Population
attributable risk, %

Antal fall/100,000
per år som orsakas
av riskfaktorn

Högt blodtryck

3.5

30

50-80

Rökning

Män: 1.5
Kvinnor: 2.6

Män: 10
Kvinnor: 15

20-30

Diabetes

5

10-20

20-40

Förmaksflimmer

5

15-20

30-40

TIA/lindrig hjärninfarkt

5

2

4

Svår karotisstenos hos patienter
med TIA/lindrig hjärninfarkt

10

1

2-3

andra hälften av 1900-talet (62) parallellt
med en ökning av fettintaget från mycket
låga 20 g/dag år 1955 till 58 g/dag år 1988
(samt ett minskat saltintag) (63, 64). Vad
gäller omega-3-fett sågs ingen antydan
till skyddseffekt i en Cochrane-översikt
av 26 randomiserade studier med stroke
som utfall (22). Av dessa 26 rapporterade
17 studier frånvaro av stroke vid uppföljningen, medan 9 rapporterade minst
ett fall av stroke (243 fall sammanlagt).
Relativa risken efter omega-3-tillskott var
1,17 (95% konfidensintervall 0,91–1,51.
Däremot visade en systematisk översikt
av 8 prospektiva kohortstudier att de som
valde att äta fisk varje vecka hade lägre risk
för stroke jämfört med de som åt fisk aldrig
eller mycket sällan (<1 gång/månad) (65).
Salt
Två randomiserade kontrollerade studier
har utvärderat effekten på hjärt-kärlinsjuknanden av saltrestriktion hos personer med
diastoliskt blodtryck 80–89 mmHg (66).
Natriumutsöndringen i urin, ett mått på
saltintaget, minskade med 36% respektive
23% (från 155 respektive 183 mmol/24h).
Under 10–15 års uppföljning var antalet
hjärt-kärlhändelser 30% lägre i interventionsgrupperna jämfört med kontrollgruppen (relativ risk 0,70; CI 0,53–0,94),
sedan man justerat resultaten för ålder,
kön, etnicitet, vikt och utgångsvärde för
saltutsöndring. Sammanlagda antalet fall
av stroke var endast 19, varför ingen separat
analys gjordes avseende strokeincidens. I
tidigare liknande studier har antalet stroke
varit betydligt färre (67). I en amerikansk
prospektiv kohortstudie korrelerade, hos
överviktiga, strokeinciden med natriumutsöndring i urin (68). I en kohortstudie av 29 079 japanska män och kvinnor
med genomsnittligt BMI 22 var angivet

saltintag (via matfrekvensformulär) stark
prediktor för framtida stroke (69) men inte
i en mindre finländsk studie (70). I ekologiska studier i Europa, Kina och Japan
samvarierar strokeincidensen med saltintaget (71, 72).
Kostfiber
I två av tre stora prospektiva kohortstudier
har en ökad risk för stroke noterats hos
människor som väljer fiberfattiga spannmålsprodukter (73-75). I Women’s Health
Initiative Dietary Modification Trial, där
ingen effekt på strokeincidens sågs, ökade
interventionsgruppen sitt fiberintag 16%
mer än kontrollgruppen (8).
Konklusion

Kunskapsläget om mat och hjärt-kärlsjukdom är ofullständigt. Det finns visst stöd
för att hittillsvarande råd om ökat intag av
frukt och grönt, med eller utan ytterligare
ingredienser från Medelhavet, är ett litet
steg i rätt riktning. Frågan är dock om til�lägget av frukt och grönt är mindre betydelsefullt än reduktionen av de livsmedel
som ersätts. Betydelsen av fettmängd och
fettkvalitet är osäker. Föreställningen om
fullkorn som hjärtvänlig människoföda
vilar mer på tro än på vetande. Observationsstudier stärker denna föreställning
men kan inte renskalas från ”residual confounding” genom att de som väljer fullkorn lever hälsosamt i andra avseenden
som inte så lätt kan mätas.
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Äntligen lite riktlinjer från Socialstyrelsen
om diabetesbehandling!
Socialstyrelsens syfte med nationella
riktlinjer är att de skall vara ett stöd för
beslutsfattare i landsting och regioner,
så att dessa kan styra hälso- och sjukvården mot öppna och systematiska
prioriteringar.
SBU, å andra sidan, ger egentligen inte
rekommendationer som vi som arbetar
i vården är skyldiga att följa.

S

BU skall istället ta fram de fakta i
sina genomgångar som sedan t.ex.
Socialstyrelsen kan ha som utgångspunkt när de emellanåt går ut med tydliga
regler eller riktlinjer. Vad gäller livsstilsförändringar för att hindra sjukdom är det
viktigt att ha i åtanke vem som egentligen
uttalar sig. Livsmedelsverkets råd gäller
faktiskt inte för sjuka personer, de arbetar
med råd till friska människor. Så man kan
ibland undra varför man ändå så ofta hör
just denna myndighets fettsnåla råd citeras
inom Landstingets väggar? Just vad gäller
kost vid diabetes så arbetar man nu med
den frågan på Socialstyrelsen, det kommer
att bli mycket intressant att se resultatet.
I den nu högaktuella ”Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010” som Socialstyrelsen har publicerat i mitten av januari
2010 har man prioriterat 185 olika definierade åtgärder på en skala från 1–10 där man
också har möjlighet ange om åtgärden hör
hemma inom forskning (FoU) eller inte
alls bör utföras (”icke göra”). Enligt texten
på Socialstyrelsens hemsida handlar dessa
aktuella bedömningar om ”åtgärder som
diabetesvården både bör satsa mer på,
men också sådana som bör undvikas och
utmönstras” vilket faktiskt gör den något
torra tabelluppställningen rätt spännande
att läsa. Bakgrundstext finns att tillgå för
varje beslut, med referenser på aktuella
dokument. Genom att utnyttja Internet
är det hela lätt att komma åt via ett nytt
sökbart verktyg på www.Socialstyrelsen.se/
nationellariktlinjer. Här följer några exempel som hämtats från texten som beskriver
den nya genomgången.
Samtal som inte motiverar

Följande står att läsa i riktlinjerna: ”Motivationshöjande samtal (MI) är en specifik
samtalsmetod och ett förhållningssätt med
syfte att uppnå ökad motivation till beteen-
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deförändring. Beteendeförändringen ska i
sin tur leda till att patienten med diabetes
får en bättre glukoskontroll. Den effekten
har dock inte MI-metoden.
– Man har inte kunnat visa någon tydlig
skillnad i patienters glukoskontroll när
man jämfört MI med sedvanlig behandling, säger Karin Wikblad, professor och
omvårdnadsansvarig i riktlinjearbetet.”
Detta är alltså ett exempel på den besparingspotential det finns när man verkligen
studerar vilka åtgärder som har vetenskapliga evidens för en reell effekt (se ”Från
redaktionen” i detta nummer av VM).
Samtal är dyrt, tid är pengar, det kostar
extra mycket om det inte ger önskad effekt!
Patientutbildning som fungerar

Däremot menar man sig ha funnit att
patientutbildning i grupp för personer
med typ 2-diabetes ger god effekt på glukoskontrollen. Men ”om den som leder
utbildningen saknar pedagogisk kompetens ger den ingen effekt” menar man på
Socialstyrelsen. Därmed, om man vill följa
de nya råden, så behöver man nog öka den
pedagogiska kompetensen för många diabetessjuksköterskor som ger sådan utbildning. Kostnaderna för detta kan nog i
förstone bli rätt stora för den enskilda
vårdenheten. Dessutom rekommenderas
att utbildningen skall vara kulturellt anpassad med tanke på att det i dag finns människor från många olika kulturer i Sverige.
Läkemedel och behandlingsmål

Avseende läkemedel så är inte Socialstyrelsen så imponerad av nya och dyrare diabetesläkemedel generellt sett. ”Beräkningarna
visar att om hälso- och sjukvården kan öka
tablettförskrivningen av metformin och
på samma gång minska förskrivningen av
andra dyrare läkemedel kan man frigöra
ungefär 45 miljoner kronor totalt sett,
säger Mats Eliasson”, uppger Socialstyrelsen på sin hemsida.
Men om man använder billiga gamla
beprövade läkemedel i först hand konsekvent ges ju förstås möjlighet att använda
nyare preparat på patienter som inte svarar
på annan terapi, eller där ytterligare läkemedel behövs för att nå rimlig glykemisk
kontroll. Just vad gäller prioritering av vilka
glykemiska mål man skall sträva mot, känns

riktlinjerna väl i linje med vad vi tidigare
skrivit om i VM. Man har definitivt tagit
till sig läxan från det förtida avbrytandet av
ACCORD-studien t.ex. typ 2-diabetes med
lång duration eller känd hjärtkärlsjukdom”
får klassningen 5, inte särskilt hög alltså,
vad gäller uppgiften att ”Intensivbehandla
med mål att sänka HbA1c”.
Men bland kommentarerna beskrivs att
”Vid typ 2-diabetes och längre sjukdomsduration är underlaget otillräckligt för att
bedöma effekten av intensiv blodglukossänkande behandling på hjärt-kärlsjukdom”.
Man citerar förstås VADT-, VA- och
ACCORD-studierna som tidigare i detalj
diskuterats i denna tidskrift, och undviker
närmare tolkning av risker som kunnat
visas med ökad glykemisk kontroll i
ACCORD. Man hänvisar istället till rapporten från SBU om ”Intensiv glukossänkande behandling vid diabetes 2009”
som ju annars inte alls på samma sätt ger
rekommendationer om hur man skall
behandla. Man kan ana att det varit diskussioner inom gruppen på Socialstyrelsen där
man på detta vis undvikit att ta ställning i
denna för många så kontroversiella fråga.
Men det är bara ytterligare ett exempel på
att det ofta inte går att översätta epidemiologi till behandlingsrekommendationer.
Ett normalt Hba1c genom behandling ger
inte på långa vägar en lika bra prognos som
ett spontant normalt Hba1c – har vi hört
det förut? Om inte läs ”Från redaktionen”
i detta nummer. Det var bara i ACCORDstudien som man uttryckligen ville normalisera Hba1c, detta var inte målet i VADTeller VA-studierna.
Vid kostbehandlad typ 2-diabetes, där
man inte når tillräcklig glukoskontroll,
rekommenderas metformin som förstahandsval (prio 1), som tillägg vid fortsatt
eller återkommande terapisvikt sulfonylurea som peroralt andrahandsval (prio 4).
Vad gäller den springande frågan ”Typ
2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll
vid peroral behandling” väljer man mellan
flera åtgärder som alla klassas olika: Endos
NPH till natten, tvåfasinsulin samt måltidsinsulinbaserad regim i kombination
med peroral behandling rekommenderas
relativt högt: 3, med samma klassning för
åtgärden ”Måltidsinsulinbaserad regim”,

medan alternativet ”Insulin i monoterapi
som andrahandsval efter metformin” klassas något lägre: 4. Denna åtgärd innebär
emellertid inte att man menar att kombinationen nattinsulin med metformin
är dålig, något som i en del studier visats
var kopplat till mindre viktuppgång, utan
denna klassning syftar på att det inte är så
bra att sätta ut metformin och ersätta med
insulin i monoterapi, kan man finna via
den klargörande bakgrundsinformationen.
Långverkande insulinanaloger

Vid tillståndet ”Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid peroral behandling och utan problem med hypoglykemier” klassar man inte behandling med
långverkande analoger särskilt högt, för
att uttrycka det försiktigt: 9.
Bakgrundstexten avseende detta lyder
som följer: ”behandling med insulin glargin eller insulin detemir ger samma effekt
på HbA1c som NPH-insulin (måttlig
evidensstyrka)”. Vid typ 2 diabetes enligt
situationen ovan menar man att ”insulin
glargin tycks ge en lägre förekomst av
nattliga hypoglykemier, men inte allvarliga hypoglykemier, än NPH-insulin (låg
evidensstyrka) samt att ”insulin detemir
inte minskar risken för alla hypoglykemier,
men risken för nattliga hypoglykemier
(mycket låg till låg evidensstyrka)” och att
”underlaget är otillräckligt för att bedöma
effekten av långverkande insulinanaloger
på livskvalitet eller påverkan på diabetetskomplikationer”.
Man skriver vidare att man ändå i flera
studier visat att behandling med såväl insulin glargin som detemir kunnat visa lägre
förekomst av hypoglykemier jämfört med
NPH-insulin. Man menar emellertid att
detta inte kompenserar för den högre kostnaden enligt en kanadensisk undersökning
där man beräknat kostnader (QALY, 1).
Sammanfattningsvis så skulle man
kunna uttrycka det som att långverkande
basalinsuliner anses vara ett alternativ vid
hypoglykemi, men ej hyperglykemiproblem (prio 3).
Icke-göra

Bland saker man enligt Socialstyrelsen inte
alls bör ägna sig åt ingår mätning av urin
eller blodketoner hos patienter som har låg
risk för ketoacidos, medan man däremot
ger relativt hög prioritet åt att mäta blodketoner vid hög sådan risk: prioritet 3.
Man anser också att normalisering av
blodglukos inom medicinsk intensivvård
med insulin inte alls skall utföras. Inte ens
att sikta mot p-glukos inom intervallet

6,0–8,3 mmol/l (”nära normalt”) är något
man skall ägna sig åt. Detta stämmer bra
med den uppfattning som framkom vid ett
i VM rapporterat symposium på kardiovaskulära vårmötet 2009 (nummer 3 2009).
Det har ju annars funnits en teori om
att insulinets bl.a. anabola effekter skulle
kunna utnyttjas på detta vis inom intensivvården, där ju också högt blodsocker är en
riskmarkör. Det är verkligen utmärkt att
man gjort ordentliga randomiserade studier på detta annars så lovande tema. Men
det kostar mycket resurser att inom intensivvård hålla blodglukoset i strama tyglar,
så det får nu välkomnas att man inte skall
ägna sig åt detta i dagsläget. Vid kirurgisk
intensivvård får behandling riktad mot
nära normalisering av blodglukos en medelhög 4:a som prioritering.
Blodsockerkontroller

Efter senare års studier har man här verkligen velat ta fasta på resultaten gällande
blodsockerkontroller vid såväl typ 1- samt
typ 2-diabetes. Således rekommenderas
inte systematiska egenkontroller vid kosteller tablettbehandlad diabetes (ickegöra),
utan bara riktade mätningar i speciella
situationer (Prio 3) samt vid insulinbehandling (Prio 1).
Inom det här området förväntas ett
minskat blodsockerstick-användande kunna
leda till en besparing på närmare 50 mkr.
Typ 1-diabetes

