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Vi har just lämnat årets version av Svenskt kar-
diovaskulärt vårmöte bakom oss. Årets möte, 
det 13:e i ordningen, hölls för första gången i 

Örebro och var med omkring 1200 deltagare (åter) en 
stor framgång. Ett gemensamt möte för kardiovaskulär 
sjukdom tvärs över gränserna för specialitet och profession 
är för mig en nyckel till framgång. Detta är för övrigt en 
trend man finner också på annat håll. Som ett exempel 
har European Society of Hypertension i år för första gången 
sitt årliga vetenskapliga möte med ett tydligt och bredare 
fokus: 21st European Meeting on Hypertension and Cardio-
vascular Prevention. Mötet innehåller också sedan något år 
särskilda sessioner med och för sjuksköterskor och andra 
medarbetare. Låter det lockande för Dig? 

Det säger sig självt att åtgärder för att förebygga utveck-
lingen av manifest hjärtsjukdom är mer förnuftig än att 
behandla först när skadan uppkommer, både för indi-
viden, för sjukvården och för samhället. Betydelsen av 
kardiovaskulär prevention hade följaktligen en tydlig 
plats vid årets Svenskt kardiovaskulärt vårmöte. Det 
illustrerades fint av årets Werköföreläsning, där profes-
sor Göran K Hansson, Werköföreläsare 2011, gav en fan-
tastisk presentation om ”Ateroskleros  – från inflamma-
tion till infarkt”. Många av oss minns också förra årets 
Werköföreläsning, där professor emeritus Lars Rydén på 
ett lysande sätt talade om ”Kardiovaskulär prevention i 
Europa – utmaningar och möjligheter”. I år fanns också 
många intressanta vetenskapliga symposier kring kardio-
vaskulär prevention. Här några exempel: Sjukdomsföre-
byggande metoder i kardiovaskulär sjukvård, till vilken 
nytta? Hypertensiv hjärtsjukdom: från högt blodtryck 
till död. Nya metoder för att undersöka blodkärl. Kar-
diovaskulär primärprevention i kritisk belysning – vad 
håller vi på med egentligen? Vad innebär individualiserade 
behandlingsmål vid typ 2-diabetes? Strokeprevention vid 
förmaksflimmer: idag och i morgon.

Det finns idag god kunskap om hur vi med en handfull 
enkla riskfaktorer på ett meningsfullt sätt kan beräkna risk 

L E D A R E

för framtida sjukdom. Mycket viktigt är också att vi har 
goda möjligheter att påverka flera av dessa riskfaktorer i 
gynnsam riktning, ibland med påfallande enkla medel. 
Däremot återstår det tyvärr fortfarande en hel del att göra 
för att vi ska kunna omsätta denna kunskap till konkret 
handlade i mötet med riskindividen eller patienten. I 
detta sammanhang är det djupt olyckligt när man på ett 
okritiskt sätt ifrågasätter väl grundad kunskap om t.ex. 
risker med förhöjda lipidnivåer och värdet av statiner, så 
som nyligen skedde i ett inlägg i Dagens Nyheter (DN 
2011-04-26), särskilt som detta kom från professionen. 
Sådana budskap sprider osäkerhet hos kollegor och inte 
minst hos patienter, och undergräver förtroendet för alla 
som seriöst arbetar med kardiovaskulär prevention. Att 
Dagens Nyheter följande dag på ledarplats underblåser 
sådana åsikter i en ledare där också den blinde kan se 
felaktigheter gör mig än mer besviken. Gäller numer inte 
granskning av fakta och källkritik för ledarskribenter och 
journalister? 

Planeringen av den tredje nordiska forskarutbildnings-
kursen inom kardiovaskulär medicin har börjat. Efter 
framgångsrika kurser i Köpenhamn och Oslo har vi fått 
förtroendet att genomföra kursen i Sverige 2012. Därför 
vore jag tacksam att få ta del av dina synpunkter och 
förslag på hur en sådan kurs skulle utformas och vad den 
ska innehålla!

Nu är det dags för mig att lägga pennan åt sidan, njuta 
av årets kanske finaste tid, och låta Dig ta del av ett nytt 
nummer av vår fina tidskrift. Vill Du bidra med ett 
inlägg, notis, referat eller en artikel till nästa numer så 
blir läsvärdet ännu större. Välkommen!

Thomas Kahan
Ordförande

Prevention är bästa terapi
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F R Å N  R E D A K T I O N E N

Jag blev nyligen uppringd Anna-Lena 
Bengtsson, som är reporter för tid-
ningen Sjukhusläkaren. Hon önskade 

intervjua mig om livsstilsförändringar 
kontra läkemedelsbehandling. I vår dialog 
framkom att jag tycker det är dags att göra 
studier av vilken nytta man får av att satsa 
vårdresurser på livsstilsråd till patienter. Ju 
mer jag kommit att fundera på detta desto 
mer undrande är jag över att man i fram-
förallt primärvården ofta uppmanas ägna 
tid och kraft åt detta, och att som man 
gör i mitt landsting, ger god ekonomisk 
ersättning för att skicka patienter på ”fysisk 
aktivitet på recept”. 

När jag började min karriär inom sjukvår-
den, handledd av professor Bengt E Karl-
berg på Endokrinenheten i Linköping, så 
var det hypertoni som kom att bli ”mitt” 
område. Detta var tidigt 90-tal och läke-
medelsindustrin bjöd på fina middagar 
med goda viner i samband med att nya 
preparat lanserades. Nästan all diskus-
sion rörde blodtryckssiffrorna i sig. Man 
skulle ge det preparat som var mest effek-
tivt att sänka blodtrycket, så förväntades 
också patienten få bättre prognos. Jag blev 
mycket förvånad då jag på någon av de 
första kongresser jag sedermera kunde åka 
på fick höra att man inte hade bevis för 
att andra preparat än betablockerare och 
tiaziddiuretika verkligen minskade sjuk-
lighet, och inte bara sänkte blodtrycket. 
Med tiden kom dessa kunskapsluckor 
emellertid att fyllas igen. Nu finns studier 
med hårda endpoints (effekt på sjuklighet 
och inte bara på markörer) på alla blod-
trycksläkemedel som används rutinmässigt, 
och våra behandlingsriktlinjer bygger på 
dessa studier som kostat 10-tals miljarder 
att genomföra. Pengar som i första hand 
industrin stått för, men som Landstinget 
senare fått betala tillbaks genom högre 
priser på de nya läkemedlen som klarat 
gallringen. 

Bengt Karlberg visade sig få helt rätt avse-
ende betydelsen av just blodtrycket, meta-
analyser talar just för att det framförallt är 
graden av trycksänkning som avgör minsk-
ningen av sjuklighet snarare än vilket pre-
parat man väljer (1). Men jag minns också 

hur han (utifrån de kunskaper man hade 
då) kunde konstatera att ett blodtryck på 
180/80 mmHg var bra eftersom det diasto-
liska trycket var lågt. Några år senare kom 
SHEP-studien och sedan också SYST-EUR 
som med all önskvärd tydlighet visade att 
isolerad systolisk hypertoni var en mycket 
”lönsam” riskfaktor att behandla (2, 3). 
Numer menar t.o.m. många experter på 
området att man helt bör fokusera på det 
systoliska blodtrycket, då det är detta som 
innebär den största risken.

Så har vi då lärt oss viktiga läxor genom 
att göra riktiga randomiserade prospek-
tiva studier, och de som tidigare sagt att 
låga diastoliska blodtryck är bra har nu 
fått lära sig att säga precis tvärtom efter 
SHEP, SYST-EUR och Framingham-data 
som t.o.m. visar att det är ännu farligare att 
ha 180/60 mmHg än 180/80 mmHg, dvs. 
att det är farligare ju lägre diastoliskt tryck 
man har hos äldre (4). Nu när läkemedel 
som dokumenterats i dyra studier tappat 
sina patent kan man lätt få fyra preparat i 
full dos, utan att det kostar Landstinget en 
krona, patienten når nämligen inte ens upp 
till rabattgränsen med sina utlägg under ett 
år. Simvastatin kostar också mindre än en 
krona/dag. Kostnaden för läkemedelsbe-
handling av våra vanligaste kardiovaskulära 
riskfaktorer är idag fantastiskt låg för det 
offentliga.