Såsom varandes endokrinologer har båda
författarna av denna artikel noga granskat
och på klinikerna diskuterat de spridda
skurar av pekpinnar/riktlinjer som Socialstyrelsen nu deklarerat inom behandlingen
av typ 1-diabetes. Här får behandling med
insulinanaloger hög prioritet, 1 för snabbverkande och 2 för långverkande insuliner.
Detta stämmer in väl i klinisk praxis där
det främsta målet framförallt vid denna
diabetesform är den glykemiska kontrollen i sig. Medan ”systematisk egenmätning av blodglukos” inte prioriteras vid
kost och tablettbehandlad diabetes så får
detta högsta prioritet vid insulinbehandlad
diabetes över lag (prioritet 1 vid både typ
2- och typ 1-diabetes).
Medan man ganska självklart prioriterar
ned ett allmänt bruk av insulinpump vid
typ 1-diabetes (10) så får detta relativt hög
prioritet (4-5) vid problem med frekventa
hypo- och hyperglykemier eller vid svårigheter att få glykemisk kontroll. Samma
prioritet ges åt kontinuerlig glukosmätning under kortare perioder: ”Kortvarig
kontinuerlig subkutan glukosmätning

med direktavläsning i diagnostiskt syfte”
ges allmänt prioritet 5 vid typ 1-diabetes
och kan nog tolkas som att detta bör finnas
som ett viktigt verktyg som alla patienter
med typ 1-diabetes kan tänkas komma i
fråga för, om problem föreligger med att
nå glykemisk kontroll.
I bakgrundstexten kan man också se att
Deiss och medarbetare visat att kontinuerlig, men inte intermittent, mätning av
glukos med sensor ger en signifikant sänkning av HbA1c 2 jämfört med traditionell
glukosmätning. Lite märkligt kan man
tycka att ”Kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning” klassas som
FoU-projekt (ingen annan prioritering ges)
och att man i bakgrundstexten menar att
den ovan citerade randomiserade prospektiva studien av Deiss nu klassas som att
den endast ger låg evidens 2 ? Varför är den
icke-signifikanta effekten av intermittent
kontinuerlig glukosmätning rekommenderad till grad 5 medan den signifikanta
effekten av kontinuerlig mätning, i samma
studie, enbart prioriterad som FoU? Nåväl,
på många kliniker, särskilt på Universitetssjukhus ägnar man sig ju åt FoU integrerat
med vardagen, så det får väl tolkas som en
hög prioritering, bara resultaten utvärderas.
Sammanfattningsvis har nu äntligen Soci-

alstyrelsen satt ned 185 små fötter som i
de flesta fall passar väl in med de tankar
och de traditioner som råder på de många
ambitiösa diabetesmottagningar som finns
i Sverige. Områden som vi inte berört, men
där den vetgirige kan läsa mer är; screening
och prevention, förebyggande av komplikationer, ögonbottenscreening, diabetesfoten, graviditet, samt handläggning av
övervikt och fetma. Vi ser med spänning
fram emot vad man kommer att säga om
kosten vid diabetes!
Fredrik Nyström och Ulf Rosenqvist
båda verksamma som överläkare i
endokrinologi och diabetologi
i Östergötland.
Fotnot: Citeringar från Socialstyrelsen
hemsida har i vissa fall ändrats något grammatiskt för att passa i den löpande texten.
Referenser:
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ANNONS

Rapport från årsmötet mars 2010

Vad har hänt i SSTH 2009–2010?
Årsmötet för SSTH genomfördes i
samband med fortbildningsdagarna i
Göteborg den 25 mars.

S

tyrelsen valdes om och beviljades
ansvarsfrihet av medlemmarna. Även
våra adjungerande arbetar vidare
kommande år, vilket styrelsen och årsmötet är mycket glada för. Våra adjungerande
gör ett stort och viktigt arbete med bland
annat sjuksköterskornas nätverk, hemsidan
och fortbildningsdagar.
Under året har SSTH genomfört olika
fortbildningsaktiviter. Fortbildningsdagarna på våren har blivit ett uppskattat
möte, IPULS-utvärderingen har hittills
varit bra och uppslutningen är fortfarande
stor. Vid årets fortbildningsdagar kom ca
250 deltagare. Nästa år kommer mötet att
vara i Stockholm och ansvarig för det mötet
är Margareta Holmström, Karolinska.
SSTH har också de senaste två åren
ordnat endagarsmöten som har varit mer
fokuserade på en specifik frågeställning
med aktuell forskning. Ansvarig i styrelsen har varit Tomas Lindahl. Det senaste
mötet, som var i Stockholm i december
2009, handlade om de nya antikoagulantiamedlen och mötet fyllde hela Läkaresällskapets lokaler.

För första gången så genomfördes nu

i april 2010 en tredagars SK-kurs i samband med fortbildningsdagarna. Kursen
handlade om akut koagulation, och fick
ett mycket bra betyg av deltagarna vilket
är roligt och inspirerar till fortsatt kursverksamhet. Under styrelsens timme
framfördes önskemål från medlemmarna
att ett liknande utbildningsmöte, men med
inriktning mot specialister, vore väldigt
värdefullt. Styrelsen får fundera vidare om
det är möjligt att genomföra under nästkommande verksamhetsår.
I och med de olika utbildningsaktiviteterna beslutade den nya styrelsen att två
utskott ska bildas i föreningen, ett fortbildningsutskott och ett forskningsutskott.
Sammankallade för utskotten kommande
år är Margareta Holmström respektive
Tomas Lindahl.
SSTH har också ett påbörjat ett arbete
för att skapa nationella riktlinjer för antikoagulantiabehandling. Arbetsutskottet
består av Peter Svensson (Malmö), Camilla
Nilsson (Malmö), Birgitta Söderström
(Karlskoga) och Hans Johnsson (Stockholm). Arbetsgruppen har påbörjat ett
arbete för att få till en arbetsgrupp med
bred representation och som ett första
steg har SSTH tillfrågat olika specialist-

föreningar med intresse för området. Ett
uppstartsmöte kommer att genomföras nu
i maj.
En annan nyhet som vi vill pröva är att

starta en diskussionslista via e-post. Intresserade har möjlighet att ansluta sig till
detta diskussionsforum. Diskussionlistan
är till för kliniska koagulationsfrågor. Både
den som frågar och svarar har ett personligt
ansvar för det man skriver. Intresserad? Läs
mer på vår hemsida – www.ssth.se.
Så mycket har hänt under året och förhoppningsvis kommer nästa verksamhetsår
bli lika händelserikt. Genom att nu skapa
utskott för våra stora möten så hoppas styrelsen på att vi också ska kunna börja ta
i andra viktiga frågor inom koagulationsområdet.
Men för detta behöver vi fler aktiva
medlemmar! Så alla med idéer och önskemål är välkomna att höra av sig till styrelsen. Det går alltid att nå oss via www.
ssth.se.
Varma hälsningar
Gerd Lärfars
Ordförande SSTH

Rapport från SSTHs fjärde symposium
SSTHs fjärde symposium hölls 25–26
mars 2010 på hotell Arken på Hisingen
i Göteborg.

D

enna gång samlade mötet nästan
250 deltagare från hela Sverige
och många utställare ställde återigen upp och möjliggjorde detta årliga trevliga möte. Deltagare som färdades med tåg
norrifrån försenades något, inte pga. snö
denna gång, utan rälsproblem – denna SJs
olycksdrabbade, hårda och snörika vinter.
SSTHs ordförande Gerd Lärfars och Vladimir Radulovics, lokalt ansvarig för mötesarrangemanget i Göteborg, öppnade mötet
och som vanligt ledde docent Hans Johnsson, akutkliniken Karolinska, och överläkare Lennart Stigendahl sedan mötet på
sitt som tidigare mycket personliga och
humoristiska sätt.

Hans Jonsson (moderator på symposiet) i samspråk
med två symposiedeltagare, Cecilia Hedlund till vänster och Anna Taka-Eilola i mitten.
(Foto: Kerstin Arbring)

Först ut att föreläsa var docent Henry

Eriksson, Östra sjukhuset i Göteborg, och
docent Margareta Hellgren, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, om
diagnostik av venös trombos hos ickegravida och gravida. Hos gravida är det dels

så att man måste undvika en onödig strålningsrisk för foster och modern, men samtidigt lika viktigt som hos andra patienter
att komma till rätt diagnos och kunna
bekräfta eller utesluta venös trombos.
Överläkare Leif Lapidus följde därefter
och pratade om det alltid lika intressanta
och svåra ämnet – behandlingstider vid
venös tromboembolism och vilken hjälp
man eventuellt kan ha av bestämning av
D-dimer som beslutsstöd.
Efter lunch föreläste neurolog Jan-Erik

Karlsson från Sahlgrenska universitetssjukuset om sinustrombos; en speciell form av
venös trombos som är ovanlig men som har
en överrepresentation hos yngre kvinnor
under graviditet/post-partumperioden och
vid användning av östrogenhaltiga p-piller.
Diagnostiken kan vara svår radiologiskt,
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prognosen är dock i regel god med låg recidivrisk om man undviker eller behandlar
profylaktiskt i kommande risksituationer.
Göran Bergström, överläkare och professor vid klinisk fysiologi och Wallenberglaboratoriet på Sahlgrenska, föreläste
ur en fysiologs perspektiv kring TIA och
stroke.
Efter kaffepausen hölls SSTHs årsmöte
och nätverket för sjuksköterskor och BMA
höll samtidigt sitt nätverksmöte.

Ett nytt nationellt vårdprogram om hand-

På fredagen inledde docent Peter Svens-

son med en intressant föreläsning om nya
antikoagulantia och de erfarenheter som
idag finns av dessa i studier med för- och
nackdelar kontra traditionell behandling
med Waran eller lågmolekylära hepariner.
Ämnet är synnerligen aktuellt eftersom
nu två studier publicerats där dabigatran
jämförts på dels indikationen förmaksflimmer dels akut venös trombos. Ansökan om
registrering har lämnats in från företaget på
indikationen förmakflimmer.
Andreas Hillarp från klinisk kemi SUS
pratade från ett laboratorieperspektiv kring
möjliga anlaysmetoder för ny antikoagu-

Mötets andre moderator Lennart Stigendal
vid registreringsbordet. (Foto: Kerstin Arbring)

lantia, ett arbete som utförts inom ramen
för kvalitetssäkringsarbete inom Equalis.
Därefter följde glimtar ur koagulationsjourens vardag där Vladimir Radulovic
presenterade några av de fall som koagulationsjouren kan drabbas av, inte sällan
svåra avväganden mellan blödning å ena
sidan och trombos å andra sidan.

läggning av kritisk blödning är under utarbetande av en svensk arbetsgrupp. Vårdprogrammet kommer, när det är klart, att
finnas på SSTHs hemsida. Hans Johansson
och Lennart Stigendahl presenterade en del
data kring kritisk blödning och arbetet
med det gemensamma vårdprogrammet.
Frågor från auditoriet samlades in och
diskuterades i plenum före de muntliga
rapporterna från nätverkets Camilla Nilsson och SSTHs ordförande Gerd Lärfars
som redogjorde för vad som diskuterats
på respektive nätverks- och årsmöte under
torsdagen.
Efter lunch presenterade Lennart Stigendahl två föreläsningar kring mild
blödningssjukdom och kvinnor och mild
blödningssjukdom. Därefter avslutades
mötet och 2011 kommer SSTHs femte
symposium att hållas i Stockholm i slutet
av mars eller början av april.
Sammanfattning av symposieföredragen och föreläsningsbilder från en del av
dem, finns att hitta på SSTHs hemsida,
www.ssth.se
Margareta Holmström

SSTH-kurs i akut koagulation
En kort kommentar ur en deltagares
synvinkel...

U

nder tre dagar i mars (22–24/3)
hölls i Göteborg den första kursen
i akut koagulation organiserad
av SSTH. Kursen bestod av föreläsningar
om bägge ytterligheterna av hemostasen:
blödningar och tromboser. Deltagare var
25 ST-läkare med olika bakgrund: internmedicin, hematologi, gynekologi, anestesiologi, akutsjukvård samt labbmedicin.
Samma bredd kunde ses i föreläsarnas bakgrund, från internmedin, neurologi och till
labbmedicin. Detta faktum bidrog till en
intressant och mångsidig kurs med aktuell
information från olika specialiteter. Ämnen
som berördes var bl.a. grundmekanismer i
koagulation, trombos- och blödninganamnes, labbanalyser som bidrar till ställande
av kliniska diagnoser, indikationer för
trombolys vid stroke, genomgång av nya
antikoagulantia, DIC samt hemostasrubbningar i gynekologi. Förutom de teoretiska
kunskaperna var patientfall en viktig del
av innehållet med frågor och gruppdiskussion. Detta innebar att man fick dra
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nytta av inte bara föreläsarnas kunskaper
men också av de andra deltagarnas. Även
efter att föreläsningarna var klara för dagen
fortsatte diskussionen och informationsutbytet.
Kursen lyckades med sitt syfte att samla
läkare från hela Sverige med ett gemensamt
intresse för koagulation som en klinisk
verklighet och utmaning. En stor fördel var
den ovannämnda spridningen i bakgrund

och kunskaper samt de interaktiva patientfall som uppskattades av alla. Efter kursens
avslutning var man lite klokare och medveten om akuta koagulationsrubbningar samt
deras betydelse och lämplig hantering.
Roza Chaireti
ST-läkare
Internmedicin/Hematologi
Linköping US

ANNONS

ANNONS

Aktuell avhandling

”Cardiovascular function and biomarkers
in women with preeclampsia”
Den 12 februari 2010 försvarade leg
läkare Rangeen Rafik Hamad sin avhandling i Nanna Svartz Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Huvudhandledare Katarina Bremme, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa och
bihandledare Maria Eriksson, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi.
Fakultetsopponent Reynir Tómas Geirsson, University of Iceland, Department of
Obstetrics and Gynecology.

P

Figur 1: Endotelberoende vasodilatation (FMD)
och endoteloberoende vasodilatation (GTN) hos
patienter (PE) och friska kontroller (CTRL).

reeklampsi (PE) är en multisystemsjukdom utmärkande för graviditet
och som kännetecknas av uppkomsten av hypertoni och proteinuri efter 20:e
graviditetsveckan. PE komplicerar ungefär
5–10% av förstagångsgraviditeter och är
bland de tre främsta orsakerna till mödradödligheten i både låg- och höginkomstländer. Varje år drabbas över fyra miljoner
kvinnor av sjukdomen i världen (1). PE
definieras som högt blodtryck (systoliskt
blodtryck ≥ 140 mmHg och/eller diastoliskt blodtryck ≥ 90 mmHg uppmätt 2
gånger med minst 4 timmars mellanrum),
med proteinuri (≥ 300 mg per 24 timmar
eller ≥ 2 + med urinsticka vid 2 eller fler
tillfällen med 4 timmars mellanrum). Men
denna enkla kliniska definition ger liten
uppfattning om hur komplex denna sjukdom är.

Kliniskt kan PE manifesteras som ett syndrom hos moder (med hypertoni och proteinuri) eller som ett syndrom hos fostret
med tillväxthämning, prematur förlossning eller hos moderkakan med infarkter
och avlossning) eller både och. Ytterligare
symtom och komplikationer som cerebrala manifestationer med huvudvärk,
förvirring, synstörningar eller synförlust,
förlamning, koma, krampanfall eller stroke
kan förekomma vid PE. Andra manifestationer är till exempel leverruptur, njursvikt,
lungödem, trombocytopeni, koagulopati,
hemolys, förhöjda leverenzymer och lågt
antal blodplättar (HELLP-syndrom) (2).

Etiologin till havandeskapsförgiftning
är okänd, och förlossningen är den enda
slutliga behandlingen för att säkerställa välbefinnandet hos modern och fostret. Fetalt
syndrom bidrar till den ökande andelen
iatrogena prematura förlossningar som
klassas som ”liten för tiden”.
Den mest populära teorin beskriver
patogenesen av havandeskapsförgiftning
som en tvåstegsprocess: den första etappen beror på moderns spiral artärer (uteroplacentala artärerna under graviditet)
som ej genomgår normal omformning;
i den andra etappen, överstiger fostrets
krav den uteroplacentära förmågan, vilket
resulterar i symptom på uteroplacentär insufficiens. När detta händer, finns
många produkter som släpps ut i moderns
cirkulation och orsakar maternell endoteldysfunktion, vasospasm, aktivering av
koagulationskaskaden,och som i slutändan leder till att alla organsystem kan få
komplikationer som vid i PE.
Det har visat sig att kvinnor med svår,
mycket tidig debut PE, före 34 graviditetsveckor har en ökad risk för PE vid
kommande graviditeter, med ca 50% återfallsfrekvens (3), och liknande beskrevs av
Sibai et al. (4). Dessa kvinnor har också
en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom senare
i livet, på grund av högt blodtryck, högre

Tabell: Diastolisk funktion i vänster kammare hos patienter med preeklampsi och
hos kontroller vid inklusion och 3-6 månader efter förlossningen (Uppföljning).
Preeklampsi

Kontroller

P-värde

Inklusion

Uppföljning

Inklusion

Uppföljning

Grupp

Tid

E/A kvot

1.29 (0.07)

1.58 (0.07)

1.54 (0.07)

1.75 (0.07)

0.013

<0.0001

E/E′ septal

10.92 (0.38)

9.08 (0.40)

7.49 (0.40)

6.98 (0.42)

<0.0001

0.0017

E/E′ lateral

8.23 (0.43)

5.86 (0.44)

5.72 (0.20)

5.23 (0.20)

0.0008

<0.0001

Vä-förmaksarea
end-systole (cm2)

19.37 (0.49)

16.22 (0.50)

15.89 (0.52)

14.48 (0.53)

<0.0001

<0.0001

Vä-förmaksdiameter
end-systole (cm)

3.76 (0.07)

3.44 (0.07)

3.42 (0.07)

3.15 (0.07)

0.0006

<0.0001
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nivåer av lipoprotein (a) och mikroalbuminuri, som är väletablerade oberoende
riskfaktorer för aterosklerosisk sjukdom
(3, 5, 6). När det gäller barnens hälsa på
lång sikt, vars mödrar hade PE, förutom
ökad risk för intrauterin tillväxthämning
och prematuritet, har rapporterat en högre
risk för hypertoni (7) och diabetes typ 1.
Preeklampsi och framtida
kardiovaskulär risk
Många studier har visat att kvinnor med
tidigare PE har en 2 till 4 gånger större risk
att utveckla högt blodtryck, kranskärlssjukdom, stroke eller venös tromboembolism
upp till 14 år efter indexgraviditet (5,8, 9).
Bland kvinnor i femtioårsåldern, risken för
hypertoni 25 år efter graviditeten har visat
sig vara betydligt högre (48,5%) för dem
som hade graviditeter komplicerade med
PE än för dem som hade normala graviditeter (22%) (10). Hjärt-och kärlsjukdomar
(CVD) är den vanligaste dödsorsaken för
drygt 50% av kvinnorna i världen (11). De
flesta dödsfallen beror på kranskärlssjukdom (23%) och stroke (18%). Nästan två
tredjedelar av de kvinnor som dör plötsligt
av hjärtsjukdom har ingen tidigare redovisad hjärtkärlsjukdom.
Epidemiologiska data indikerar att
kvinnor med PE har större risk att utveckla
hjärtkärlsjukdom senare i livet (12, 13, 14).
Den ökade dödligheten i hjärtkärlsjukdom
blir allmänt uppenbar först 2 till 3 decennier efter graviditeten hos kvinnor som har
haft PE bara en gång, betydligt senare än
kvinnor som har haft PE mer än en gång
(15).

Figur 2: NT-pro-BNP-värden hos pat med preeklampsi vid inklusion (PE-1), uppföljning
(PE-2) och hos friska kontroller (K-1, K-2).

Figur 3: FMD hos patienter med svår och tidig preeklampsi och hos friska kontroller
vid inklusion och uppföljning.

Övergripande mål: Att studera PE-rela-

terade förändringar i det kardiovaskulära
systemet och att mäta halterna av olika
biomarkörer för PE under graviditeten och
efter förlossningen.
Arbete I och II: Arton kvinnor med tidi-

gare PE och 17 åldersmatchade kontroller
inkluderades ett år efter indexgraviditet.
Alla genomgick icke-invasiv ultraljudsundersökning av armartären för utvärdering
av endotelberoende kärldilatation s.k. flowmedierad vasodilatation (FMD). Ambulatoriskt blodtryck och plasmakoncentrationer av lipoproteiner, inflammationsmarkörer, adhesionsmolekyler, glucometabolic
och hemostatiska faktorer trombingenerering och nivåerna av mikropartiklar fastställdes under olika faser av menstruation.
Kvinnor med tidigare PE hade lägre FMD,
högre systoliskt och diastoliskt blodtryck
samt medelartärtryck under dagtid, och en
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Tidig PE

Sen PE

Kontroll

Tidig PE

Sen PE

Kontroll

Figur 4: Värden av PTX3 och sFlt-1/PlGF-kvoten (log10) i tidig respektive sen
preeklampsi och friska kontroller vid inklusion.

högre grad av insulinresistens. Dessutom
hade de en högre trombingenerering och
mikropartiklar från trombocyter, dock
utan signifikanta skillnader mellan follikelfas och lutealfas.
Arbete III och IV: Trettiofem gravida kvin-

nor med PE och 30 med normal graviditet
undersöktes under graviditeten och 3–6
månader efter förlossningen. Transthorakal ekokardiografi och vävnads-Doppler
utfördes, och FMD av armartären undersöktes. Blodnivåerna av amino-terminal

pro-brain natriuretisk peptid (NT-proBNP), C-reaktivt protein, cystatin C, troponin I och inflammatoriska och angiogena
markörer mättes. Kvinnor med PE visade
strukturella och funktionella förändringar
i vänster kammare och vänster förmak. De
hade en högre kvot mellan tidig diastolisk
mitralis flödeshastighet och tidig diastoliskt
myokardiell hastighet (E/E′), högre nivåer
av NT-pro-BNP och cystatin C och lägre
glomerulär filtration uppskattad från cystatin C, både under graviditet och vid uppföljning. Dessutom var E/E′ kvot och NT-

pro-BNP högre hos kvinnor med svår PE
som debuterade tidigare, än hos dem med
sena PE. Pentraxin 3 (PTX3) och kvoten
mellan lösliga FMS-liknande tyrosinkinas-1
(sFlt-1) till placentas tillväxtfaktor (P1GF)
var förhöjda hos kvinnor med PE. Dessutom var FMD lägre och PTX3 och sFlt-1/
P1GF-kvoten högre hos kvinnor med tidig
och svår PE än hos dem med sen PE.
Kliniska konsekvenser

Ur ett kliniskt perspektiv kan resultaten
i våra studier förändra handläggning av
gravida kvinnor med preeklampsi, genom
noggrran uppföljning och användning av
sådana biomarkörer som NT-pro-BNP och
PTX3 för att identifiera högriskgrupper,
t.ex. med tidig och svår PE. Dessa graviditeter är mer förknippade med komplikationer för fostret och modern. Förutom
att identifiera grupp av gravida kvinnor
med den högsta risken och erbjuda dem
aktiv behandling, kan våra resultat möjligen minska risken för en tidig förlossning.
En mer aggressiv primär prevention kan
eftersträvas genom att försöka optimalt
kontrollera blodtryck, vikt, blodglukos
och lipider. Vi har visat att nivån på blodtrycket under graviditeten påverkar endoteldysfunktion efter förlossningen, detta
kan tyda på att mer aggressiv blodtryckkontroll krävs. Användning NT-pro-BNP
hos kvinnor med tidigare preeklampsi kan
leda till en ökad användning av ultraljud
vid förhöjda värden för att fastställa eventuella förändringar i hjärtats struktur och
funktion. Framtida studier kommer att
krävas för att visa om en sänkning av nivån
av NT-pro-BNP kan minska dödligheten i
hjärtkärlsjukdom.
Tidpunkten för övervakningen och
uppföljningen

Våra resultat i studier I–IV tyder på att
omhändertagandet av kvinnor med PE,
särskilt de med tidig debut av PE, kan förbättras genom att mäta nivåer av inflammatoriska och anti-angiogena markörer.
Sambandet mellan hypertoni och endoteldysfunktion visar att det är viktigt att följa
upp PE-patienter i framtiden. Hyperinsulinemi, dyslipoproteinemi och högre medelvärde på blodtrycket har hittats många år
efter PE-komplicerad förstagångsgraviditet (16) . En ökad risk för död i ischemisk
hjärtsjukdom och cerebrovaskulära händelser, upp till ca 50 år efter en hypertensiv
graviditet har också rapporterats (5, 6, 12,
14,17).
Ateroskleros är en kronisk progressiv
process som har sitt ursprung i början av

livet och utvecklas snabbare i närvaro av
riskfaktorer. Eftersom preeklampsi anses
vara en sådan riskfaktor, kan införandet av
primärpreventiva åtgärder mot hjärtkärlsjukdom övervägas. Unga kvinnor med
preeklampsi utgör ett uppenbart mål för
förebyggande åtgärder.
Konklusioner
• Endotelfunktion var nedsatt under debut
av kliniska symtom på PE och kvarstod
3–6 månader och ett år efter förlossningen (studie I, II och IV). Dessutom
var endoteldysfunktion mer uppenbar i
tidig och svår subgrupp än i en sen subgrupp av PE (studie IV).
• PE orsakar vissa förändringar i hjärtats
struktur och funktion, med större vänster förmak och kammare, ökningen av
väggtjocklek och försämring av diastolisk vänsterkammarfunktion. Förändringarna i diastolisk funktion var fortfarande kvar efter förlossningen och dessa
förändringar har tydligare observerats i
patienter med tidig och svår PE (studie
III).
• Ett år efter förlossningen är ambulatoriskt blodtryck högre (studie I), totala
trombinnivåer förhöjda och det fanns
en trend mot högre nivåer av mikropartiklar trombocytgenererade (studie II)
hos patienter med PE jmf. med kontrollgruppen. Dessutom är blodtrycket
3–6 månader efter förlossningen högre
i PE-gruppen (studie III).
• Det finns inga signifikanta skillnader i
endotelfunktion eller i thrombingenerering mellan follikulär och luteal menstruationsfas ett år efter PE (studie II).
• PE var associerad med förhöjda nivåer
av hjärt (NT-pro-BNP nivåer), inflammatoriska (PTX3) och anti-angiogena
(sFlt-1/PlGF kvot) biomarkörer under
graviditeten och 3–6 månader efter förlossningen (studie III och IV ) och med
ökad metabolisk faktor (HOMA) (studie
I). Det fanns ingen ökning i endotelcellsbiomarkörer (ICAM-1, VCAM-1, selektin E) under graviditeten eller vid ett års
uppföljning (studie IV och I). Aktiviteten av hjärt-, inflammatoriska och antiangiogena biomarkörer tycks korrelera
med graden av PE.
Rangeen Rafik-Hamad
Kvinnokliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
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ANNONS

Vad är en Tvillingstudie
och vad är den bra för?
Tvillingar har intresserat vetenskapsmän
ända sedan Hippokrates dagar. Denne
tillskrev, förstås helt ovetande de genetiska förutsättningarna, uppkomsten av
samma sjukdom hos två tvillingar till liknade fysiska förutsättningar.

1

875 publicerade Sir Francis Galton
resultatet av sina tvillingstudier, som
anses vara de första i sitt slag. I dessa
publikationer hävdar han att naturen, det
vill säga genetiken, är en viktigare faktor än
miljön när det gäller utveckling och beteende hos tvillingar. Han argumenterade
även för det faktum att identiska tvillingar
härstammar från samma ägg, dock utan att
ha några tyngre bevis för detta påstående.
Banbrytande för systematiken inom tvil-

lingstudiemetodologin var studier utförda
på 1920-talet av dermatologen Herman
Werner Siemens 1. Han räknade antalet
födelsemärken hos enäggstvillingar (monozygoter) och jämförde detta med antalet
hos tvåäggstvillingar (dizygoter). Siemens
fann då att korrelationen av antalet födelsemärken var 0,4 hos monozygoterna jämfört
med 0,2 hos dizygoterna, som ju enbart

delar hälften av sitt genom. Han kunde
därigenom formulera teorin att alla ärftliga egenskaper kommer att uppvisa större
likhet inom monozygota (MZ) än inom
dizygota (DZ) tvillingpar. Detta innebär
också en högre konkordans för sjukdomar,
det vill säga samtidig förekomst, inom MZ
jämfört med DZ dito. Genom att på detta
sätt kombinera klassisk korrelationsmetodik med studiet av tvillingar var således den
moderna tvillingstudien född.
Med utgångspunkt från ovanstående
kan man alltså grovt säga att klassiska tvillingstudier får sin tyngd i det faktum att
MZ-tvillingar härrör från samma ägg och
därför har identiska genom. Vilket gör att
man, genom att jämföra dessa med avseende på en specifik variabel (exempelvis
sjukdom) gentemot DZ-tvillingar, kan
mäta i hur stor utsträckning ärftliga faktorer ligger bakom den undersökta variabeln.
Genom att räkna ut differensen i korrelation för en viss variabel mellan monozygota och heterozygota tvillingpar kan
man räkna ut heritabiliteten (h2) för denna
variabel 2. Heritabiliteten, eller ärftligheten,
i exemplet ovan blir alltså (0,4-0,2) x 2 =
40%.