Som jag konstaterade när jag intervjua-
des för Sjukhusläkaren, så kan man undra 
om det då inte är hög tid att se över andra 
verksamheter som man tänker sig minskar 
kardiovaskulär risk. Det är ju inte läkeme-
del som utgör den stora kostnaden, utan 
tiden dvs. vad vi använder vår tid till när 
vi träffar patienten, som oftast är det mest 
kostsamma. Här predikas fritt av många 
att äta enligt ”tallriksmodellen” och att 
öka fysisk aktivitet som viktiga alternativ 
för att minska risken för hjärt- och kärl-
sjukdom. Problemet är dock att ingen av 
dessa åtgärder har testats i randomiserade 
primärpreventiva studier, så man kan inte 
med säkerhet säga att dessa åtgärder mins-
kar sjuklighet utöver eventuell påverkan 
på riskfaktorer. Alla som tänker efter kan 
notera att fysisk aktivitet är långt ifrån ofar-
ligt eller biverkningsfritt. Även idrottsmän 
och -kvinnor drabbas av skador, trots att 
just dessa individer med all sannolikhet haft 
särskilt goda förutsättningar att träna, efter-
som de just tillhör gruppen idrottsmän/-
kvinnor. Idag upptas en mycket stor andel 
av en ortopeds vardag av att ta hand perso-
ner som antingen direkt skadat sig i idrott 
eller som drabbats av t.ex. knäskador/artros 
senare i livet efter att som ung ha idrottat. 
Om jag bara ser i min närmaste omgivning 
på universitetssjukhuset, kan jag konstatera 
att bland mina kollegor så har hälften under 
de senaste ca 5 åren varit med om olika 

Billiga läkemedel och dyra råd

Fysisk våraktivitet, promenad med hund, med Påskharen i bakgrunden. 
Lovisa Nyström, snart 9 år.
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allvarliga skador i samband med fysisk 
aktivitet, varierande från arm- till benbrott 
till muskelbristningar eller skallskador vid 
allt från långfärdsskidåkning till cykling. 
Observera att jag då bara räknar de skador 
som jag tydligt kunnat märka (som avslö-
jas med gips, svår hälta, sjukfrånvaro t.ex.). 
När jag själv beklagar mig över att jag så 
tydligt dagen efter ett löp-pass märker att 
det värker både här och där, och att om jag 
springer alltför ofta så får jag ont i knäna, 
så kan man få höra att liknande bieffekter 
inte alls är ovanligt – ”om jag löptränar så 
får jag hälseninflammation” kan dyka upp 
som information bland den kvarvarande 
hälft som jag inte sett hoppa på kryckor 
eller bära gips. Detta leder osökt till tanken 
att det kanske är helt normalt att få svåra 
motionsrelaterade led- och muskelproblem, 
i alla fall om man är i medelåldern?

Som påpekats på denna sida ett otal 
gånger är den vetenskapliga bakgrunden 
till dagens traditionella kostråd mager (J). 
En enda modern studie har utförts med 
syfte att verkligen visa effekt på sjuklighet 
och död och det var Women’s Health Study, 
som kombinerade minskat fettintag med 
ökat intag av fibrer, grönsaker och frukt 
(5). Allt det nyttiga man predikat i decen-
nier, på en gång, så att säga. Man fann i 
denna studie ingen effekt på sjuklighet efter 
åtta år, men väl en ökad (!) risk för hjärt- 
kärlsjukdom i den grupp som hade sådan 
sjukdom vid baseline. Jag har inte kunnat 
förstå hur man ändå ofta ger just dessa råd 
till dem som har kardiovaskulär sjukdom – 
”minska fettet, ät mer frukt, grönsaker och 
fiberrik kost!”

Vi har i västra distriktet av Östergötland 
just avslutat en randomiserad studie av låg-
kolhydratkost (mål < 20 energi % från kol-
hydrater) jämfört med traditionell tallriks-
modell (55-60 energi % från kolhydrater) 
och fick liknande viktnedgång, 4–5 kg efter 
6 månader, i båda behandlingsgrupperna. 
Alla patienterna var typ 2-diabetiker. Stu-
dien pågick i två år och leddes av distrikts-
läkare Hans Guldbrand, och vi fann att den 
grupp som ökade mängden fett fick bättre 
blodsocker när man justerat för medicin-
ändringar (bl.a. minskat insulinbehov) 
och högre HDL-kolesterol än hos de som 
åt enligt den fettsnåla ”tallriksmodellen”. 
Så snarare verkar det som att man inte får 
positiv effekt av sin viktnedgång på blod-
socker och blodfetter om den åstadkom-
mes med minskat energiintag från fett, om 

man har typ 2-diabetes. Egentligen kanske 
inte så konstigt, det är ju kolhydrater man 
har problem med att hantera om man har 
diabetes, så hur smart är det då att anpassa 
kosten så att man äter mer kolhydrater, som 
vid ”tallriksmodellen”?

Allt fler moderna studier talar för att mer 
fett (innebärande mindre kolhydrater) sna-
rast förbättrar blodfetterna jämfört med 
den traditionella lågfettkosten och i den 
så kallade Snabbmatsstudien, som under-
tecknad genomfört, fann vi t.o.m. att vid 
viktuppgång (!) ökar mängden HDL i takt 
med intaget av mättat fett (6).

Nu när vi inom den kardiovaskulära 
vården, som till stor del består av patien-
ter med glukosrubbningar, har fått så bil-
liga läkemedel så är det hög tid att resurser 
läggs på att dokumentera om vi verkligen 
gör nytta med de livsstilsråd som vi ger. Vi 
behöver kunskap om det verkligen fung-
erar med ”fysisk aktivitet på recept” eller 
om kanske bieffekterna i form av skador 
och förslitningar på dessa ofta överviktiga 
patienter kanske blir alltför svåra på sikt. 
Kanske det bara är vattengympa och pro-
menader på upplysta och på vintern välsan-
dade stråk som fungerar? Parallellt med att 
man framförallt inom primärvården lägger 
in alltfler patienter i olika register, så skulle 
de inte kosta särskilt mycket att göra ran-
domiserade studier av livsstilsåtgärder. 

Idag pågår faktiskt en storskalig studie av 
den potentiella effekten av minskad kropps-
vikt tillsammans med ökad fysisk aktivitet 
på diabetiker. Precis som Women’s Health 
så bekostas den av amerikanska skatte-
medel. Studien LOOK Ahead har redan 
inkluderat 5 100 individer och man har 
redan publicerat 4-årsdata som talar för 
att man verkligen får effekt av livsstilsför-
ändringarna på olika riskfaktorer (7). Det 
skall bli mycket intressant att få se om det 
ger utslag i sjuklighet. Idag kan man inte 
marknadsföra ett preparat som diabeteslä-
kemedel utan att man parallellt gör rando-
miserade studier av effekten på sjuklighet. 
Återigen något som vi i vården får betala 
för då preparaten därmed blir dyrare. Hur 
kan man då fritt få predika olika livsstilsåt-
gärder utan att vi har bevis för att dessa är 
säkra? I teorin kan det verka hur självklart 
som helst med viktnedgång, att det är så 
”billigt och lätt att ge kostråd” och då allt 
verkar bli så mycket bättre om man minskar 
i vikt. Det borde ju också fungera effektivt 

om man som doktor ger dessa goda råd, 
kan man tycka. Patienten skall ju inte göra 
någon åtgärd alls, det är t.o.m. en ”negativ” 
åtgärd: man skall äta mindre så det är det ju 
den lättast tänkbara livsstilsåtgärden. Man 
gör ju t.o.m. mindre än innan, man öppnar 
kylskåpsdörren mer sällan. Svaret på varför 
det inte fungerar i realiteten är emellertid 
lätt, det har så stora biverkningar när man 
försöker att äta mindre än man är van. Man 
blir både hungrig och lättirriterad, och så 
kurrar magen. 

Men, bäste läsare, var noga med att 
skilja observationella data från dem som 
kommer från randomiserade undersök-
ningar. Om du redan har för vana att träna 
skall du givetvis fortsätta med det, du till-
hör då den grupp som tränar regelbundet 
och har därmed bra prognos. Kruxet är 
bara att man inte vet om den fina prog-
nosen beror på att du tränar eller om trä-
ningen är ett kvitto på att du är ovanligt 
frisk! Men om du utifrån t.ex. denna reso-
nerande text slutar att träna så tillhör du 
inte längre denna grupp som har bra prog-
nos, så fortsätt jogga! Men ta det lugnt om 
du får ont i knäna.

Fredrik Nyström
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I tre aktuella publikationer i tidskriften 
the Lancet analyseras tidstrender för 
några vanliga kardiovaskulära riskfak-
torer under de senaste 30 åren. Para-
doxen är att övervikt/fetma ökar medan 
systoliskt blodtryck och total-kolesterol 
går ner i vår del av världen. En möjlig för-
klaring skulle kunna sökas i s.k. positiva 
födelsekohorteffekter över tid, det vill 
säga avspeglande förbättrade förhållan-
den under tidig barndom. I en ytterligare 
publikation i samma tidskrift noteras 
att hela riskpotentialen med stigande 
kroppsvikt förklaras av sammanhörande 
riskfaktorer, blodtryck, diabetes och 
lipidrubbning. Fetma i sig verkar således 
inte vara särskilt kardiovaskulärt farligt 
om detta stämmer.