Ofta är det intressant att kunna beräkna i

hur stor utsträckning en gemensam omgivning påverkar uttrycket av en viss egenskap
eller sjukdom. Detta låter sig göras genom
att räkna ut differensen mellan totalkorrelationen inom MZ-tvillinggruppen och
heritabiliteten. I en svensk studie kring
antisocialt beteende hos flickor såg man
en korrelation på 0,82 hos MZ och 0,45
hos DZ, vilket ger h2 på 74%. Utifrån
detta kan man följaktligen beräkna en
gemensam omgivningsfaktor på 0,82–0,74
= 8%. Differensen mellan en korrelation
på 100% och den uppmätta korrelationen
i den undersökta populationen, i det här
fallet 1,0–0,82 = 0,18, anses härröra från
individspecifika omgivningsfaktorer.
Även om exemplet ovan är enkelt numeriskt så blir det betydligt mer komplicerat
när statistisk osäkerhet skall tas i beaktande
och precisionen på varianskomponenterna
behöver skattas. De kvantitativa statistiska
genetiska metoder som utvecklats för dessa
ändamål benämns Structural Equation
Models (SEM). Metoderna har förfinats
och innefattar även möjlighet till multivariat analys, t.ex. i vilken utsträckning
samvariation av biomarkörer styrs av gene-
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tiska faktorer samt behandling av longitudinella data (överlevnadsanalys) anpassade
till tvillingmetodik.
Ett annat sätt att utnyttja ett tvillingmaterial i studier är att göra så kallade tvillingkontrollstudier. Eftersom monozygota
tvillingar delar hela sitt genom bildar de
perfekt matchade case-control-grupper.
Om diskordans för en sjukdom hos MZtvillingpar relaterar till skillnader i exponering för en viss riskfaktor talar det för att
effekten av exponeringen är oberoende av
genetiska och delade (familjära) miljöfaktorer. Om motsvarande analys görs i diskordanta DZ-tvillingpar kontrollerar man
på samma sätt för delade miljöfaktorer,
men endast till 50% för genetiken.
På motsvarande sätt kan man utgå från
exponering av en möjlig riskfaktor och
identifiera diskordanta par (för exempelvis rökning), som sedan följs longitudinellt
och där eventuellt insjuknande studeras.
I tvillingstudier rörande biomarkörer
för kardiovaskulära sjukdomar, lipider,
glukos etc, finner man ofta att korrelationen hos DZ är lägre än 50% av korrelationen hos MZ. Detta tyder på en inverkan av
nonadditiva effekter så som dominans eller
epistasis. Dominans innebär att samverkan
inom ett allelpar t.ex. att en dominant gen
slår ut en recessiv och därmed ger upphov
till fenotypen. Epistasis däremot är mer
komplicerat och betyder att interaktioner
mellan flera loci påverkar uttrycket av en
fenotyp. I en nyligen publicerad studie
undersökte man 12 000 tvillingpar från det
svenska tvillingregistret, både MZ och DZ,
avseende nivåerna av ett antal biomarkörer 3. Bland de undersökta biomarkörerna
fanns glukos, CRP, LDL och Hb, samtliga vilkas uttryck fanns bero på genetisk
dominans. Man kunde i samma studie
helt räkna bort delade miljöfaktorer som
en faktor som inverkade på nivåerna av de
undersökta biomarkörerna.

predisponerade både till att börja röka och
till att utveckla sjukdomar, som t.ex. lungcancer eller hjärt-kärlsjukdom. Det skulle
alltså inte föreligga något direkt kausalsamband mellan rökning och sjukdom 4.
De första svenska tvillingstudierna kunde
inte frikänna från en sådan konstitutionell
påverkan (troligen pga. powerproblem
och kort uppföljning) 5,6 och hypotesen
anammades till en början av de svenska
tvillingforskarna. Studierna blev mycket
uppmärksammade och användes som slagträ i debatten av tobaksindustrin. När den
amerikanska kongressen höll utskottsförhör
om varningstexter på cigarettpaketen fick
professor Cederlöf vittna om resultaten
från de svenska tvillingstudierna 7. Fynden
debatterades även i The Lancet i början
av 1970-talet. Man kan i efterhand anta
att den uppmärksamheten bidrog till att
svenska tvillingregistret fick större anslag
och kunde utökas på det sätt som sedan
skedde. Att Philip Morris var en av sponsorerna för tvillingregistret hindrade dock
inte Friberg från att slutligen sluta röka.
När registret hade utökats och uppföljningen var längre kunde den konstitutionella hypotesen till slut avfärdas av studier
just från svenska tvillingregistret 8.
STR uppdateras med uppgifter om
nya tvillingfödslar i samband med att nya
studier initieras, samt uppgifter från nationella hälsodataregister om sjukdomar och
dödsfall bland dem som är med i registret. Det svenska registret samarbetar med
motsvarande register i Danmark, Finland,
Italien, Norge och Nederländerna i flera
EU-finansierade forskningsprojekt.
Data från tvillingregistret har, sedan
starten fram till dags dato, renderat i
flera hundra publikationer. Bland annat
har man genom denna forskning kunnat
belägga att ärftliga faktorer har stor betydelse för utvecklingen av Alzheimers sjukdom, men att de har underordnad betydelse för cancerutveckling, som till mellan
60–80% beror på omgivningsfaktorer.

Det svenska Tvillingregistret

Det svenska Tvillingregistret (STR), som
upprättades på 1960-talet innefattar nu
85 000 tvillingpar, och är världens största
populationsbaserade tvillingregister. Registret inrättades ursprungligen av professorerna Lars Friberg och Rune Cederlöf för
att kartlägga hur miljöfaktorer, som rökning och alkohol, påverkade hälsan när
man kontrollerade för genetiska faktorer.
På denna tid var rökningens skadliga verkan
fortfarande omdebatterad. Enligt den så
kallade ”konstitutionella hypotesen” hävdades det att vissa personer var genetiskt
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Tvillingstudier och hjärt-kärlforskning

Redan tidigt i tvillingregistrets historia
fokuserade man på hjärt-kärlsjukdomar.
Under 60- och 70-talen utvecklades ett tätt
samarbete med Serafimerlasarettet i Stockholm. Bland andra Torbjörn Lundman och
Ulf de Faire använde tvillingmaterial för
studier på patienter med angina pectoris
och hjärtinfarkt. De kunde tidigt påvisa
en möjlig genetisk påverkan för dessa sjukdomar 9.
I en mycket uppmärksammad studie
undersökte man 21 000 tvillingar, DZ och

MZ, födda mellan 1886 och 1925 med
avseende på död i kranskärlssjukdom under
26 års uppföljning 10. Om tvillingbrodern
avlidit före 55 års ålder i hjärtinfarkt förelåg en relativ risk att avlida i hjärtinfarkt
på 8 för MZ-tvillingar och 3,8 för DZ-par
jämfört med om brodern inte avlidit. Motsvarande riskökning för kvinnliga par var
15 respektive 2,6. Med ökande ålder för
första insjuknandet i paret så minskad den
relativa riskökningen. Om tvillingen avlidit
i hjärtinfarkt i ung ålder var detta förenat
med en riskökning för mortalitet som var
större än för någon etablerad kardiovaskulär riskfaktor både bland MZ- och DZ-par.
I en ännu längre uppföljning i samma
material fann man att heritabiliteten fortfarande är en viktig faktor för att förklara
död i kranskärlssjukdom, 57% hos män
och 38% hos kvinnor förklarades av ärftliga faktorer. Heritabilitetens betydelse
minskade visserligen med åldern men det
kvarstår ändå ett genetiskt inflytande efter
36 års uppföljning 11. Man har vidare beskrivit den genetiska betydelsen för variationer
i ett flertal kardiovaskulära riskfaktorer som
till exempel blodtryck och kolesterol 12.
Enligt den så kallade Barkerhypotesen
finns en koppling mellan låg födelsevikt,
intrauterin tillväxthämning och kardiovaskulär risk senare i livet. Tvillingstudier är
inom detta område extra värdefulla då man
bättre kan korrigera för intrauterina faktorer vilket inte kan göras i andra material 13.
Aktuella tvillingstudier inom
hjärt-kärlforskning

För närvarande pågår ett trettiotal projekt
under tvillingregistrets ”paraply”. Ett av
dessa är Twingene, där ca 12000 tvillingar
födda 1911–57, under åren 2004–08 fyllt i
självskattningsformulär avseende hälsa och
medicinering samt provtagits. Analyser har
gjorts för bland annat lipider, glukos och
CRP.
I ett flertal studier har möjligheten att
använda Cystatin C, förutom sin funktion
som markör av GFR, som en oberoende
prediktor för såväl kardiovaskulär sjukdom som PAD framförts. Cystatin C är en
viktig inhibitor av Cysteinproteaser, t.ex.
Cathepsiner. Dessa har en viktig funktion
i remodellering av kärlväggen som är en del
av atherosklerosprocessen.
Inom vår forskargrupp har vi kunnat
konstatera att patienter med perifer kärlsjukdom har högre Cystatin C-nivåer
jämfört med friska individer oberoende av
njurfunktionen 14. Detta har föranlett oss att
försöka genomföra en studie på ett tvillingmaterial. Därför vill vi analysera de 12 000

individerna i Twingene med avseende på
bl.a. Cystatin C, kreatinin och andra biomarkörer. Vid den senaste sökningen i Twin
Gene fanns ca 400 tvillingpar diskordanta
för hjärt-kärlsjukdom. Skillnader i Cystatin C-nivåer mellan friska och sjuka och
eventuella skillnader i variabilitet i Cystatin
C-nivåer mellan MZ- och DZ-par kommer
att studeras. Vi ämnar också studera Cystatin C-nivåer hos alla kompletta par (n=ca
9 000) och göra en heritabilitetsanalys efter
korrektion för skillnader i GFR. Genom
dessa studier hoppas vi ytterligare kunna
belysa cystatinets roll i atherosklerosprocessen.
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Karolinska Universitetssjukhuset-Solna
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Dr Med Vet, Forskare,
Tvillingregistret/MEB, KI
Per Svensson,
Överläkare, Akutkliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset-Solna

Referenser:
1. Siemens, H. W. Die Zwillingspathologie: Ihre
Bedeutung, ihre Methodik, ihre bisherigen Ergebnisse (Twin Pathology: Its Importance, Its Methodology, Its Previous Results) (Springer,Berlin, 1924).
2. Boomsma D, Busjahn A, Peltonen L. Classical twin studies and beyond. Nat Rev Genet.
2002;3(11):872-882.
3. Rahman I, Bennet AM, Pedersen NL, de Faire
U, Svensson P, Magnusson PKE. Genetic dominance influences blood biomarker levels in a
sample of 12,000 swedish elderly twins. Twin
Research and Human Genetics. 2009;12:286-294
4. Doll R. Uncovering the effects of smoking:
Historical perspective. Stat Methods Med Res.
1998;7:87-117
5. Friberg L, Cederlöf R, Lundman T, Olsson H.
Mortality in smoking discordant monozygotic
and dizygotic twins. A study on the swedish twin
registry. Arch Environ Health. 1970;21:508-513
6. Lundman T. Smoking in relation to coronary
heart disease and lung function in twins. A
co-twin control study. Acta Med Scand Suppl.
1966;455:1-75.
7. Cederlöf R. http://www.pmdocs.com/pdf/
1005127613_7627_0.PDF. 1968.
8. Floderus B, Cederlöf R, Friberg L. Smoking and
mortality: A 21-year follow-up based on the swedish twin registry. Int J Epidemiol. 1988;17:332340

9. Lichtenstein P, De Faire U, Floderus B, Svartengren M, Svedberg P, Pedersen N. The swedish
twin registry: A unique resource for clinical, epidemiological and genetic studies. J Intern Med.
2002;252:184-205
10. Marenberg M, Risch N, Berkman L, Floderus
B, de Faire U. Genetic susceptibility to death
from coronary heart disease in a study of twins.
N Engl J Med. 1994;330:1041-1046
11. Zdravkovic S, Wienke A, Pedersen N, Marenberg M, Yashin A, De Faire U. Heritability of
death from coronary heart disease: A 36-year
follow-up of 20 966 swedish twins. J Intern Med.
2002;252:247-254
12. Heller D, de Faire U, Pedersen N, Dahlén G,
McClearn G. Genetic and environmental influences on serum lipid levels in twins. N Engl J
Med. 1993;328(16):1150-1156.
13. Bergvall N, Iliadou A, Johansson S, de Faire
U, Kramer M, Pawitan Y, Pedersen N, Lichtenstein P, Cnattingius S. Genetic and shared
environmental factors do not confound the
association between birth weight and hypertension: A study among swedish twins. Circulation.
2007;115:2931-2938
14. Arpegard J, Ostergren J, de Faire U, Hansson LO, Svensson P. Cystatin c - a marker of
peripheral atherosclerotic disease? Atherosclerosis.
2008;199:397-401

Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär
medicin ger kurs för sjuksköterskor om hypertoni
och hypertonibehandling
Svenska Hypertonisällskapet anordnar två dagars internatkurs för sjuksköterskor
21–22 oktober 2010 på Sigtunastiftelsen.
Mer information finns på hemsidan www.sigtunastiftelsen.se
Anmälan skickas till charlotte.lowenhielm@gmail.com
Torsdagen den 21 oktober
09.00
09.30
10.00–12.00
12.00–13.00
13.00–14.30
14.30–15.00
15.00–17.00
19.30

Ankomst, kaffe
Introduktion
Riskpatienten
Lunch
Livsstilsintervention/ så drivs en livsstilsmottagning
Kaffe
Workshops
Middag

Per-Olof Hansson
Matthias Lidin
Kristina Bodegård/Anna-Clara Collén

Fredagen den 22 oktober
08.30–9.00
09.00–10.30
10.30–10:45
10.45–12.00
12.00–13.00
13.00–14.30
14.30
15.30

Sammanfattning från torsdagen
Workshops
kaffe
Sömnapné
Lunch
Läkemedelsbehandling
Sammanfattning, kursutvärdering och avslutning
Kaffe, avfärd

Kristina Bodegård/Anna-Clara Collèn
Jonas Spaak
Anna-Clara Collén

VASKULÄR MEDICIN 2010 • Vol 26 (Nr 2) 97

Acetylsalicylsyra och blodtryckssänkning
– en kronoterapeutisk saga
Acetylsalicylsyra (ASA) är ett av världens
mest använda läkemedel. Dess nytta
inom smärtlindring, febernedsättning
och antikoagulation är obestridd. Under
de senaste femton åren har även en
annan effekt av ASA utkristalliserat sig.
Det är främst forskningen inom fältet för
kronoterapi som börjat kartlägga ASA:s
blodtrycksmodulerande egenskaper.
I denna översiktsartikel beskrivs kunskapsläget på detta område från början
fram till idag.
Biologiska rytmer - kronobiologi

Biologiska processer är organiserade i
tidsperioder – rytmer. Läran om biologiska processers variation över tid kallas
kronobiologi. Ultradiska rytmer kännetecknas av perioder på sekunder, minuter
eller timmar. Många neurala och neuroendokrina system uppvisar denna typ av
rytm. Reglering av hjärtfrekvens, aptit,
tarmperistaltik, vattenkastningsintervaller, sömnstadier, värme etc. är exempel.
Infradiska rytmer sträcker sig över dagar,
veckor, månader eller år. Exempel på
sådana rytmer är menstruationscykel och
fertilitet. Cirkadiska rytmer karakteriseras
av perioder på c:a 24 timmar. Kroppens
”cirkadiska klocka” finns i SCN (suprachiasmatiska kärnan) i hypothalamus. SCN
får information om ljus och mörker från
ögonens näthinnor som sedan förs vidare
till tallkottkörteln. Härifrån produceras
och utsöndras melatonin som når sin
högsta nivå under natten. Slutresultatet
blir en välreglerad 24-timmars rytm där
natten karakteriseras av vila och reparation
och dagen av topprestation [1].
Den cirkadiska blodtrycksrytmen
– blodtryckets kronobiologi

Blodtrycket regleras på ett förutsägbart
sätt över 24 timmar. Hos dagsaktiva personer med normalt blodtryck sjunker
blodtrycket under sömnen, stiger kraftigt
i samband med påbörjan av dagliga aktiviteter, håller sig uppe under resten av dagen
för att sjunka något under kvällen. Denna
blodtryckscykel under dag och natt beror
både på cirkadiska rytmer i det autonoma
nervsystemet, endokrin funktion och exo-
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(non-dippers) är associerat med ökad risk
för organskada på såväl hjärta (vänsterkammarhypertrofi, infarkt), hjärna (stroke)
som njurar (albuminuri, ESRD) [3]. Å
andra sidan, kan en för kraftig blodtryckssänkning (super-dippers) leda till nattlig
hypotension med åtföljande stroke [9] eller
fraktur efter fallolycka [10].
Kronobiologisk läkemedelsbehandling
– kronoterapi

gena faktorer som kroppshållning, stress
och aktivitet [2]. Detta 24-timmars blodtrycksmönster ser i stort sätt ut på samma
vis hos personer med primär hypertoni
förutom att deras blodtrycksfluktuationer över dygnet regleras runt ett högre
24-timmars blodtrycksmedelvärde, eller
att det förekommer en överdriven ändring
i blodtrycksamplitud som leder till förhöjt
blodtryck under en betydlig del av dagen.
Hos patienter med sekundär hypertoni ser
det ofta annorlunda ut. Då ser man inte
sällan att blodtryckssänkningen under
natten reduceras, uteblir eller t.o.m. reverseras [3].
Sjukdomsförekomst över tid
– kronopatologi

En rad olika sjukdomstillstånd förefaller
kunna variera i förekomst över dygnet.
Läran om sjukdomars tidsberoende manifestationer kallas kronopatologi. Sjukdomar som har en hög förekomst under
tidiga morgontimmar är bl.a. hjärtinfarkt
och stroke [4]. Hypertoni utgör en viktig
riskfaktor för att drabbas av just dessa.
Därför är det inte så konstigt att det föreligger ett samband mellan den cirkadiska
blodtrycksrytmen och manifestationen av
kardiovaskulära sjukdomar [5]. Till exempel så har en kraftig blodtrycksförhöjning
i samband med påbörjan av dagliga aktiviteter (morning surge) hos patienter med
hypertoni visats vara en oberoende prediktor för att drabbas av stroke [6] (ischemisk
och hemorragisk), akut koronart syndrom
[7] och akut aortadissektion [8] på morgonen. Dessutom har studier visat att frånvaro av den nattliga blodtryckssänkningen

De flesta blodtrycksmediciner idag har
framställts med målet att skapa en ganska
jämn läkemedelskoncentration i blodet
över tid för att hålla blodtrycket kontinuerligt lågt. Innan intraarterialla eller ambulatoriska blodtrycksmätningar visade på den
blodtrycksvariabilitet som sker under en
24-timmarsperiod, trodde man att blodtrycksnivåerna låg relativt konstant. Med
en sådan medicinering riskerar man att
sänka blodtrycket mindre än nödvändigt
under de tidiga morgontimmarna då blodtrycksförhöjningen ofta är som högst och
samtidigt riskerar blodtryckssänkningen bli
för kraftig under natten då blodtrycket ofta
är lågt i förväg. Att koordinera biologiska
rytmer (kronobiologi) med medicinsk
behandling kallas kronoterapi [4]. Oftast
rör det sig inte om någon introduktion av
nya läkemedelssubstanser utan snarare att
redan framtagna mediciner utnyttjas på
ett sätt som bättre stämmer överens med
kroppens behov. Då kan läkemedlets önskade effekt optimeras och biverkningar
minimeras.
Acetylsalicylsyra (ASA)

ASA är en välkänd trombocythämmare.
ASA bidrar med en irreversibel inaktivering av enzymet cyklooxygenas, vilket bl.a.
leder till minskad tromboxan A2 nybildning i trombocyterna och en försämrad
trombocytaggregation. ASA:s sekundärpreventiva effekter är väldokumenterade
då insatt behandling efter hjärtinfarkt och
stroke minskar risken att drabbas av nya
sådana händelser [11]. Vid primärprevention, dvs. patient med ökad risk men utan
inträffad händelse, verkar överlag dock
inte nyttan av ASA överväga riskerna vid
behandling [12].

ASA-behandling vid hypertoni

ASA och dess kronoterapeutiska effekt

Behandling av patienter med hypertoni
och tidigare kardiovaskulär händelse har i
likhet med andra patienter god nytta av
ASA [11]. Vid primärprevention med ASA
hos hypertoniker jämfört med patienter
utan hypertoni förefaller deras riskreduktion vara likartad [13], vilket talar för att
hypertoniker inte skall behandlas annorlunda än andra patienter primärpreventivt. Blödningsrisken överlag i samband
med ASA-behandling motverkar den nytta
man uppnår genom reduktion av incidensen hjärtinfarkter i denna grupp [14]. I
ESH:s senaste riktlinjer om behandling
av hypertoni från 2007 öppnas dock upp
för primärpreventiv behandling med ASA
i vissa hypertonigrupper där nyttan med
sådan behandling trots allt anses överväga
riskerna: Patienter äldre än 50 år; patienter med ett moderat förhöjt kreatininvärde;
eller patienter med hög kardiovaskulär
risk i stort [15]. Dessa rekommendationer
baseras på substudier av HOT-studien
[16] (”Hypertension Optimal Treatment
Trial”) som primärt initierades för att ta
reda på den optimala blodtrycksnivån vid
blodtrycksbehandling, men där hälften av
patienterna även randomiserades till ASA
[17].

Orsaken till att man i de båda studierna
ovan inte observerat någon blodtryckssänkande effekt av ASA kan bero på kronobiologi. Man har nämligen observerat
att ASA kan sänka blodtrycket, men bara
om det tas vid rätt tid på dygnet [20]. När
litteraturen genomsöks på området är det
främst ett namn som dyker upp: Ramón C
Hermida, professor vid laboratorierna för
bioingenjörskonst och kronobiologi, Vigo,
Sanien. Prof. Hermida har under en femtonårsperiod gjort flera studier som tyder
på att ASA främst sänker blodtrycket om
ASA intas senare på dagen eller på kvällen
(bedtime). Området verkar ligga honom
varmt om hjärtat då han är försteförfattare på nästan alla publikationer.
Den första studien gjordes 1994. 55
unga, friska försökspersoner intog 500 mg
ASA i en vecka och ambulatoriskt blodtryck (ABPM) mättes före första intaget
och efter sista intaget. De randomiserades
till tre grupper: Grupp 1 tog ASA senast
två timmar efter uppvaknandet; grupp 2
tog ASA mellan sju till nio timmar efter
uppvaknandet; grupp 3 c:a två timmar
innan sänggående. Bara gruppen som tog
ASA efter lunch uppvisade en signifikant
blodtryckssänkning [21].
1997 gjordes en ny studie på samma
tema, men med ett annorlunda upplägg.
73 unga, friska personer randomiserades
till antingen 500 mg ASA eller 100 mg
ASA och efter intag (dvs. till en av 3 grupper som i studien från 1994) under en
vecka. Även 18 personer med obehandlad
grad 1-hypertoni (140–159/90–99 mmHg
(SBP/DBP)) inkluderades. Dessa fick 100
mg ASA i en vecka och placebo i ytterligare
en vecka och intaget randomiserades till
grupperna ovan. ABPM utfördes före och
efter varje behandlingsvecka. Resultatet
visade en liten (≈2 mm Hg), men signifikant blodtryckssänkning (SBP) hos de
friska försökspersonerna i grupp 2 och 3,
både med den höga och låga ASA-dosen
efter en veckas behandling. Hos personerna med mild hypertoni och ASA såg
man också en blodtrycksänkning i grupp
2 och 3 (≈ 4,5 mmHg) [22].
Nästa studie publicerades 2003 och
inkluderade 341 gravida kvinnor som var i
riskzonen att utveckla preeklampsi under
graviditeten. Kvinnorna randomiserades
i 12:e till 16:e veckan under graviditeten
till antingen 100 mg ASA eller placebo
och till en av tre grupper som i de tidigare studierna. ABPM visade en statistiskt signifikant blodtryckssänkning med

Blodtryckssänkning av ASA

Det har gjorts studier med frågeställningen om ASA i sig påverkar den blodtryckssänkande behandlingen vid hypertoni. I en studie studerades 142 patienter
med hypertoni som alla hade någon form
av hypertonibehandling. 71 patienter
behandlades med 100 mg ASA dagligen
och 71 patienter utan ASA. Alla patienter
genomgick konventionell blodtrycksmätning och 24-timmars blodtrycksmätning
(ABPM) före och efter en tremånaders
uppföljningstid. Ingen skillnad i konventionellt uppmätt systoliskt (SBP) och
diastoliskt blodtryck (DBP) sågs mellan
grupperna. SBP och DBP uppmätt med
APBM efter 3 månader skilde sig inte från
baslinjen inom respektive grupp [18]. I en
liten studie på 17 patienter, som behandlades med antihypertensiva läkemedel,
undersöktes hur SBP och DBP påverkades
av 81 mg ASA/dag och 325 mg ASA/dag
jämfört med placebo. Resultatet påvisade
ingen blodtryckssänkande effekt med til�lägg av ASA [19]. I dessa studier specificerades inte närmare när ASA administrerades på dygnet. Man får då utgå ifrån att
patienterna tagit sin ASA på morgonen,
vilket är kutym.

ASA-behandling jämfört med placebo hos
kvinnorna i grupp 2, och speciellt grupp
3 (9,7/6,5 mmHg (SBP/DBP)) vid tiden
för förlossningen [23].
Ytterligare en studie publicerades 2003.
I denna undersökning inkluderades 100
medelålders patienter med obehandlad
grad 1-hypertoni. Försökspersonerna randomiserades till en av tre grupper: 1) livsstilsintervention (L); 2) L + 100 mg ASA
på morgonen; 3) L + 100 mg ASA på kvällen (bedtime). Resultatet utvärderades med
ABPM före och efter 3 månaders behandling. ASA hade ingen effekt på blodtrycket
då det intogs på morgonen. En statistiskt
signifikant sänkning i blodtryck sågs hos
patienterna som hade tagit ASA på kvällen
(6,0/4,0 mmHg (SBP/DBP)) [24].
Två år senare offentliggjordes en ny
studie med samma upplägg, men med fler
försökspersoner; 328 medelålders patienter
med obehandlad grad 1-hypertoni randomiserades till en av tre grupper som ovan,
och ABPM gjordes före och efter 3 månaders intervention. Huvudresultatet visade
en signifikant blodtrycksreduktion när 100
mg ASA intogs på kvällen (6,8/4,6 mmHg
(SBP/DBP)), men inte vid intag på morgonen eller vid enbart livsstilsintervention
[25].
2005 publicerades även en studie på
257 medelålders patienter med obehandlad
grad 1-hypertoni. Dessa hade randomiserats till antingen 100 mg ASA på morgonen eller på kvällen. ABPM visade att 3
månaders behandling med ASA på kvällen
reducerade blodtrycket signifikant (7,2/4,9
mmHg (SBP/DBP)), men ingen reduktion observerades i den grupp av patienter
som fick ASA på morgonen. Resultatet
visade även att de patienter som kunde
kategoriseras som ”non-dippers” hade en
bättre nattlig blodtryckssänkning på ASA
(11,0/7,1 mmHg (SBP/DBP)) än de som
kategoriserades som ”dippers” (5,5/3,3
mmHg (SBP/DBP)) [26].
2009 publicerades en studie som visade
att även individer med ”prehypertoni”, kan
sänka sitt blodtryck (6,0/3,0 mmHg (SBP/
DBP)) om 100 mg ASA intas på kvällen.
244 försökspersoner randomiserades till en
av tre grupper: 1) livsstilsintervention (L);
2) L + 100 mg ASA på morgonen; 3) L +
100 mg ASA på kvällen (bedtime). Blodtrycket utvärderades ambulatoriskt före
och efter 3 månaders behandling [27].
I år, 2010, publicerades slutligen en studie
som undersökte skillnaden i blodtryckssänkning på 100 mg ASA hos män (130
st) och kvinnor (186 st) i medelåldern med
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mild obehandlad hypertoni. Försökspersonerna randomiserades till antingen ASA
på morgonen eller till kvällen i 3 månader
och ABPM utfördes före och efter behandlingen. Blodtrycket reducerades bara vid
intag av ASA på kvällen. I gruppen med
män sjönk blodtrycket med i genomsnitt
5,5/3,4 mmHg (SPB/DBP) och hos kvinnorna med 8,0/5,6 mmHg (SBP/DBP)
[28].
Patofysiologi

ASA har visats kunna hämma angiotensin
II. Denna effekt är beroende av både dosen
och tiden för administration. Dessutom har
ASA visats förebygga angiotensin II-inducerad hypertoni, kardiovaskulär hypertrofi
och oxidativstress [29]. ASA är också en
COX-2-hämmare. COX-2-hämning har
visats kunna sänka renin-nivåerna i blodet
och sänka blodtrycket [30]. Den endotelberoende vasodilatationen hos hypertoniker
som är ”non-dippers” är hämmad genom
en nedsatt frigörelse av kväveoxid jämfört
med patienter som är ”dippers” [31]. ASA
kan inducera frigörelse av kväveoxid från
kärlendotel. Denna effekt är oberoende av
COX-hämning [32]. Sålunda är det kanske
inte så konstigt att patienter som kunde
kategoriseras som ”non-dippers” hade en
bättre nattlig blodtryckssänkning på ASA
än de som kategoriserades som ”dippers” i
en av studierna ovan [26]. En hypotes är
att ett intag av ASA på kvällen kan hämma
p-reninaktivitetens nattliga topp och samtidigt befrämja kväveoxidproduktionens
nattliga dal [25]. För att söka en förklaring till den kronoterapeutiska effekten av
ASA på blodtryck gjordes nyligen en liten
studie på 16 grad 1-hypertoniker. Det var
en cross-over-studie där försökspersonerna
under två perioder på två veckor, separerade av en washout-period på fyra veckor,
intog 100 mg ASA på morgonen i den ena
perioden och på kvällen under den andra.
Efter varje tvåveckorsperiod lades patienterna in för mätning av p-reninaktivitet,
p-aldosteron såväl som kortisol och katekolaminer i urinen under 24 timmar. Studien
visade en statistiskt signifikant sänkning av
både p-reninaktiviteten och utsöndringen
av katekolaminer i urinen hos patienter
som tog ASA på kvällen [33].
Diskussion