Det är väl belagt att hypertoni 
utgör en påtaglig kardiovaskulär 
riskfaktor och associerad med ett 

flertal sjukdomstillstånd – inte bara tradi-
tionella som hjärtinfarkt, stroke och vissa 
njursjukdomar, utan också subkliniska 
skador på hjärta och hjärna. På individ-
nivå så uppvisar förekomst av hypertoni 
en familjär ansamling där nya fynd inom 
den kardiovaskulära genetiken har kunnat 
visa betydelsen av en rad genetiska markö-
rer för blodtrycksutveckling, bl.a. verkande 
över reglering av natriuretiska peptider och 
uromodullin, ett protein i njurens tubuli 
[1]. Vidare finns det väl belagda samband 
mellan hypertoni och stigande kroppsmas-
seindex (BMI), återigen på individnivå 
räknat. Förmedlande faktorer kan vara 
insulinresistens ledande till natriumreten-
tion i njure och sympatikusaktivering, men 
även inflytandet av kronisk inflammation 
och glukosmetabol rubbning. Allt detta 
gäller på individnivå, men bilden förefaller 
se annorlunda ut på befolkningsnivå. Där 
har man istället kunnat belägga att länder 
med stigande kroppsmasseindex och fetma 
i befolkningen över tid har ett i genomsnitt 
(åldersjusterat) sjunkande medelblodtryck i 
samma befolkning. Det är en uppmärksam-
mad serie artiklar i tidskriften the Lancet 
som kunnat påvisa dessa trender avseende 
riskfaktorerna BMI, blodtryck och koleste-
rol [2-4]. Författarna har gjort en mycket 

omfattande inventering av hundratals 
befolkningsstudier över hela världen och 
sedan försökt ange punktprevalenser för 
dessa riskfaktorer, dels 1980 och dels trettio 
år senare, 2010. Viktigt är att alla dessa stu-
dier har varit oberoende befolkningsunder-
sökningar och täckt in de flesta geografiska 
områden globalt sett. I vissa fall har dock 
underlaget varit litet, t.ex. avseende epide-
miologiska studier i Afrika, varför man fått 
extrapolera och skatta en del data för vissa 
av befolkningarna.

Sammantaget visar analyserna att BMI 
förefaller öka i alla befolkningar globalt 
sett [2]. Detta kan ha samband inte bara 
med ett ökat kaloriintag och minskad för-
bränning på individnivå, utan kanske även 
med en rad andra hälsofaktorer på befolk-
ningsnivå – bättre näringsnivå i hela befolk-
ningen, bättre sjukvård och överlevnad, 
etc. Vad gäller trender i medelblodtryck 
så förefaller systoliskt blodtrycket minska 
framförallt i västerländska befolkningar, 
medan blodtrycket ökar i flera geografiska 
områden i Tredje världen, framförallt i 
Västafrika [3]. Bland europeiska länder är 
det framförallt i de baltiska länderna som 
befolkningens blodtryck verkar öka över 
tid. Särskilt markanta nedgångar i blod-
tryck märks i Nordamerika, framförallt i 
USA, där dessutom fetma i befolkningen 
är på frammarsch, vilket verkar paradox-
alt. Slutligen beträffande kolesterolvärden 
så uppvisar dessa en skiftande bild men är 
som regel på nedgång i västerländska länder 
[4]. Dessa intressanta trender på befolk-
ningsnivå väcker nyfikenhet och det finns 
ingen tydlig förklaring. Vad som är känt är 
att det finns en sekulär trend i västerländ-
ska befolkningar, däribland Sveriges, under 
de senaste 100 åren med en stadigt ökande 
medellivslängd, ökad kroppslängd, bättre 
tandstatus samt sjunkande (åldersstandardi-
serad) risk för framförallt hjärtinfarkt sedan 
början av 1980-talet (Folkhälsorapport 
2009). Även risken för stroke har minskat, 
dock mindre markant under de senaste årti-
ondena. Samtidigt har livsstilen uppenbar-
ligen förändrats, med mindre kroppsarbete 
och mer stillasittande, åtminstone inom 
yrkeslivet. Rökning har minskat och det 
har skett en förskjutning i kosten från mera 

mättat fett till ett ökat intag av kolhydrater 
och sockerprodukter, t.ex. i form av läsk, 
glass och godis. Resultaten kan avläsas som 
en ökad förekomst av övervikt och fetma i 
befolkningen och därmed en sammanhäng-
ande risk för utveckling av typ 2-diabetes, 
även om denna risk inte verkar vara nära 
kopplad med trender i övervikt/fetma i vårt 
land som i vissa andra områden i världen 
(Folkhälsorapport 2009).

Sjunkande blodtryck 
i de flesta västerländska länder
Varför har då blodtrycksnivåerna gått ner 
på det sätt som Lancet-artikeln så ingående 
beskriver? Det kan knappast förklaras av en 
ökande andel människor som står på anti-
hypertensiv medicinering, även om denna 
faktor kan bidra, eftersom många individer 
med hypertoni ännu inte diagnostiserats 
och behandlats. Dessutom vet man att 
många som står på sådan behandling har 
en otillräcklig blodtryckskontroll. 

En alternativ förklaring skulle kunna 
vara att faktorer under fosterliv och tidig 
barndom kan bidra till denna gynnsamma 
utveckling av sjunkande medelblodtryck i 
befolkningen [5]. En rad epidemiologiska 
studier har visat att hypertoniutveckling 
hos vuxna kan påverkas av såväl hämmad 
fosterutveckling (”lätt-för-tiden” barn vid 
födseln) som en alltför snabb tillväxtut-
veckling under de första levnadsåren (s.k. 
”mis-match” hypotesen). Eftersom villkor 
för barn gradvis blivit bättre under 1900-
talet, inte minst till följd av hälsoreformer 
(förebyggande mödra- och barnhälsovård, 
skolhälsovård) och sociala reformer (barn-
bidrag, sociala stödsystem), så kan detta ha 
bidragit till för hälsan positiva födelseko-
horteffekter. Även praktiska förändringar i 
hemmen kan ha bidragit på sitt sätt, t.ex. 
införandet av kylskåp som allmänt före-
kommande hjälpmedel i svenska hushåll 
i slutet av 1950-talet. Detta medförde 
att man inte längre behövde konservera 
mat med salt utan kunde kyla och frysa 
födoämnen, vilket sannolikt medfört en 
minskad exposition för salt i maten för de 
barn och ungdomar som sedan växte upp 
under 1960-tal och framöver. Den seku-
lära trenden med ökande kroppslängd och 

Vad kan förklara att befolkningens 
medelblodtryck samt kolesterol minskar 

medan övervikt och fetma ökar?
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färre födda barn per kvinna kan även de ha 
bidragit till minskad förekomst av blod-
trycksstegring hypotetiskt sätt.

Slutresultatet av de nya studierna är såle-
des att det åldersjusterade medelblodtrycket 
sjunker i befolkningen, ett fenomen som 
även kan illustreras av att det medicinska 
tillståndet malign hypertoni blivit alltmera 
ovanligt. Det senare har belagts bl.a. i stu-
dier av konsekutiva kohorter av 50-åriga 
män i Göteborgsområdet sedan tidigt 
1960-tal [6]. De internationella trenderna 
för riskfaktorerna kan överlag även ses i Sve-
rige [7]. Vilka konsekvenser får då detta för 
hälso- och sjukvården? Eftersom andelen 
äldre hela tiden ökar, och risken för hyper-
toni och därmed kopplade sjukdomstill-
stånd, ökar starkt med åldern så lär det trots 
allt inte finnas någon riktig minskning av 
antalet hypertoniker i absoluta tal, snarare 
en ökning, men dessa är idag oftare äldre 
samt inte lika sjuka i relation till sin kro-
nologiska ålder som motsvarande patienter 
för några decennier sedan. Pessimisterna 
tror att hjärtkärlsjukdomarnas nedgång 
under de sista 30 åren snart kommer att 
avlösas av en ny uppgång i spåren på till-
tagande övervikt/fetma i befolkningen och 
därmed sammanhängande diabetesutveck-
ling. Optimisterna däremot kan hävda att 
någon riktig uppgång ännu inte har för-
märkts vare sig för hjärtinfarkter eller stroke 
även om en ökad diagnostisering av dessa 
tillstånd sker genom förfinade tekniska 
metoder (CT, MR, hjärtenzymer). De nu 
publicerade trendanalyserna i the Lancet ger 
dock stöd för en övervägande optimistisk 
hållning vad gäller prognoser för minskad 
(åldersjusterad) kardiovaskulär sjuklighet 
och dödlighet i medelålders befolkning 
och bland yngre-äldre, medan annan ohälsa 
associerad med stigande övervikt/fetma kan 
komma att öka, t.ex. ledförslitning (artros) 
och andra komplikationer till typ 2-diabe-
tes (Tabell).

I en annan aktuell publikation i the Lancet 
har man analyserat relationen mellan olika 
kroppsmått för övervikt/fetma och risken 
för hjärtkärlsjukdom [8]. Slutsatsen var att 
såväl kroppsmasseindex (BMI) som olika 
mått på bukfetma (midje-omfång, midja-
stuss kvot) kunde prediktera framtida kar-
diovaskulära händelser ungefär lika bra. 
Denna risk föreföll dock medieras av med 
övervikt/fetma sammanhörande riskfak-
torer, framförallt högt blodtryck, diabetes 
samt lipidrubbning. Inte mycket blev kvar 
avseende riskpotential om man justerade 
för dessa andra riskfaktorer. Detta betyder 
att den sammantagna effekten av de glo-

bala trenderna i riskfaktorer som jag har 
velat skildra inte pekar mot en kommande 
ökning av kardiovaskulär sjuklighet globalt 
sett, snarare en minskning, eftersom sänk-
ning av blodtryck och kolesterol sannolikt 
väger riskmässigt tyngre än uppgång i 
BMI. Denna hypotes får framtida analyser 
granska om så blev fallet eller inte.

Peter M Nilsson
Professor/överläkare, 

Institutionen för kliniska vetenskaper, 
SUS-Malmö
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Diagram. Data från Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2009

Tabell: Summering av positiva och negativa trender för kardiovaskulär folkhälsa globalt, men fram-
förallt i västerländska länder, där de positiva trenderna förefaller dominera.