Sammanfattningsvis kan man konstatera
att studier som riktat sin uppmärksamhet på blodtryckssänkning av acetylsalicylsyra varit ganska överensstämmande i
sina resultat. Det verkar inte som att ASA
kan sänka blodtrycket vid intag på mor-
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Illustrationen visar ändringar i systoliskt (överst) och diastoliskt (nederst) blodtryck med ABPM
efter 100 mg ASA administrerat vid uppvaknande (vänster) och vid sänggående (höger) hos
patienter med mild hypertoni. Den kontinuerliga linjen representerar blodtryck tagna före
behandling och den sträckade linjen representerar blodtryck efter 3 månaders behandling.
Graf från referens 26 (Hermida RC, Ayala DE, Calvo C, López JE, Mojón A, Rodríguez M, et al. Differing administration timedependent effects of aspirin on blood pressure in dipper and non-dipper hypertensives. Hypertension 2005; 46: 1060-1068.)

gonen. Det är just vid denna tid som de
flesta patienter annars får sin ASA överlag.
Den bästa blodtryckssänkningen erhålls
istället vid intag innan sänggående. Den
blodtryckssänkande effekten av ASA har
utforskats dels efter 1 vecka (2 studier),
efter 3 månader (5 studier) och som längst
efter 6–7 månader (1 studie). Den blodtryckssänkning som uppnås efter 1 vecka är
relativt liten om man i förväg är ung och
frisk, men om man är ung med samtidig
mild hypertoni utan hypertonibehandling
kan sänkningen bli större (4,5 mmHg
(SBP)). Dessa studier är dock av något
äldre datum, är få och har ett litet antal försökspersoner som samtidigt randomiseras
i flera grupper vilket kan påverka tillförlitligheten. De studier som utvärderat ASA:s
effekt över 3 månader visar på en större
blodtryckssänkning överlag vid intag på
kvällen än den sänkning som ses efter bara
1 vecka; det systoliska blodtrycket sänktes
med c:a 6–8 mmHg och det diastoliska
trycket i storleksordningen 3–6 mmHg.
Dessa studier är av något yngre datum,
ett flertal studier är gjorda utspridda över
tid, och trots randomisering i flera grupper

kompenseras detta med ett större antal försökspersoner som därmed ökar tillförlitligheten. Bara en studie har utvärderat ASA:s
effekt på blodtrycket längre än 3 månader. 6–7 månaders ASA-behandling gav
den hittills största blodtryckssänkningen:
9,7/6,5 mmHg.
I undersökningarna har ASA på 100 mg
och 500 mg använts. Den högre styrkan på
500 mg studerades dock bara på ett fåtal
patienter, i allt två studier på 90-talet [21,
22], och under bara en veckas behandling.
Således är det lite svårt att bedöma eventuell skillnad i trycksänkande effekt mellan
dessa. Abstrakten från dessa studier är
också något kryptiska i sin beskrivning.
Däremot framkommer det i diskussionsdelen av andra artiklar på området [25,
26] att ASA på 500 mg tydligen gett en
blodtrycksökning när det intagits på kvällen [22]. Förmodligen är det därför som
styrkan inte studerats vidare på 2000-talet.
Den mest välstuderade gruppen är utan
tvekan personer i medelåldern (c:a 43 ± 12
år) med grad 1-hypertoni (140–159/90–99
mmHg) utan behandling för sin hypertoni. I dessa fyra studier sänktes SBP med

c:a 6–8 mmHg och DBP med c:a 4–6
mmHg vid intag av ASA på kvällen.
Således kan man konstatera utifrån
undersökningsmaterialet i denna översiktsartikel att ASA i styrkan 100 mg verkar
kunna sänka blodtrycket när det intas på
kvällen hos både friska, patienter med prehypertoni, gravida (med riskfaktorer för att
utveckla preeklampsi) och hypertoniker.
Någon bedömning av dos-response av ASA
på blodtrycket går ej att uttala sig om på
basen av dessa studier. Ju längre försökspersoner behandlas med ASA, desto större
har blodtryckssänkningen blivit; men då
studiepopulationerna ej är jämförbara går
det inte att dra någon säker konklusion på
basen av detta. Två av studierna [23, 28],
som speciellt inriktat sig på att undersöka
kvinnor, har överlag också visat på den
största blodtryckssänkningen. Även här är
det problem med jämförbarheten mellan
studierna. Resultaten styrks av att man
använt sig av 24-timmars blodtrycksmätning i samtliga studier och inte enbart förlitat sig på konventionell blodtrycksmätning [3]. Resultaten försvagas något av att
det bara är en och samma forskargrupp
som gjort nästan alla undersökningarna.
Resultaten behöver bekräftas av andra oberoende forskargrupper. Flera prospektiva
studier behöver göras med främst längre
uppföljningstid och på olika patientgrupper; t.ex. även dem som står på läkemedel
och/eller har andra sjukdomar i bagaget.
Hur stor blodtryckssänkande effekt kan
ASA bidra med och hur kan detta utnyttjas i kliniken? Vilken styrka av ASA är att
rekommendera? Kan den kronoterapeutiska effekten av ASA även ge sig tillkänna
i hårda effektvariabler? Skulle behandling
på kvällen ändra ASA:s andra effekter, t.ex.
trombocythämningen?
När det gäller biverkningar har en
tidigare studie visat att ASA som tas på
natten tolereras bättre än ASA som intas
på morgonen [34]. Ett enkelt sätt att börja
utforska ASA:s blodtryckssänkande egenskaper inom svensk sjukvård kunde vara
att helt enkelt flytta patienters trombylbehandlingen från morgonen till kvällen.
Kan den kronoterapeutiska effekten av ASA
utnyttjas som ett första steg i en hypertonibehandling, tillsammans med livsstilsintervention, hos dem med mild hypertoni
som av någon anledning (troligen sekundär
prevention) redan har ASA på morgonen?
Det är också såklart av intresse att fortsätta
studierna av ASA:s kronoterapeutiska verkningsmekanism på blodtrycket.
Isak Lindstedt
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ANNONS

Förmaksflimmer

Nya rön om frekvensreglering,
antiarytmiska läkemedel
och emboliprofylax

F

örmaksflimmer är den vanligast
förekommande allvarliga hjärtrytmrubbningen och är en stark
riskfaktor för kardioembolisk stroke.
Vidare kan andra hjärtsjukdomar, såsom
kärlkramp och hjärtsvikt, antingen utlösas eller försämras av förmaksflimmer. En
behandlingsstrategi som strävar efter att
genom läkemedelsbehandling eller genom
elkonvertering återuppnå sinusrytm, så
kallad ”rhythm control”, har dock inte
visats vara förenad med vare sig minskad
dödlighet eller minskad risk för ischemisk
stroke jämfört med en behandlingsstrategi
som bygger på att förmaksflimret accepteras men att patienten behandlas med
emboliprofylax och att förmaksflimret
vid behov frekvensregleras, så kallad ”rate
control” (1). Flera frågor om behandling av
förmaksflimmer är emellertid obesvarade:
vilken nivå av frekvensreglering är optimal?
Kan nya antiarytmiska läkemedel göra att
”rhythm control” blir ett mer tilltalande
alternativ än idag? Och finns det alternativ
till waran som emboliprofylax?
Frekvensreglering

Det är naturligtvis teoretiskt tilltalande att
normalisera en förhöjd hjärtfrekvens vid
förmaksflimmer, men risken för biverkningar såsom bradykardi, ortostatism och
synkope kan begränsa möjligheten att
uppnå en normal hjärtfrekvens genom
farmakologisk intervention.
Så hur ambitiöst behöver man då
egentligen driva frekvensregleringen? Den
holländska RACE II-studien har studerat denna intressanta fråga närmare (2).
Drygt 600 patienter inkluderades. Alla
hade permanent förmaksflimmer som
behandlades med antingen waran eller
ASA som emboliprofylax. Patienterna var
upp till 80 år gamla och hade haft känt
permanent förmaksflimmer i upp till 12
månader vid studieinklusionen. Hälften

randomiserades till en strikt frekvensreglering (målvärde: vilopuls < 80 slag/min
och maxpuls vid måttlig ansträngning
110 slag/min) och hälften randomiserades
till en mindre ambitiös frekvensreglering
(målvärde: vilopuls < 110 slag/min, ingen
begränsning vid ansträngning). Som frekvensreglering kunde betablockerare, kardioselektiva kalciumblockerare eller digitalis
användas, ensamt eller i kombination.
Det var betydligt svårare att uppnå de
strikta målvärdena (man lyckades endast
hos 67%) än att uppnå det mindre strikta
målvärdet (lyckandefrekvens > 97%). Den
kumulativa treårsincidensen avseende den
primära kombinerade utfallsvariabeln (kardiovaskulär död, stroke, systemisk embolisering, större blödning, allvarlig arytmi,
hjärtstopp, pacemaker- eller ICD-implantation, sjukhusinläggning för hjärtsvikt)
skiljde sig inte signifikant mellan grupperna (12,9% bland de mindre ambitiöst
behandlade, 14,9% bland de strikt behandlade) vilket innebar att studiens non-inferiority-kriterium uppfylldes – det är med
andra ord enligt dessa resultat inte sämre
att titrera behandlingen utifrån de mindre
strikta målvärdena än att sikta på de mer
ambitiösa målvärdena, i alla fall inte inom
ett treårsperspektiv.
Andelen patienter som vid studiens
avslutande hade sinusrytm skiljde sig inte
mellan grupperna, liksom inte heller fördelningen mellan de olika NYHA-klasserna. Förekomsten av förmaksflimmerassocierade symptom såsom exempelvis
palpitationer var lika i de två grupperna,
men det framgår inte om det var någon
skillnad avseende symptomens svårighetsgrad. Patienter med tidigare stroke inkluderades inte i denna studie men när man
analyserade en subgrupp av patienter som
bedömdes ha hög risk för kardioembolisk
stroke, kvarstod studiens huvudresultat
avseende den primära utfallsvariabeln

som alltså inte skiljde sig åt mellan de två
behandlingsarmarna.
RACE II visar att det inte med nödvändighet är prognostiskt gynnsamt att driva
frekvensregleringen för hårt vid förmaksflimmer. Det kan i det här sammanhanget
vara värt att notera att man i en meta-analys av flera hypertonistudier kunnat visa
att beta-blockerar-inducerad bradykardi är
associerad med ökad mortalitet (3). Eftersom låg vilopuls brukar vara förknippat
med god prognos i epidemiologiska studier, kan detta kanske verka förvånande.
Det är ju dock inte alltid som behandling
av epidemiologiskt upptäckta riskfaktorer
går att översätta till kliniska vinster för
patienterna – det är inte samma sak att
”spontant” ha låg vilopuls, som att få låg
vilopuls av läkemedelsbehandling!
Dronedarone – nytt antiarytmikum

Användandet av antiarytmiska läkemedel
begränsas idag av att flera av dessa läkemedel har en ofördelaktig biverkningsprofil.
I ett försök att framställa ett alternativ till
amiodarone (Cordarone®) har en liknande
molekyl, där bland annat jod plockats
bort, framställts. Detta nya läkemedel, dronedarone (Multaq®) har liknande elektrofysiologiska och antiadrenerga egenskaper
som amiodarone, men kortare halveringstid och mindre tendens till vävnadsackumulation, vilket man hoppas skall minska
risken för extrakardiella biverkningar från
lungor och sköldkörtel som amiodarone ju
är behäftad med.
Dronedarone studerades i större sammanhang för första gången i ANDROMEDA-studien, en placebokontrollerad
studie som inkluderade patienter med
hjärtsvikt där man testade hypotesen att
preparatets antiarytmiska egenskaper skulle
förhindra död och sjukhusinläggning för
hjärtsvikt (4). Studien avbröts redan 2003
i förtid sedan man noterat ökad dödlighet
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Mot bakgrund av hur svårt det hittills visat sig vara att finna en ersättare
till waran för behandling av patienter med förmaksflimmer, har den nya
perorala trombinhämmaren dabigatran och resultaten från RELY-studien
fått stor uppmärksamhet.
i den dronedarone-behandlade gruppen.
Det dröjde emellertid anmärkningsvärt
nog ända till 2008 innan man publicerade de nedslående resultaten. I de därpå
följande studierna har patienter med grav
hjärtsvikt inte inkluderats, och resultaten
ser då mer gynnsamma ut.
I två effekt-studier, EURIDIS och
ADONIS, som bägge sponsrades av
Sanofi-Aventis, jämfördes dronedarone
400 mg 1x2 med placebo. Studierna
publicerades gemensamt (5). Patienter
med minst en episod av förmaksflimmer
de senaste 3 månaderna kunde inkluderas,
om de hade sinusrytm vid studieinklusionen eller om de erhöll och behöll sinusrytm genom elkonvertering före studieinklusionen. Patienter med permanent
förmaksflimmer exkluderades. Sammanlagt inkluderades över 1200 patienter. Den
primära utfallsvariabeln var mediantiden
till återfall i förmaksflimmer, vilket utvärderades med EKG-kontroller både vid
återbesök och via telemedicin. Patienterna
kunde även skicka in extra EKG-registreringar mellan återbesökstiderna om de
kände flimmersymptom. När bägge studierna vägdes samman, var mediantiden
till återfall i förmaksflimmer 116 dagar för
patienterna som behandlades med dronedarone, vilket var signifikant längre än
de 53 dagar som uppmättes för patienterna
i placebogruppen.
Men hur ser det ut med hårdare data
än bibehållande av sinusrytm? Den primära kombinerade utfallsvariabeln i
ATHENA-studien var död och kardiovaskulär sjukhusinläggning (6). Över 4 600
patienter med permanent eller persisterande förmaksflimmer + minst en ytterligare riskfaktor (ålder >70 år, behandlad
hypertoni, diabetes, tidigare stroke / TIA
/ systemisk embolisering, förmaksdiameter > 50 mm eller ejektionsfraktion ≤
40%) randomiserades till behandling
med dronedarone eller placebo. Patienterna kunde ha antingen sinusrytm eller
förmaksflimmer när de inkluderades. Grav
hjärt- eller njursvikt, användande av andra
anti-arytmika, bradykardi och permanent
förmaksflimmer utgjorde exklusionskriterier. Patienterna följdes i genomsnittligen 21 månader. Den primära utfallsva-
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riabeln inträffade signifikant mer sällan
i den dronedarone-behandlade gruppen
(31,9%) än i den placebobehandlade
gruppen (39,4%), vilket drevs av kardiovaskulära sjukhusinläggningar, främst för
antingen förmaksflimmer eller för akuta
koronara syndrom. Total död skiljde sig
inte åt mellan grupperna, men kardiovaskulär död, som var en sekundär utfallsvariabel, inträffade signifikant mer sällan
i den dronedarone-behandlade gruppen (2,7%) än i den placebobehandlade
gruppen (3,9%), vilket framför allt verkar
berott på signifikant färre fatala arytmier
i den förra gruppen. På biverkningssidan
sågs bland annat bradykardi, QT-tidsförlängning och kreatininstegring oftare i den
dronedarone-behandlade gruppen än i den
placebobehandlade gruppen, men förekomsten av typiska amiodarone-relaterade
biverkningar som interstitiell lungsjukdom
eller thyreoideasjukdom skiljde sig inte åt
mellan grupperna. Precis som författarna
framhåller, är dock uppföljningstiden i
kortaste laget för att man ska räkna med
att kunna upptäcka sådana biverkningar i
den aktivt behandlade gruppen.
Hur dronedarone står sig i jämförelse
med amiodarone kommer vi framöver få
veta mer om när resultaten från den avslutade men i skrivande stund ännu ej publicerade DIONYSOS-studien publiceras.
Emboliprofylax – nya strategier

Waran-behandling har vid förmaksflimmer
visat sig vara en svårslagen behandling för
att erhålla antikoagulation som skyddar
mot kardioembolisk stroke. Waran är ju
dock som bekant även behäftad med risk
för potentiellt allvarliga blödningskomplikationer.
I en ofta citerad meta-analys där man
jämförde randomiserade studier av patienter med förmaksflimmer som behandlats
med antingen ASA eller med waran, beräknade man att om 1 000 patienter med förmaksflimmer behandlas med waran istället för med ASA under ett års tid, undviks
23 ischemiska stroke till priset av 9 större
blödningar (7). Waran-behandling är även
resurskrävande för både patienterna och
sjukvården i och med att det krävs regelbunden monitorering genom blodprov-

stagning och individuell dos-justering.
Intresset för att utveckla ett alternativ till
waran har därför varit stort men resultaten
ofta nedslående. ASA + clopidogrel har lanserats som en alternativ strategi, som dock
inte visat sig vara lika effektiv som waran
för att skydda mot kardioemboliska komplikationer av förmaksflimmer. Men hur är
det med de patienter som har förmaksflimmer men där waran anses olämpligt av den
behandlande läkaren, eller där patienten
själv inte vill ha waran-behandling – skall
dessa patienter behandlas med ASA enbart,
eller med kombinationsbehandling med
ASA + clopidogrel?
Denna intressanta fråga utforskades i
ACTIVE A-studien. Över 7 000 patienter med minst två episoder av förmaksflimmer under de senaste 6 månaderna,
samt förekomst av ytterligare riskfaktorer
för kardioembolisk stroke och där waran
ansetts som olämpligt antingen utifrån
förekomst av specificerade riskfaktorer för
blödning (exempelvis falltendens, tidigare
allvarlig blödning, trombocytopeni, stark
indikation för NSAID-behandling, aktivt
alkoholmissbruk) eller utifrån läkarens
egen bedömning, eller där patienten själv
ej velat använda waran, randomiserades
till behandling med antingen enbart ASA
eller till behandling med ASA + clopidogrel
(8). Den primära utfallsvariabeln (stroke,
systemisk embolisering, hjärtinfarkt eller
kardiovaskulär död) inträffade visserligen
signifikant mer sällan i den senare gruppen
än i den förra gruppen men det skedde till
priset av signifikant fler stora blödningar,
framför allt från mag-tarmkanalen. Risken
att drabbas av antingen det primära effektmåttet eller av en stor blödning skiljde sig
inte åt mellan grupperna, så den kliniska
nettonyttan av att lägga clopidogrel till
ASA-behandling hos patienter med förmaksflimmer där waran-behandling ej är
aktuellt, får utifrån dessa data anses som
tveksam.
Mot bakgrund av hur svårt det hittills
visat sig vara att finna en ersättare till waran
för behandling av patienter med förmaksflimmer, har den nya perorala trombinhämmaren dabigatran och resultaten från
RELY-studien fått stor uppmärksamhet
(9). I studien randomiserades över 18 000

patienter med förmaksflimmer och ytterligare riskfaktorer för stroke till behandling med antingen dabigatran 110 mg 1x2,
dabigatran 150 mg 1x2 eller waran.
Huvudfynden, som redan är bekanta för
Vaskulär Medicins läsare, var att dabigatran
i den lägre dosen inte var sämre än waran
på att skydda mot stroke eller systemisk
embolisering, men var associerad med
signifikant lägre risk för större blödning
(definierad som Hb-värde som sjönk med
minst 20 g/L, behov av transfusion med
minst 2 enheter erytrocyter eller symptomgivande allvarlig blödning) än waran.
Dabigatran i den högre dosen var däremot
jämfört med waran bättre på att skydda
mot stroke eller systemisk embolisering,
men orsakade inte fler större blödningar
än waran. Det fanns en oro för att dabigatran skulle vara associerat med leverpåverkan, vilket ju föranledde att den besläktade
trombinhämmaren ximelagatran drogs in,
men några tecken till leverpåverkan orsakad av dabigatran framkom inte i RELYstudien.
I Sverige har dabigatran, eller Pradaxa®
som handelsnamnet lyder, än så länge
endast indikationen profylax mot trombos

efter elektiva ortopediska operationer, och
vi får se om man framöver får indikationen emboliprofylax vid förmaksflimmer
godkänd. Sannolikt är det då framför allt
de patienter som idag har en svårinställd
waran-behandling, och alltså tillbringar
en stor del av behandlingstiden utanför
det terapeutiska PK-INR-intervallet, som
skulle ha störst nytta av att byta från waran
till dabigatran.
Ytterligare lästips

Två bra översiktsartiklar om förmaksflimmer har publicerats i år: en kliniskt inriktad sammanfattning av handläggning av
förmaksflimmer, som kanske framför allt
riktar sig till icke-kardiologer, (10) och en
mer teroretiskt inriktad sammanfattning av
elektrofysiologin bakom förmaksflimmer
med fokus på nya anti-arytmiska farmaka
(11).
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Gärna en statin – men vad gör vi sedan?
Behandling med statiner är idag, tack vare stark dokumentation på sjuklighet och död, ett okontroversiellt
förstahandsval när läkemedelsbehandling av dyslipidemi är indicerad. Om vi väljer generiska preparat, blir
dessutom läkemedelskostnaden låg. Men i takt med att våra behandlingsmål blir alltmer ambitiösa, växer gruppen
av patienter som trots statin-behandling inte uppfyller målvärdena. Vilket preparat vi då bör lägga till är långt
mindre självklart. Tre aktuella studier har utvärderat effekterna av tillägg till statin-behandling av i tur och ordning
en fibrat (1), långverkande nikotoinsyra eller kolesterolabsorptionshämmaren ezetimib (2), samt kanske mest
innovativt, thyreomimetika (3). Alltifrån laboratoriedata till grad av organskada och hårda end-points har använts
som utfallsvariabler.
Fibrater – ingen nytta som rutinmässigt
tillägg vid typ 2-diabetes

ACCORD-studien (Action to control cardiovascular risk in diabetes) har ju redan
genererat uppmärksammade data rörande
värdet av glukometabol kontroll vid typ
2-diabetes. Nu har även lipid-delen av
studien publicerats (1).
Inklusionskriterier i ACCORD var, förutom typ 2-diabetes och HbA1c ≥ 6,5%
enligt den laboratoriemetod som används i
Sverige, antingen ålder 40–79 år i kombination med manifest kardiovaskulär sjukdom,

eller ålder 55–79 år i kombination med
organskada (definierad som ateroskleros,
albuminuri eller vänsterkammarhypertrofi)
eller minst två riskfaktorer (lipidrubbning,
hypertoni, rökning, obesitas). För lipiddelen av studien gällde dessutom att man
skulle ha LDL inom intervallet 1,55–4,65
mmol/L samt HDL < 1,42 mmol/L för
kvinnor eller < 1,29 mmol/L för män
och slutligen triglycerider < 8,5 mmol/L
för patienter utan tidigare lipidsänkande
behandling eller < 4,5 mmol/L för patienter
som redan behandlades med lipidsänkare.

Över 5 500 patienter deltog i lipiddelen av studien. Samtliga insattes på
behandling med simvastatin och därutöver randomiserades de till antingen fenofibrat (initialdos 160 mg/dygn, sedermera
dosjustering utifrån estimerat GFR) eller
placebo. Vid studiens avslutande, efter en
genomsnittlig uppföljningstid av 4,7 år,
såg man signifikant högre HDL-kolesterol
och signifikant lägre triglycerider bland de
fibrat-behandlade än bland de placebobehandlade, medan LDL inte skiljde sig
signifikant mellan grupperna. Den pri-
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mära utfallsvariabeln (hjärtinfarkt, stroke
eller kardiovaskulär död) skiljde sig inte
signifikant åt mellan grupperna. Endast
i en av de pre-specificerade subgrupperna
kunde man identifiera en signifikant fördel
med aktiv behandling: patienter med höga
triglycerider och lågt HDL vid studiestart
hade signifikant lägre risk att drabbas
av någon av händelserna i den primära
utfallsvariabeln om de randomiserats till
fibrat-behandling jämfört med om de randomiserats till placebobehandling.

rogena effekter av ezetimib via påverkan
på enzymet ACAT. Tyvärr redovisas ingen
korrelationsanalys avseende ett eventuellt
samband mellan den niacin-inducerade
höjningen av HDL och graden av regress
av intima-mediatjockleken – det hade varit
intressant att se om niacins gynnsamma
effekt på graden av ateroskleros samvarierade med preparatets positiva inverkan på
HDL.

LDL-sänkning vs HDL-höjning

Sköldkörtelhormoner utövar gynnsamma
effekter på lipidprofilen genom flera mekanismer. Ökat uttryck av LDL-receptorgenen i levern tros leda till ökad hepatisk
clearance av LDL. Andra mekanismer,
såsom minskat gastrointestinalt kolesterolupptag och ökat utnyttjande av kolesterol för gallsyre-syntes har också föreslagits.
I en liten effektstudie som publicerades i våras, utvärderades effekten av
eprotirome, en thyreoideahormonanalog
med effekt framför allt på levern (3). Man
randomiserade 189 patienter som redan
behandlades med antingen simvastatin
(upp till 40 mg/dag) eller atorvastatin
(upp till 20 mg/dag) men som trots detta
hade LDL-kolesterolvärden ≥ 3 mmol/L.
Som tilläggsbehandling gavs antingen
eprotirome (25, 50 eller 100 µg/dag)
eller placebo. Efter 12 veckors behandling
hade halten av LDL-kolesterol sjunkit
med i genomsnitt 22%, 38%, och 32%
i grupperna som behandlats med eprotirome. Skillnaden jämfört med vad som
åstadkoms med placebo var signifikant
för alla tre doseringarna av eprotirome.
Även triglyceriderna och ApoB: ApoA1kvoten sjönk signifikant mer bland de
aktivt behandlade än bland de placebobehandlade.
Att ge thyreomimetika innebär naturligtvis en risk för biverkningar – man
skulle kunna tänka sig thyreotoxiska
biverkningar såsom osteoporos eller förmaksflimmer, men även hypothyreotiska
biverkningar skulle kunna uppstå om man
inducerade en kompensatorisk sänkning
av TSH med åtföljande sänkt endogen
produktion av tyroxin. I denna korta
studie är det naturligtvis svårt att uttala
sig om preparatets säkerhetsprofil, men de
markörer som utvärderades (bland andra
serum-markörer för benomsättningen,
nytillkomna rytmförändringar på EKG,
och halten av TSH) visade inte någon skillnad mellan den aktivt behandlade gruppen
och den placebobehandlade gruppen.

I en ny studie inom prövningsprogrammet
ARBITER (Arterial biology for the investigation of the treatment effects of reducing
cholesterol) jämfördes tillägg av antingen
niacin (nikotinsyra) i depot-beredning eller
av kolesterolabsorptionshämmaren ezetimib till statinbehandling (2).
Studiepatienterna hade antingen känd
ateroskleros i kranskärlen eller andra kardiovaskulära riskfaktorer såsom bland
annat diabetes. Som inklusionskriterium
fanns även LDL-värde < 2,6 mmol/L och
HDL-värde < 1,3 mmol/L för män och
< 1,4 mmol/L för kvinnor. Totalt 208
patienter följdes under 14 månader. Ezetimib gavs i en fast dygnsdos (10 mg/dygn),
medan niacin titrerades till högsta tolerabla dos (maxdos 2 g/dygn). Följsamheten
till ordinationen var som förväntat högre
i ezetimib-gruppen än i niacin-gruppen.
Flush rapporterades som biverkan av 36%
av de niacin-behandlade patienterna. Vid
studiens avslutande hade de ezetimibbehandlade patienterna signifikant lägre
total- och LDL-kolesterol än de niacinbehandlade patienterna. I niacin-gruppen
fann man dock istället signifikant högre
HDL-kolesterol och signifikant lägre triglycerider än i ezetimib-gruppen. Studien
kan på så vis sägas utgöra en jämförelse
mellan olika strategier att ytterligare förbättra lipidprofilen hos redan statinbehandlade högriskpatienter.
Den primära utfallsvariabeln var förändring i intima-media-tjockleken i carotiderna, en i lipid-studier ofta använd
surrogatvariabel. I niacin-gruppen hade
måttet sjunkit signifikant redan efter åtta
månader, och hade sedan sjunkit ytterligare
när studien avslutades efter sammanlagt 14
månaders behandling. I ezetimib-gruppen
däremot, såg man inte någon signifikant
förändring av intima-media-tjockleken
vare sig efter eller åtta eller 14 månaders
behandling. Författarna spekulerar i om
detta kan ha att göra med oönskade ate-
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Thyreomimetika – ny läkemedelsklass
mot dyslipidemi?