Positiva trender
+ Bättre villkor för barn under fosterliv och tidig uppväxt, bättre nutrition
+ Minskad infektionsbörda bland barn- och ungdomar, bättre vaccinationsprogram
+ Bättre tandstatus, minskad inflammation
+ Sekulära trender med ökande kroppslängd, bättre utbildning, bättre resultat av kognitiva tester
+ Reglerad reproduktion med minskning av andel kvinnor som föder mer än 4–5 barn
+ Bättre villkor för kvinnor, ökad läs- och skrivkunnighet
+ Sjunkande trender för medelblodtryck, kolesterol och rökning i befolkningen
+ Bättre föda överlag, mera vitaminer, mindre saltexposition
+ Bättre sjukvårdsinsatser

Negativa trender
– Ökande övervikt och fetma till följd av mindre fysiskt krävande arbeten
– Ökande förekomst av typ 2-diabetes i många befolkningar, men färre komplikationer
– Ökande psykosocial stressbelastning i samband med krig, arbetslöshet, dålig ekonomi
– Miljömässiga expositioner (gifter, radioaktivitet, försurning)
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Nedan följer en aktuell översiktsartikel 
om vaskuliter av Per Eriksson. En mer 
detaljerad redogörelsen finns i boken 
”Kardiovaskulär medicin” där ett dedi-
cerat kapitel om ämnet finns författat 
av både Per Eriksson och Thomas Skogh. 
Kardiovaskulär medicin ingår i ”prickse-
rien” och är utgiven på Libers förlag.

Vad är vaskulit?
Vaskulit är samlingsnamnet på en grupp 
inflammatoriska tillstånd i blodkärl. Iden-
tifiering av inflammatoriska celler i kärl-
väggen är viktigt för diagnostiken. Om 
infiltrerande celler saknas i kärlväggen är 
”fibrinoid nekros” ändå ett säkert diagnos-
tiskt tecken på vaskulit. Vaskuliter tar sig 
olika uttryck avhängigt vilken typ av kärl 
och vilken vävnad som drabbas. Förutom 
”traditionella” vaskulitsjukdomar, finns en 
lång rad inflammatoriska och icke-inflam-
matoriska tillstånd, som ibland vållar diffe-
rentialdiagnostiska problem (ateroskleros, 
hyperkoagulopatier och tromboemboliska 
tillstånd, mikroangiopatier, Raynauds syn-
drom, m.m.). Denna översikt fokuserar på 
olika typer av primär vaskulit. 

Olika vaskulitsjukdomar skiljer sig 
beträffande patogenes, behandling och 
prognos. Vaskuliter förekommer isolerat 
som primära sjukdomar eller sekundärt till 
andra reumatiska sjukdomar, infektioner, 
maligniteter eller läkemedelsbehandling. 
Indelning av vaskuliter görs utifrån kärl-
storlek, klinisk bild, ev. bakomliggande 
sjukdom och laboratoriefynd (t.ex. eosino-
fili, autoantikroppar och mikroskopi). Det 
finns flera klassifikationsgrunder för pri-
mära vaskuliter (1,2,3). Den mest använda 
baseras på ”Chapel Hill Consensus Con-
ference” (1) och utgår från storleken på de 
inflammerade kärlen (Figur 1), förekomst 
av granulom, samt ev dominans av eosi-
nofila granuolocyter i biopsin eller blodet. 
Förekomst av ”anti-neutrofil cytoplasma 
antikropp” (ANCA), d.v.s. autoantikrop-
par mot proteinas-3 (PR3-ANCA) eller 
myeloperoxidas (MPO-ANCA) i neutro-
fila granulocyter, har också betydelse för 
klassificering av vaskulit. 

Epidemiologi och patogenes
Jättecells-arterit och Takayasu-arterit
Takayasus sjukdom är en ovanlig storkärls-
vaskulit, som debuterar före 50 års ålder, 

medan jättecellsarterit (giant cell arteritis 
– GCA) där temporalisarterit ingår som en 
subgrupp, drabbar personer >50 år med en 
årlig incidens av 150–350/miljon invånare 
>50 år. Det finns en ”nord-syd-gradient” 
beträffande GCA, som är vanligast i Skan-
dinavien och de trakter av Nordamerika 
dit skandinaver emigrerade. Detta talar 
för att genetiska faktorer har betydelse 
för uppkomst. Med modern radiologi har 
stora likheter påtalats mellan GCA och 
Takayasu-arterit, vilket ingivit misstankar 
om att det kan röra sig om varianter av 
samma sjukdom, trots olika kliniska mani-
festationer (4,5,6). 

Vid GCA domineras cellinfiltraten i 
kärlväggarna av T-celler och dessa rekry-
teras via vasa vasorum till artärväggarnas 
adventitia. T-cellerna producerar antingen 
interferon-g (Th1 celler) eller interleukin-17 
(Th17-celler). Detta är intressant då Th17-
cellerna hämmas av konventionella kor-
tisondoser vilket inte gäller Th1 cellerna 
(7). Dessutom rekryteras monocyter, som 
utvecklas till makrofager och flerkärninga 
jätteceller under inverkan av interferon-
g från T-cellerna. Några karakteristiska 
autoantikroppsmönster har inte påvisats 
vid storkärlsvaskuliterna.

Vaskuliter i medelstora och små kärl
Vid PAN och Kawasakis sjukdom drabbas 
medelstora kärl av vaskulit (t.ex. koronar-

kärl). Kawasakis sjukdom drabbar barn 
under 10 års ålder. Även småkärlsvaskuliten 
Henoch-Shönleins purpura är vanligast hos 
barn, särskilt pojkar (4). Klassisk polyarte-
ritis nodosa (PAN) kan ibland kopplas till 
hepatit-B virus (HBV) och vid kryoglobu-
linemisk vaskulit finns ett starkt samband 
till hepatit-C (HCV). 

Från djurmodeller är det känt att lokalt 
uppkomna immunkomplex kan leda till 
PAN-liknande vaskulit. Vid HBV-relate-
rad PAN har replikerande virus påvisats i 
kärlendotel, dit cirkulerande antikroppar 
hypotetiskt kan adsorberas/deponeras. En 
indikation på att PAN är immunkomplex-
medierad är de låga serumnivåerna av 
komplementfaktor C1q, C3 och C4. Detta 
gäller även den PAN-liknande vaskulit som 
förekommer hos patienter med reumatoid 
artrit. Vid HCV-associerad vaskulit finns 
också tecken till immunkomplex-sjukdom, 
t.ex. i form av kryoglobulinemi. I hud- och 
njurbiopsier från patienter med Henoch-
Schönleins purpura ses kärl-depositioner 
av IgA, som sannolikt medierar inflam-
mationen/vävnadsskada på dessa lokaler. 
Sekundär immunkomplex-vaskulit före-
kommer också vid t.ex. systemisk lupus 
erytematosus (SLE), läkemelsöverkänslig-
het och maligniteter. 

De ANCA-associerade småkärlsvas-
kuliterna, d.v.s. Wegeners granulomatos 
(WG), mikroskopisk polyangit (MPA) och 

Vaskuliter och vaskulitliknande tillstånd

Figur 1. Klassifikation av primära vaskuliter utifrån kärlstorlek enligt Chapel Hill Consensus Conference.
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Churg-Strauss syndrom (CSS) förekom-
mer i alla åldrar, men oftast hos personer 
>60 år. Den årliga incidensen av ANCA-
associerade vaskuliter är ca 10–20/miljon 
invånare. En noggrant genomförd svensk 
studie rapporterade de hittills högsta 
punkt-prevalenserna av WG (160/miljon 
invånare), MPA (94/miljon invånare) och 
CSS (14/miljon invånare) (8). 

Patogenesen vid ANCA-associerade 
vaskuliter är fortfarande oklar. ANCA är 
av betydelse (9), men till skillnad från 
vissa andra vaskuliter har immunkomplex 
inte påvisats i vaskulitlesionerna. Det har 
påtalats att ANCA-antigenet PR3 kan vara 
ett ”alarmin” för det medfödda immun-
systemet, som därigenom kan driva den 
inflammatoriska processen. PR3 och MPO 
uttrycks på ytan av aktiverade neutrofiler 
och kan även utsöndras och fästa på endo-
tel. När PR3 och MPO uttrycks på cellytan 
kan neutrofiler vidhäfta och aktiveras (10) 
(Figur 2). Fagocyter infiltrerar kärlet där de 
fagocyterar material från döda celler (leu-
kocytoklaci). Fibrinoid nekros utvecklas. 
B-cellernas betydelse för ANCA-associe-
rad vaskulit styrks av den mycket goda 
effekten av B-cellseliminerande terapi. 
Förklaringen är dock inte nödvändigtvis 
kopplad till ANCA, utan kan hypotetiskt 
också bero på B-cellernas roll som antigen-
presenterande celler. Utöver infektiösa 
agens och hereditet, har många miljö- och 
livsstilsfaktorer misstänkts vara kopplade 
till vaskuliter, t.ex. lantbruksarbete, aller-
gener, stendamm, kolväten och läkemedel. 
I stora svenska registerstudier kunde man 
dock inte belägga några ärftliga samband 
eller yrkesrelaterade exponeringar vid WG 
(11,12). 

Symtom och utredning vid 
vaskulitmisstanke 
Då alla organsystem kan angripas kan vas-
kulitdiagnostik bli aktuellt inom flertalet 
patientnära discipliner (Tabell 1). Tabell 
2 ger en översiktlig beskrivning av vilka 
organ som kan drabbas vid olika vaskuliter, 
men presentationen i övrigt fokuserar på 
vilka vaskuliter man ska tänka på vid olika 
organsymtom. För närmare beskrivning av 
enskilda diagnoser hänvisas till läroböcker 
i reumatologi. 

Noggrann anamnes och status är grun-
den för all vaskulitdiagnostik. Som vid 
andra systemsjukdomar är allmänsymtom 
(trötthet, feber, matleda, etc.) vanligt. 
Vissa symtomkonstellationer är starka 
indicier på vaskulit, t.ex. öronsymtom 
(mediaotit, hörselnedsättning) i kombina-
tion med övre och nedre luftvägssymtom 

Tabell 1.  Exempel på specialiteter där vaskulitdiagnos kan misstänkas.

anestesiologi	 Akut	lung-	el.	njursjukdom,	multiorgansvikt

dermatologi	 Hudvaskulit,	genitala	sår,	aftös	stomatit

gynekologi/obstetrik	 Genitala	sår	(Behçet)

hematologi	 Purpura

infektionsmedicin	 Systemisk	inflammation/feber

kardiologi	 Koronar-	eller	aortabågs-sjukdom	speciellt	hos	unga	(Takay-
asu),	perikardit	(Churg-Strauss),	aortaaneursym	(jättecells-
arterit	mm)

kirurgi/gastroenterologi	 Tarmperforation,	 tarmblödning,	 buksmärtor,	 aftösa	 sår,	
leverpåverkan,	mjältinfarkt,	perifer	cirkulationssvikt

lungmedicin	 Astma	(Churg-Strauss	syndrom),	lungblödning,	lunginfiltrat,	
tumor-liknande	granulom

nefrologi	 Snabbt	progredierande	glomerulonefrit

neurologi	 Snabbt	progredierande	polyneuropati,	mononeuritis	multi-
plex,	encefalopati,	(t.ex.	medvetandesänkning,	huvudvärk)	

oftalmologi	 Retinal	vaskulit	(Mb	Behçet),	episklerit,	keratit,	retroorbitala	
granulom

oto-rino-laryngeologi	 Wegener:	sinuit,	blodig/varig	snuva,	näskrustor,	sadelnäsa,	
heshet,	media-otit,	otosalpingit,	trakeal	stenos.	Hörselned-
sättning	kombinerat	med	nystagmus	och	keratit	(Cogans	
syndrom)

pediatrik	 Nästan	allt	som	vuxna	kan	ha;	koronar-aneursym	(Kawasaki)

psykiatri	 Psykos

urologi	 Genitala	sår,	testikelsmärtor

reumatologi	 Allt	ovan	+	artrit!

Allmänmedicin,	akutläkare	 Allt	ovan!

Figur 2.  Neutrofila granulocyter kan på sin yta exponera antigener, som också kan utsöndras 
och adherera till endotel. Antigenerna blir tillgängliga för ANCA, som därefter kan aktivera 
fagocyter.

(rinit, sinuit, heshet, bronkit/pneumoni 
och astma), typiska hudsår tillsammans 
med hematuri, blodig snuva tillsammans 
med droppfot (peroneuspares), etc. Peri-
fert nervstatus, bl.a. vibrationssinne testat 
med stämgaffel, bör inte försummas då 
neuropatier kan vara en viktig pusselbit 
för diagnos och ofta missas i den allmänna 
symtomfloran hos svårt sjuka patienter. 

Neurofysiologisk undersökning kan kom-
plettera den kliniska undersökningen i 
tveksamma fall. 

På hudkostymen kan purpura, sår, peri-
fer gangrän, splint-hemmoragier, m.m. 
förekomma. Aftösa munsår och genitala 
sår ses inte bara vid Behcets sjukdom utan 
också vid andra vaskuliter. Figur 3 illustrerar 
några typiska hud- och slemhinnesymtom 
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ÖNH Lunga Njure Hud Led	
Muskel	

Perifer	
nerv

Ögon Buk	 Hjärta/	CNS/	stor	perifer	
artär

Stora	kärl Jättecells-arterit	(GCA) - - - - + (+) +	(blind) - +	(ex	temporal-	femoral-
kärl,	aorta)

Takayasu - - (+)	njur-	artär - (+) - - (+) +	(aortabåge	och	dess	
grenar)

Medel-
stora	kärl

Polyarteritis	nodosa - - (+) + + + + + +

Små	kärl Wegeners	granulomatos + + + + + + + (+) (+)

Mikroskopisk	polyangit - * + + + + + (+) (+)

Churg-Strauss + + (+) + + + + + Myokard,	perikard,	
endokard

Henoch	Schönlein - - + + + - - + -

Cryoglobulinemisk		
vaskulit

- - + + + + - - -

och lungbild vid vaskulit. Röda ögon bör 
undersökas avseende episklerit och sklerit. 

Perifera pulsar ska palperas och vid miss-
tanke om Takayasus arterit ska blodtrycket 
mätas i båda armarna – sidoskillnad kan 
vara tecken på artärstenos! Av samma skäl 
auskulteras hjärta och karotider. Svullna 
och/eller ömma temporalartärer inger 
misstanke om jättecellsarterit. Polymyal-
gia rheumatica (PMR) är ett mycket van-
ligt delfenomen vid GCA. PMR-liknande 
symtom ses även vid andra systemiska vas-
kuliter (och malignitet). Detta ska alltid 
has i åtanke när patienter med PMR-diag-
nos inte svarar prompt på behandling med 
kortikosteroider. 
Beträffande allmänna laboratorieundersök-
ningar ska urin-albumin, urin-erytrocyter 
och serum-kreatinin alltid analyseras för 
att falka efter glomerulonefrit! Urinsedi-
ment undersöks om urinanalyserna utfal-
ler positivt. Förekomst av korniga cylindrar 
eller erytrocyt-cylindrar talar för allvarlig 
glomerulonefrit. Både sänka och CRP bör 
undersökas för att värdera inflammation.

Eosinofili eller eosinofil vävnadsinflam-
mation kan förekomma vid flera vaskulit-
typer och är signifikativt för diagnosen 
CSS. OBS! Eosinofilin försvinner som 
regel snabbt efter insatt behandling med 
kortikosteroider. Därför är det viktigt att 
ta prov för differentialräkning av blodceller 
före påbörjad behandling med kortison!

Vid utredning av purpura är analys 
av cirkulerande trombocyter, leukocyter 
och hemoglobin av intresse. Plasma-pro-
teinfraktionering kan avslöja höga nivåer 
polyklonalt IgG, vilket i kombination med 
palpabel purpura är typiskt för vaskulittill-
ståndet hypergammaglobulinemisk purpura. 
Små M-komponenter eller oligoklonala 
band av IgM kan bilda kryoglobulin (som 

precipiterar vid temperaturer under 37°C), 
ev. efter komplex-bindning till IgG och/
eller antigen från HCV. Kryoglobuline-
misk vaskulit är alltså särskilt vanligt vid 
HCV-infektion. 

Vid vissa vaskuliter (t.ex. PAN) kan 
analys av komplementfaktor C1q, C3 och 
C4 vara av värde. Vid vaskulit sekundärt 
till SLE, RA eller HBV-infektion ses ofta 
konsumtion av dessa komplement-faktorer 
som indikation på immunkomplex-medie-
rad sjukdom. Vid hypokomplementemiskt 
urtikaria-vaskulitsyndrom (och ibland vid 
SLE) ses låga C1q-nivåer p.g.a. autoanti-
kroppar mot C1q.

Diagnostik av autoantikroppar
Med hjälp av immunofluorescens-mikro-
skopi definieras antikroppar mot cytoplas-
matiska antigen (ANCA) efter att serum 
reagerat med etanolfixerade granulocyter 
(9): C-ANCA betecknar ett cytoplasmatiskt 
färgningsmönster och indikerar förekomst 
av antikroppar mot proteinas-3 (PR3-
ANCA), vilket är typiskt för WG. P-ANCA 
är ett perinukleärt färgningsmönster (d.v.s. 
en reaktion på och i anslutning till cell-
kärnan) som oftast betingas av antikrop-
par mot myeloperoxidas (MPO-ANCA). 
Fyndet ses vid MPA och ibland vid CSS. 
En lång rad andra typer av P-ANCA 

Tabell 2.  Förenklad beskrivning av organengagemang vid olika vaskuliter. + vanligt, (+) kan förekomma eller ovanligt, 
* lungblödning pga. kapillarit men ej granulomatösa lungförändringar.

Figur 3.  Exempel på kliniska uttryck av småkärlsvaskulit. 
A. Purpura, artrit och fotryggsödem. 
B. Nekrotiserande hudförändringar. 
C. Stort aftöst munsår. 
D. Lungröntgenfynd vid Wegeners granulomatos. 
Pilarna indikerar tumörliknande förtätningar p.g.a. granulom. Fotografier: Yvonne Lagman
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förekommer utan koppling till vaskulit. 
Enzym-immunologiska tester används för 
analys av PR3-ANCA och MPO-ANCA. 
Liksom andra autoantikropps-analyser är 
det viktigt ANCA inte missbrukas som all-
mänt screening-instrument vid utredning 
av inflammatoriska tillstånd, eftersom såväl 
PR3- som MPO-ANCA ibland förekom-
mer vid andra sjukdomstillstånd (t.ex. vid 
inflammatorisk tarmsjukdom och SLE). 