Konklusion

Statiner kvarstår som väl beprövat förstahandsval för behandling av dyslipidemi.
Fibraternas tillkortakommande vad gäller
skyddseffekt mot kranskärlssjukdom hos
patienter med typ 2-diabetes i FIELDstudien förklarades kanske till viss del av
högre användande av statiner i placeboarmen än i fibrat-armen (4), men när man
nu gått vidare och utvärderat fibrater som
tillägg till statin-behandling för patienter
med typ 2-diabetes såg man att kombinationsbehandlingen inte var bättre än
placebo. Detta öppnar dörrarna för nya
farmakologiska strategier att behandla
blodfettsrubbningar. Ezetimib saknar
ännu studier med hårda end-points, och
har i den här refererade studien liksom
även i en tidigare studie (5) haft svårt att
visa effekt på surrogatvariabler när det
använts som tilläggsbehandling till statiner.
Nikotinsyra är ett gammalt preparat vars
användning begränsas av en ofördelaktig
biverkningsprofil, vilket man nu hoppas
kunna komma tillrätta med genom ”slowrelease”-beredningar. Ett nytt preparat,
Tredaptive®, kombinerar nikotinsyra med
prostaglandin-antagonisten laropiprant,
vilket förhoppningsvis kan minska problemet med flusher och göra behandlingen
mer tolerabel. Thyreomimetika slutligen
kvarstår att pröva i större och längre kliniska prövningar men de första resultaten
på laboratoriedata verkar lovande. Vi kan
hoppas på en fortsatt spännande utveckling
i kampen mot ateroskleros!
Magnus Wijkman
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Behandling av asymtomatisk karotisstenos
Vilka bör behandlas och hur?
Sammanfattning

Personer med asymtomatisk karotisstenos
bör få trombocythämmande, blodtryckssänkande och blodfettssänkande medicinering, dels på grund av risken för stroke och
dels på grund av risken för annan hjärt-,
kärlsjukdom. Vinsten med asymtomatisk
karotiskirurgi är ifrågasatt på grund av att
statiner inte användes i större utsträckning under de randomiserade studierna.
De som är <75 år bör tills vidare genomgå
karotiskirurgi, men en pågående randomiserad studie kan förändra kunskapsläget.
Ny tekniker för att bättre kunna selektera
patienter för asymtomatisk karotiskirurgi
är under utveckling. I framtiden kommer
förhoppningsvis handläggningen att baseras på dessa nya tekniker med principen
”Medicin för alla – kirurgi för det fåtal som
behöver det”.

mellan stenosgraderna i studierna 1,2. I Sverige opereras asymtomatiska karotisstenoser i de allra flesta landstingen 5.
Medicinsk terapi i de randomiserade
studierna

ACAS studien genomfördes före statiner
var i bruk såsom det är idag 1. Statiner blev
vanligare under ACST:s studietid; 17% av
försökspersonerna som inkluderades ACST
hade statiner vid baseline under 1993–1996
jämfört med 58% mellan 2000–2003 2.
Det är högst troligt att dagens statinanvändning minskar risken för stroke hos
patienter med asymtomatisk karotisstenos.
Det är oklart, men sannolikt, att denna
minskade risk för stroke påverkar huruvida karotiskirurgi av asymtomatiska stenoser är lämpligt; då riskreduktionen med
ingreppet eventuellt inte längre rättfärdigar
operationsrisken.

Randomiserade studier

Två randomiserade studier har var för sig
påvisat riskreduktion för ischemisk stroke
med trombendartärektomi av karotiskärlen
hos patienter utan aktuellt cerebrovaskulärt insjuknande ipsilateralt till karotisstenosen1,2. Jämfört med riskreduktionen
vid aktuellt cerebrovaskulärt insjuknande
ipsilateralt till karotisstenosen är riskreduktionen mycket måttlig 1-3. Risken för
stroke minskar från cirka 2% per år till
1% per år 2. Eftersom ingreppet är behäftat
med en operationsrisk på ca 2–3% tar det
ca 2 år innan någon egentlig riskreduktion erhålls2,4,5. I subgruppsanalysen av
ACST-studien sågs en signifikant skillnad
för ålder, de som var ≥ 75 år hade mindre
vinst av ingreppet än de som var <75 år 2.
Med hänsyn tagen till operationsrisken
kvarstod ingen vinst med ingreppet för
personer över 75 år 2. Personer över 75 år
var relativt välrepresenterade, de utgjorde
650 av studiens 3 120 försökspersoner 2. En
trend till att kvinnor har mindre nytta av
ingreppet sågs i bägge studierna vilket är
mycket omdebatterat – något som bl.a.
kan skönjas i formuleringarna i europeiska
strokeriktlinjerna från 2009 ”Carotid endarterectomy ... does not appear to benefit
women” 1,2,6. Ingen signifikant skillnad sågs

Rekommendation för medicinsk terapi

Många med asymtomatisk karotisstenos
har en känd symtomgivande hjärtkärlsjukdom som medfört att dessa bör få
medicinsk sekundärprevention. Det finns
inga randomiserade studier som specifikt
besvarar frågan vilken ”nivå” av medicinsk
prevention som personer med asymtomatisk karotisstenos utan övrig symtomgivande kärlsjukdom bör erhålla. I medicinarmen av ACST var det lika många som
dog av vaskulära orsaker som fick en stroke
under uppföljningstiden. I kirurgiarmen
var det färre som dog på grund av stroke
men något fler som dog av andra vaskulära
orsaker varför vaskulär död var lika vanligt
i bägge grupperna. Nedan presenteras en
nyligen publicerad studie som påvisade att
personer med asymtomatisk karotisstenos
hade en risk för hjärtinfarkt på 3,5% per
år med normal medicinsk prevention, se
tabell 1. Med tanke på andelen som drabbas av hjärtkärlinsjuknade och död 2,7 anser
jag att personer med en asymtomatisk
karotisstenos bör erhålla sekundärpreventiv ”nivå” av medicinering om denna tolereras – dvs. ASA 75 mg, högdos statiner
oavsett blodfettsvärde, minst 1 blodtryckssänkande medicin oavsett blodtryck med

upptitrering till målvärde <130/80 undantaget patienter med bilaterala stenoser på
70–100% då man ej bör sänka blodtrycket
lägre än 150 systoliskt 8.
Vinst med intensivare medicinsk terapi

I en nyligen publicerad studie 7 studerades effekten av att intensifierad medicinsk
prevention. I studien inkluderades patienter med asymtomatisk karotisstenos och
karotisoperationer genomfördes enbart om
försökspersonerna drabbades av ipsilaterala
symtom. Under andra halvan av studien
sattes intensivare medicinsk prevention
in hos de försökspersoner där karotisstenoserna växte trots pågående behandling.
Efter att denna strategi med intensifierad
medicinsk prevention initierades minskade
risken för stroke, hjärtinfarkt och död, se
tabell 1. Det är rapporterat vilka mediciner som försökspersonerna stod på när de
inkluderades i studien samt att ”rekommenderad rutinterapi” sattes in hos alla,
dock inte vad denna rutinterapi bestod av.
Den intensiva behandling som sattes in då
karotisstenoserna växte trots rutinterapin
bestod av att:
• Visa patienterna bilder på hur deras
plack växt.
• Motivera till rökstopp, motion, medelhavskost och att ta förskriven medicinering.
• Alltid förskriva ACE-hämmare eller
AR-blockare samt titrera blodtrycksregleringen till målvärden.
• Förskriva maximal tolererad dos statin
oavsett LDL-nivå. Om redan maximal
dos statin tillades Ezetimibe. Om redan
maxdos statin och Ezetimibie tillades
Niacin förutom för dem som inte tolererade Niacin eller var diabetiker, som
istället fick en fibrat.
• Vid insulinrestistens (högt fastevärde av
insulin med normalt glukosvärde) gavs
Metformin eller Pioglitazone innan diabetes utvecklades.
• Således selekterades högriskpatienter ut
med hjälp av ultraljud och dessa fick
intensivare terapi, något som gav minskad risk för hjärt-/kärlinsjuknande i hela
gruppen.
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Tabell 1. Resultat av Spencestudien 7. Under andra halvan av studien sattes medicinsk
intensivterapi hos de patienter där karotisstenoserna växte.

Riskmarkör

Studie

n

Stenosgrad*

Uppföljning

Andel med
riskmarkör

Mikroembolier

Spence7

468

60-99%

2 år

Autoregulation

Gur14

44

70-99%

Autoregulation

Silvestrini

94

Morfologi

Polak19

Morfologi

Mathiesen16

15

Stroke/år
Alla

Med/Utan
riskmarkör

Signifikans

7,9%

1,9%

18,5% / 1,8%

p=0,001

2 år

48%

2,3%

2,3% / 0%

p=0,009

70-99%

2,5 år

43%

5,1%

10,1% / 3,3%

p=0,001

270

50-100%

4 år

NA

1,4%

3,3% / 1,3%

p<0,05

223

35-99%

3 år

58%

2,4%

3,1% / 1,4%

p=0,007

* Asymtomatisk stenos

Tabell 2. Prognostiskt värde av mikroembolier, nedsatt cerebral autoregulation och
morfologisk gradering av karotisplacket.
Innan införandet av intensivterapi
för de med plackprogression

Efter införandet av intensivterapi
för de med plackprogression

Stroke/år

4,0%

0,37%

Död/år

1,9%

0,74%

Hjärtinfarkt/år

3,5%

0,37%

Behövs operation då vi har medicinsk
terapi?

Det är oklart hur mycket vinst som kvarstår med asymtomatisk karotiskirurgi då
man behandlar nitiskt med medicinsk
prevention. Även om vinsten med karotiskirurgi inte minskar är vinsten som
rapporterats i de randomiserade studierna
måttlig. Det förbättras dock något av att
vi i klinisk praxis inte opererar personer
över 75 år. Enligt ACST minskar risken för
stroke från 2% till 0,5% per år om man
opererar personer < 75 år. Det medför ett
numbers needed to treat på 19 för att rädda
1 stroke på 5 år (inräknat 2,5% operationsrisk). Det vill säga 18 av 19 som opereras
har inte någon nytta av ingreppet. Det vore
klart önskvärt att bättre kunna selektera
patienter för kirurgi – dvs. kunna identifiera några av dessa 18 och avstyra dem
från kirurgi. En av de pågående randomiserade stentstudierna för asymtomatiska
karotisstenoser9 inkluderar en medicinarm
vilket medför att kunskapsläget kan ändras
framöver. Fram till dess anser jag att vi bör
fortsätta operera personer med asymtomatiska karotisstenoser.
Tekniker för bättre selektion av
patienter att operera

Mikroembolier, uttagen cerebral autoregulation och morfologisk bedömning av
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karotisplacket är tre principiella metoder
för uppskattning prognos av individuella
asymtomatiska karotisstenoser och därmed
behovet av operation. Dessa metoder har
dock i nuläget för dålig evidensgrad för att
kunna användas rutinmässigt. Olika studiers resultat är sammanfattade i tabell 2.
1. Mikroembolier. Mikroembolier är små
embolier, icke symtomgivande, som kan
detekteras med transkraniellt ultraljud.
Dessa är mer frekventa vid symtomgivande
karotisstenoser. Detta har studerats i flera
mindre studier 7,10. En multicenterstudie,
ACES, genomförts där resultaten av 2-årsuppföljningen väntas inom kort 10. Ett tydligt resultat i ACES kan tänkas medföra att
enbart personer med asymtomatisk karotisstenos och mikroembolier bör genomgå
asymtomatisk karotiskirurgi.
2. Cerebral autoregulation. Normalt regleras blodtrycket i hjärnan via vasokonstriktion och vasodilatation på arteriolnivå 11.
Vid sänkt blodtryck och metabol påverkan
(såsom ökad koldioxidnivå i blodet) svarar
kroppen med cerebral vasodilatation inom
sekunder 11. En karotisstenos hindrar flödet
och sänker detta kärls bidrag till att upprätthålla det intracerebrala blodtrycket.
Då circulus Wilisi är olika välutvecklade hos olika individer finns det en stor

interindividuell skillnad i hur mycket en
karotisstenos påverkar behovet av autoregulationen. Vissa kan ha ett ockluderat
karotiskärl men har så gott intracerebralt
kollateralnät att autoregulationen inte
påverkas, för andra krävs bara en liten
stenos för att autoregulationen måste
utnyttjas för att upprätthålla intracerebrala blodtycket. Denna teori stärks av
att få eller inga användbara kollateraler är
starkt kopplat till hypoperfusionsinfarkter, ”Watershed-infarkter”, hos personer
med karotisstenos 12. Uttaget av autoregulation kan testas genom att öka koldioxidnivån i blodet (t.ex. genom andhållning
eller carbogeninandning), vilket normalt
aktivierar autoregulationen vilket medför
en kraftig ökning av flödeshastigheten i
a. cerebri media, mätt med transkraniell
doppler eller bl.a. Xe133-SPECT 13. Hos
personer där karotisstenosen medfört
en nedsättning av blodtrycket genom a.
cerebri media är autoregulationen redan
uttagen och ingen hastighetsökning ses 13.
Den prognostiska effekten av sänkt autoregulation är studerat bl.a. för asymtomatiska karotisstenoser i två små singelcenterstudier 14,15. Den ena av dessa studier
har dock en mycket hög totalfrekvens av
stroke, vilket medför att studieresultaten
bör ifrågasättas. Resultaten sammanfattas
i tabell 2.

3. Morfologisk bedömning av karotisplacket. Det finns flera klassificeringssätt för bedömning av det morfologiska
utseendet av karotisstenoser sett med
ultraljud 16-18. Dessa inriktar sig på ekogenitet (hur vitt/mörkt placket ser ut) eller
heterogenitet (hur pass blandad bilden av
vitt/mörkt är) 16-18. Metoderna är behäftade
med relativt dålig interbedömarreabilitet 19
varför även automatiska alternativ finns
och är under utvecklig 17,18. En del av dessa
metoder har uppföljningsdata, se tabell 2.
På senare år har även lovande bedömningar
med hjälp av MR börjat dyka upp, men
utan uppföljningsdata.
Dessa studier baserar sig i regel på en
undersökning vid baseline och patienterna
följs därefter utan operation. Det är möjligt att personer med dessa nya tekniker
bedömts ha en hög risk för stroke utan
kirurgi kan ha en hög risk för stroke trots
att de opereras. Därför planerar vi en medelstor svensk flercenterstudie på området
som kommer inkludera patienter med
asymtomatisk karotisstenos; Baselineundersökningar för mikroembolier och cerebal
autoregulation med transkraniellt ultraljud
och morfologisk bestämning vid ultraljudsundersökning av karotisstenosen ingår. Förhoppningsvis kan vi i framtiden identifiera
vilka personer med karotisstenos som har en
ökad risk för stroke och därför enbart operera dessa; förhoppningsvis behöver enbart
hälften eller kanske en tredjedel av de som
opereras idag att opereras i framtiden.
E.P. Johansson
Umeå Strokecenter, Institutionen för
Folkhälsa och Klinisk medicin,
Umeå Universitet
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