Analys av autoantikroppar mot ett pro-
tein i glomerulärt basalmembran (GBM) 
är avgörande vid diagnostik av Goodpas-
tures syndrom, där både crescentnefrit 
och lungblödning kan uppkomma till 
följd av deposition av anti-GBM anti-
kroppar i basalmembran i glomeruli och 
lunga. 

Radiologiska undersökningar
Lung-röntgen ingår i utredningen, dels för 
att leta efter infiltrat eller granulomatösa 
förändringar (Figur 3), dels ur differenti-
aldiagnostiskt syfte så att patienter med 
infektioner, tuberkulos eller maligniteter 
behandlas adekvat.

Renal angiografi med intraarteriell kon-
trast kan vara av värde då man utreder vas-
kulit i små artärer med mikroaneurysm och 
kaliberväxlingar långt ut i kärlträdet. Obser-
vera att MR-angiografi och CT-angiografi 
sällan har den upplösning som krävs för 
att ställa vaskulitdiagnos i små kärl. Däre-
mot kan MR-angiografi och CT-angiografi 
användas för att ställa diagnos vid storkärls-
vaskulit (6). Ett exempel är Takayasus arterit 
som drabbar aortabågen och dess proximala 
grenar och ibland längre distalt i aorta och 
njurartärer. 

Ultraljud av perifera kärl kan också 
användas diagnostiskt, men framför allt 
för att följa intima-media tjocklek. Detta 
används som ett mått på inflammatorisk 
aktivitet vid storkärlsvaskulit, där sänka 
och CRP inte alltid är tillförlitliga analyser. 

Vävnadsbiopsi 
Många gånger behöver anamnes, status, 
laboratorieanalyser, och röntgen komplet-
teras med riktade biopsier från affekterade 
organ. Vid WG har njurbiopsi hög sen-
sitivitet, medan t.ex. nässlemhinnebiopsi 
har högst 30% sensitivitet om patienten 
har symtom från näsan. Muskelbiopsi från 
underbens- eller lårmuskel kan ge diagnos 
vid både neuropatisymtom och hudvas-
kuliter. Observera att leukocytoklastisk 
hudvaskulit ofta är ett godartat tillstånd 
lokaliserad till huden, men det kan också 
vara ett delfenomen vid systemisk vaskulit. 

Ljusmikroskopisk undersökning kan 
kompletteras med IF-mikroskopi av frys-
snitt. Vid utredning av purpura-vaskulit 
kan IF-mikroskopi visa IgA-depositioner 
talande för Henoch Schönleins purpura, 
och IF-mikroskopi av stansbiopsi från 
huden kan också vara värdefullt vid SLE 
och kryoglobulinemisk vaskulit.

Vaskulitmanifestationer med 
utgångspunkt från organsystem
Vaskulit med koronarkärls- och/eller aorta-
bågs-symtom
Takayasus arterit är oftast lokaliserad till 
aortabågen, men kan även drabba koronar-
kärl med angina pectoris eller hjärtinfarkt 
som följd. Diagnosen ska misstänkas fr.a. 
hos yngre personer med förhöjda ”inflam-
mationsprover” (SR, CRP, trombocytos) 
med eller utan feber. Både CRP och SR 
kan dock vara normala om kärlsjukdomen 
varit aktiv i tidigare skede och efterlämnat 
kroniska kärlskador. Diagnosen bekräftas 
med någon form av angiografi, medan 
biopsi ofta är praktiskt svår att utföra. 

Jättecellsarterit är ofta lokaliserad till 
temporalartärerna med huvudvärk, samt 
svullna och ömma kärl i tinningarna som 
följd. PMR-symtom med uttalad morgon-
stelhet och smärtor i skuldror, överarmar 
och höfter/lår är vanligt och patienterna 
har som regel förhöjd sänka och/eller CRP. 
Plötslig blindhet p.g.a. ischemi i synner-
ven är en fruktad komplikation som kan 
föregås av amaurosis fugax och/eller ische-
miska tuggsmärtor. Diagnosen kan ställas 
kliniskt, men bör bekräftas med tempo-
ralartär-biopsi. Möjligheten att identifiera 
kärlinflammation är relaterad till storleken 
på biopsin/antalet snitt är kärl-lesionerna 
har segmentell utbredning. GCA kan även 
vara lokaliserad till andra större artärer som 
aortabågen med aneurysm och koronar-
kärlssymtom som följd. 

Polyarteritis nodosa kännetecknas av 
vaskulit i medelstora kärl. Koronarkär-
len kan drabbas och patienterna får ofta 
abdominell vaskulit med engagemang av 
tarmar, mjälte, lever, njurar men även vas-
kulit i testiklar, perifera nerver, CNS, ögon, 
leder, hud m.m. Observera att glomerulo-
nefrit inte utvecklas då kapillärer inte drab-
bas. Istället får patienten njurinfarkter och 
hypertoni. Diagnosen ställs med PAD och/
eller arteriell angiografi. Diagnostiska anti-
kroppar har inte påvisats vid klassisk PAN.  

Kawasakis sjukdom drabbar medel-
stora kärl och förekommer enbart hos 
barn. Patienten insjuknar med katarrala 
symtom, erytem på läppar och mun-

slemhinna, feber, hudutslag, konjunktivit 
och förstorade lymfkörtlar. Diagnosen är 
klinisk. Vaskulit med koronarkärls-aneu-
rysm, myokard-depression, perikardvätska 
och mild mitralisinsufficiens kan utveck-
las. Sjukdomen behandlas med höga doser 
intravenöst gammaglobulin och acetylsa-
licylsyra. Värdet av kortison är inte klart 
fastställt. 

ANCA-associerade vaskuliter orsakar 
sällan kranskärlsymtom, men påverkan på 
perikardit, endokard och/eller myokard är 
relativt vanligt vid CSS. 

Förutom att aortit kan vara ett delfe-
nomen vid primära vaskulitsjukdomar 
förekommer det t.ex. vid ankyloserande 
spondylit, RA, psoriasisartrit, reaktiv artrit, 
polykondrit och vid ett flertal bakteriella 
infektioner och mykoser. Aortit kan föror-
saka aneurysm och/eller aortainsufficiens. 

Vaskulit med abdominella kärlsymtom
ANCA-associerade vaskuliter kan orsaka 
ischemiska lesioner och/eller blödningar i 
buken. Symtomen liknar dem vid PAN, 
men frekvensen av buksymtom är lägre 
än vid PAN. Vid tarmperforation under 
pågående hög dos kortison kan symto-
men maskeras och bli okarakteristiska, 
men kräver akut kirurgisk bedömning. 
Vid CSS är tarmsymtom vanligare än vid 
WG och MPA och symtomfloran mer 
blandad, t.ex. eosinofil gastroenterit med 
diarré, buksmärtor, ascites, malabsorption 
m.m. Till skillnad från WG och MPA är 
astma och näspolyper karaktäristiskt vid 
CSS. Vaskulit i näsa, bihålor, öron, luftvä-
gar och lungor är typiskt för WG, men inte 
MPA. En typisk lungröntgenbild vid WG 
illustreras i Figur 3.

Behçets sjukdom karakteriseras av aftös 
stomatit (Figur 3), genitala sår, uveit, reti-
nal vaskulit, Crohn-liknande tarmengage-
mang, erythema nodosum, pseudo-folli-
kulit, artrit och venösa tromboser (p.g.a. 
venvaskulit). CNS-engagemang (fokaln-
eurologiska cerebrala symtom, meningit, 
sinustrombos, demens) kan komplicera 
sjukdomen. Diagnosen är klinisk. Specifika 
biopsi- eller serologifynd saknas. 

Vid Henoch Schönleins purpura ingår 
tarmvaskulit (ev. med buksmärtor, diarré 
och/eller blödning) i en diagnostisk tetrad 
tillsammans med glomerulonefrit, kutan 
purpura och artrit. Alla fyra komponenter 
behöver inte uppfyllas för diagnos. Efter 
fryssnitt av njur- eller hudbiopsi kan IgA-
depositioner påvisas. Några diagnostiska 
autoantikroppar har inte identifierats för 
Henoch-Shönleins purpura. 
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Vaskulit med engagemang av perifera artärer 
eller mindre kärl 
Detta kan ge purpura, kutana sår eller 
gangrän (Figur 3) och är vanligt vid fler-
talet vaskuliter i medelstora och små kärl, 
d.v.s. PAN, ANCA-associerade vaskuliter, 
Henoch-Shönleins purpura och kutan 
leukocytoklastisk vaskulit, liksom vid vas-
kuliter sekundärt till SLE, RA, primärt 
Sjögrens syndrom, maligniteter och infek-
tioner. Perifera pulsar palperas oftast utan 
anmärkning vid vaskulit i småkärl.

Vaskulit med njurpåverkan 
Detta är en vanlig och allvarlig manifesta-
tion vid WG och MPA (crescent-nefrit). 
Däremot är njurpåverkan mer sällsynt 
vid CSS och när det inträffar är den som 
regel lindrigare. Glomerulonefrit med IgA-
depositioner är karakteristiskt vid Henoch-
Schönleins purpura (se ovan). Glomeru-
lonefriten vid Goodpastures syndrom är 
allvarlig och kräver akut handläggning. 
Ibland ses samtidigt lungengagemang (se 
ovan). Njurengagemang vid PAN drab-
bar grenar av A renalis ner till arteriolnivå, 
vilket kan leda till njurinfarkt. Vid Takay-
asu-arterit förekommer njurartärstenos. 

Cerebrovaskulär vaskulit
Cerebralt kärlengagemang förekommer vid 
t.ex. vid Takayasus arterit, GCA, PAN och 
Behçets sjukdom (se ovan). Primär cerebral 
vaskulit drabbar små kärl och kännetecknas 
av multifokala MR-förändringar ofta med 
pleocytos i liquor. Normalt fynd vid MR 
hjärna i avsaknad av pleocytos talar starkt 
emot primär cerebral vaskulit. Diagnosen är 
svår utan hjärnbiopsi, vilket alltså bör utfö-
ras! Senare tiders studier har visat att många 
angiografiskt påvisade cerebrala ”vaskuliter” 
sannolikt betingas av spasm av olika orsa-
ker. P.g.a. detta bör man vara mycket för-
siktig med att ställa diagnosen på basen av 
angiografiska fynd! Sjukdomen behandlas 
med kortikosteroider och cyklofosfamid.

Differentialdiagnoser till vaskulit 
Kolesterolembolism
Kärlsjuka patienter kan drabbas av koles-
terolembolism utgående från ulcererade 
aterosklerotiska plaque. Detta kan utlösas 
av invasiva kärlåtgärder, t.ex. angiografi, 
angioplastik eller kärlkirurgi. Fallbeskriv-
ningar finns även efter behandling med 
antikoagulantia och trombolys men detta 
har ifrågasatts. Vid kardiella interventio-
ner har kolesteolembolism rapporterats i 
0,2–0,8%. Symtomen kan vara mycket 
snarlika dem man ser vid vaskulit, t.ex. 

perifer gangrän med palpabla perifera 
pulsar, livedo retikularis, petekier eller 
nekrotiska hudlesioner, inre organengage-
mang med akut njurfunktionsnedsättning, 
pankreatit, kolecystit, tarmgangrän, koro-
narinsufficiens, multiorgansvikt och död. 
Vid oftalmoskopi kan kolesterolembolier 
ses i retinala kärl, varför sådan undersök-
ning bör utföras som led i diagnostiken. 
Stansbiopsier av huden är ofta otillräckliga, 
medan djupare kirurgiska biopsier kan vara 
diagnostiska. Ibland ses eosinofili i perifert 
blod. Diagnosen kan vara svår att ställa, 
men måste misstänkas vid vaskulitliknande 
insjuknande efter angiografi eller kärlin-
grepp. Evidensbaserad behandling saknas, 
men man provar ofta med prednisolon, 
eftersom kolesterolkristallerna ger upphov 
till inflammation i kärlväggarna. Potent 
lipidsänkande behandling rekommenderas 
och man bör avstå från kirurgiska ingrepp, 
angiografier och antikoagulantia, som ökar 
risken för ytterligare embolisering. Progno-
sen är allvarlig (13,14,15). 

Heparin-inducerad trombocytopeni (HIT)
Heparin-inducerad trombocytopeni (HIT) 
är en annan differentialdiagnos med bl.a. 
hudnekroser, tromboser eller gangrän. 
Man ser då i regel ett tidssamband mellan 
insättning av heparin, symtom och sjun-
kande trombocyter.

Myxom
Hjärtmyxom kan embolisera till perifera 
kärl och ge vaskulitliknande symtom från 
olika organ, bl.a. splinters på fingrar och 
multipla cerebrala lesioner. Myxomcellerna 
kan destruera kärlväggar och ge upphov till 
angiografiska fynd som inte kan särskiljas 
från vaskulit, nämligen multifokala kaliber-
växlande kärl och mikroaneurysm. Andra 
symtom som kan förekomma vid myxom 
är artrit, Raynauds fenomen, feber, vikt-
nedgång. Laboratoriemässigt finner man 
ofta förhöjd sänka, anemi och leukocytos. 
För att ställa diagnos utförs i första hand 
ekokardiografi. Behandlingen är kirurgisk.

Infektiös endokardit
Infektiös endokardit kan, i likhet med 
hjärtmyxom, ge perifera embolier som 
simulerar vaskulit i olika organ. Endo-
kardit kan också ge en sekundär immun-
komplex-sjukdom, t ex med artriter eller 
glomerulonefrit. Feber, förhöjd SR, CRP 
starkt positiv reumatoid faktor kan också 
leda tankarna till icke-infektiös vaskulit-
sjukdom. Detta understryker vikten av att 
utesluta infektioner med adekvata odlingar, 

röntgen och eventuellt ekokardiografi hos 
patienter med vaskulitliknande symtom.

Kärlspasm
På senare år har uppmärksammats att 
många fall av angiografiskt påvisad ”vas-
kulit” egentligen beror på kärlspasm. 
Droger som amfetamin och kokain, läke-
medel som fenylpropanolaminer, samt 
feokromocytom kan orsaka kärlspasm. 
Cerebrala kärl kan reagera med spasm vid 
blödning, och spasm är ju även en del i 
migränsjukdomen.

Anti-fosfolipid-syndrom
Antikroppar mot kardiolipin (aCL) riktas 
mot negativt laddade fosfolipider (PL) 
och/eller PL-associerade proteiner, fr.a. 
beta-2 glykoprotein-1 (b2GPI). ”Lupus-
antikoagulans” (LAC) är ett annat labo-
ratorietest, som utfaller positivt vid före-
komst av antikroppar mot PL-associerade 
proteiner av betydelse för blodkoagulation. 
LAC förlänger blödningstiden in vitro och 
kan också manifesteras som förlängd ”akti-
verad partiell tromboplastin-tid” (APTT). 
Upprepat positiv LAC och/eller aCL är 
dock kliniskt kopplat till risk för arteriella 
och venösa tromboser och/eller graviditets-
morbiditet, d.v.s. till anti-fosfolipidsyn-
drom (APS). 2006 års klassifikationskri-
terier för APS är sammanställda i Tabell 3. 
APS utan koppling till SLE kallas primärt 
APS, medan APS i kombination med SLE 
benämns sekundärt APS. Förutom b2GP1, 
har antikroppar mot andra PL-associerade 
antigen beskrivits, av vilka t.ex. protrom-
bin och oxiderat LDL tilldrar sig intresse 
inom kardiologin.

Utöver tromboembolisk sjukdom och 
graviditetsmorbiditet, finns en rad kli-
niska tillstånd som kan vara associerade 
till APS, t.ex. trombocytopeni, livedo 
retikularis, bensår, hjärtklaff-vegetationer 
(Libman-Sacks endokardit), migränlik-
nande huvudvärk, kognitiv dysfunktion 
tillsammans med MS-liknande sjukdom. 
Katastrofalt APS är ett sällsynt och mycket 
allvarligt tillstånd med multiorgansvikt och 
hög dödlighet (16).

Mikroangiopatier
Vid mikroangiopatier konsumeras och 
aggregeras trombocyter, vilket leder till 
störningar i mikrocirkulationen och sjun-
kande antal trombocyter i blod (17). 

Exempel på mikroangiopatier är trom-
botisk trombocytopen purpura (TTP) 
och de närliggande sjukdomarna hemo-
lytiskt uremiskt syndrom (HUS) och 
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”atypiskt HUS”. Vid HUS utgörs trom-
berna av fibrin och trombocyter, och vid 
TTP utgörs de av von Willebrand faktor 
(vWF) och trombocyter. HUS föregås 
ofta av enterit med enterohemorrhagiska 
E coli, som producerar endotelskadande 
Shiga-liknande toxiner. Atypiskt HUS är 
en heterogen grupp, där allt fler patien-
ter med defekt hämning i den alternativa 
komplement-vägen upptäcks. Vid TTP 
finner man ofta subnormala cirkulerande 
nivåer av ”ADAMTS-13”, ett ämne som 
bryter ner multimer vWF. vWF frisätts 
normalt vid endotelskada och bidrar till 
trombocytaggregation. Multimer vWF 
aktiverar trombocyter lättare än monomer 
vWF. Om multimer vWF inte bryts ned 
på normalt sätt sker trombocytaktivering. 

Mikroangiopatier kan även utlösas av 
tumörsjukdomar, benmärgstransplanta-
tion, gammastrålning, SLE, APS, malign 
hypertoni, graviditet (”HELLP syndrom”), 
HIV-infektion och vissa läkemedel, t.ex. 
ciklosporin och mitomycin.

Den kliniska bilden vid HUS domine-
ras således av akut njursvikt efter enterit. 
Vid TTP ses mer av cerebrala symtom och 
purpura utöver njursvikt. Laboratoriemäs-
sigt ses schiztocyter (söndertrasade erytro-
cyter) i perifert blod, trombocyterna kan 
sjunka till mycket låga nivåer, och som 
tecken på vävnadsdestruktion stiger LD. 
Mikroangiopatier kan likna disseminerad 
intravasal koagulation (DIC), men till 
skillnad från DIC ses hemolystecken med 
bl.a. sänkt haptoglobin. 

HUS och TTP behandlas med plas-
maferes, där avlägsnad plasma ersätts med 
färskfrusen plasma och inte med albumin-
lösning. Både HUS och TTP är allvarliga 
sjukdomar, men när behandling sätts in i 
tid blir många patienter helt återställda. 
Atypiskt HUS är mer svårbehandlad.

Behandling av vaskulit
Gemensamt för flertalet vaskuliter är att 
behandling måste sättas in skyndsamt och 
att man ofta måste behandla och utreda 
parallellt.

GCA utan ögonsymtom behandlas 
med prednisolon 40–60mg/d med lång-
sam nedtrappning under 6 månader till 
ca 5–10 mg. Doserna kan behöva ålder-
sanpassas. Lågdos ASA är en viktig adju-
vant behandling för att förebygga blind-
het. Behandling med prednisolon brukar 
krävas under åtminstone 3 år, men vissa 
patienter blir aldrig av med kortison 
helt. För att förebygga blindhet måste 
kortisonbehandling inledas omedelbart 
(alltså innan biopsi utförts) – patologiska 

förändringar i kärlet kvarstår under lång 
tid. Osteoporosprofylax är viktig i form 
av kalcium, D-vitamin och bisfofonater 
vid all långtidsbehandling med kortikos-
teroider. Vid synpåverkan bör patienten 
dessutom ges Solumedrol 500–1000 mg 
i.v. under några dagar. Okomplicerade 
fall av temporalisarterit kan kontrolleras 
i primärvården (5,6).

ANCA-positiva vaskuliter måste behand-
las ännu intensivare och sköts av specia-
listläkare med erfarenhet av vaskulitvård. 
Patienter med systemisk sjukdom behandlas 
initialt med höga doser kortison och cyklo-
fosfamid (18). Man kan också ge rituximab 
(B-lymfocyteliminerande terapi) (19,20,21), 
och vid snabbt stigande kreatinin p.g.a. 
glomerulonefrit används också plasmafe-
res. För detaljer hänvisas till reumatologisk 
eller njurmedicinsk litteratur. För behand-
ling av andra vaskuliter hänvisas också till 
reumatologisk litteratur.

Prognos vid vaskulit
Eftersom olika vaskuliter har olika pato-
genes och behandling, varierar prognosen 
beroende på diagnos och organengage-
mang. Vid MPA och WG är överlevnaden 
till stor del beroende på ålder vid insjuk-

nandet och graden av ev. njurpåverkan vid 
diagnos. Eftersom medelåldern vid insjuk-
nande är ca 60 år är 5-årsöverlevnaden inte 
ett rättvisande mått, då patienterna ofta 
dör av andra orsaker än vaskulit. Om man 
istället analyserar köns- och åldersstandar-
diserad överlevnad, har dessa patienter en 
2–4 gånger ökad risk att dö under första 
året efter diagnos, men därefter planar den 
relativa risken ut till att vara ungefär dub-
belt så stor som hos en jämförbar popula-
tion (22). 

Per Eriksson 
Överläkare i reumatologi, 

Linköpings Universitetssjukhus
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Definitivt	APS	förekommer	om	minst	ett	kliniskt	kriterium	och	minst	ett	
laboratoriekriterium	uppfylls*:

Kliniska kriterier
1.	En	eller	flera	episoder	med	arteriell,	venös	eller	småkärls-trombos	(i	vilket	organ	eller	
vävnad	som	helst).

2.	Graviditets-morbiditet.

	 a)		minst	en	oförklarad	död	av	morfologiskt	normalt	foster	fr.o.m.	graviditetsvecka	10.		
eller

	 b)		en	eller	flera	prematura	födslar	(före	graviditetsvecka	34)	av	ett	morfologiskt	normalt	
	 barn	till	följd	av	eklampsi	eller	allvarlig	pre-eklampsi,	eller	tecken	till	placenta-insuffi-
	 ciens.

eller

 c)	minst	tre	oväntade	konsekutiva	spontanaborter	före	graviditetsvecka	10	och	där	man	
uteslutit	maternella	avvikelser	avseende	anatomi,	hormonella	eller	kromosomala	faktorer.

Laboratorie-kriterier

1.	 Förekomst	av	LAC	i	plasma	vid	två	tillfällen	med	minst	12	veckors	mellanrum.**	

2.	 Förekomst	av	IgG-	eller	IgM-klass	i	måttlig/hög	nivå	(>40GPL	eller	>40MPL	eller	≥99:e	
percentilen	av	friska	kontroller)	mätt	med	standardiserad	enzymimmunologiskt	test	vid	
två	tillfällen	med	≥12	veckors	mellanrum.

3.	 Förekomst	av	antikroppar	mot	b2-glykoprotein-I	av	IgG-	eller	IgM-klass	(i	serumnivå	
≥99:e	percentilen	av	friska	kontroller)	med	standardiserad	enzymimmunologisk	test***	
och	med	≥12	veckors	mellanrum.	

*		klassifikation av APS bör undvikas om <12v el. >5 år förflutit mellan pos aCL-test och debut av symtom

**  analyserat enligt riktlinjer från the International Society on Thrombosis and Hemostasis

***   enligt the Standardization group of the European Forum on Antiphospholipid Antibodies 

APS= anti-fosfolipid-syndrom; LAC= lupus anti-koagulans, aCL=anti-kardiolipin antikroppar

Tabell 3.  2006 års klassifikationskriterier för anti-fosfolipid-syndrom (APS).
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The	New	Investigator	Committee	(NIC)	of	the	International	Society	of	Hypertension	
(ISH)	was	recently	established,	with	the	primary	aim	to	support	and	encourage	new	
investigators	in	blood	pressure	and	related	research.
 
A	key	element	is	the	formation	of	a	Hypertension	Future	Leaders	Group	(HFLG);		
a network for new investigators run by new investigators. 
 
The mission of the HFLG is to facilitate the participation of, and interaction 
between, students and new investigators in hypertension research. The HFLG wel-
comes any student or new investigator with a passion for hypertension research 
and who is aiming to grow as a future leader in the field. Membership will be 
designed for those within 10 years of a doctoral degree.
 
The	hub	of	activity	for	the	HFLG	will	be	centred	on	an	interactive	‘ISH	New	Investigators	
Network’	section	of	the	Society	website	(details	to	be	announced);	with	blogs,	discus-
sion	forums,	Twitter	(http://twitter.com/ISHNIN),	as	well	as	a	Facebook	Group	(http://
www.facebook.com/ISHNIN).	Through	the	website	young	researchers	will	be	able	to	
exchange	experiences,	discuss	any	matters	regarding	their	research	and	career	growth,	
establish	links	with	people	with	similar	interests	and	so	forth.
 
The	HFLG	will	also	arrange	meetings	and	seminars	locally	and	at	international	meetings	
and	it	is	the	intention	for	the	first	meeting	of	this	kind	to	be	held	at	the	jointly	spon-
sored	Inter-American	Society	of	Hypertension	(IASH),	the	American	Heart	Association’s	
Council	for	High	Blood	Pressure	Research	and	the	Council	on	Kidney	in	Cardiovascular	
Disease	meeting	in	Florida	in	September	this	year,	HBPR/IASH:	Bridging	Basic	and	Trans-
lational	Hypertension	Research	in	the	Americas.
 
Those interested in receiving further information regarding the HFLG are asked to 
email the ISH Secretariat: secretariat@ish-world.com.
 
With	kind	regards,
Praveen	Veerabhadrappa
ISH New Investigator Committee member
 
International	Society	of	Hypertension	Secretariat
Hampton	Medical	Conferences
113-119	High	Street,	Hampton	Hill,	Middlesex,	TW12	1NJ
Direct	Dial:	 +44	(0)	20	8783	2238
Switchboard:	 +44	(0)	20	8979	8300,	Fax:			44 (0) 20	8979	6700
Email:	secretariat@ish-world.com						Web:	www.ish-world.com

New Investigator Committee (NIC) 
of the International Society of 

Hypertension (ISH)

Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin ger en tvådagars inter-
natkurs för sjuksköterskor om hypertoni och hypertonibehandling 20–21 oktober 
2011 på Sigtunastiftelsen.

Mer information om platsen finns på hemsidan www.sigtunastiftelsen.se

Kursen kommer i år att fokusera på hypertoni och dess följdsjukdomar som stroke, 
hjärtsvikt och njurskador.
Under föreläsningar och workshops diskuteras hur vi med hjälp av livsstilsförändring 
respektive på farmakologisk väg kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom hos hyperto-
niker. Detaljerat schema kommer i nästa nummer av Vaskulär Medicin, och info kommer 
även att finnas uppdaterad på SVM:s hemsida www.hypertoni.org

Kursavgift (helpension exkl moms) 6 000 kr (tillkommer moms 1500 kr). Deltagarantalet 
är begränsat till 30 pers, och medlemskap i SVM är obligatoriskt för kursdeltagare. 
Anmälan till Charlotte Löwenhielm på mailadress charlotte.lowenhielm@gmail.com
Anmälan är bindande. Då antalet platser är begränsat kommer kursplatser att tilldelas 
i den ordning anmälningar inkommer.

Tvådagars internatkurs för 
sjuksköterskor 
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Förmaksflimmer
Oregelbunden hjärtrytm har, i läkekonsten 
sedan antiken varit känt som ett dåligt 
omen med dålig prognos. När läkekonst, 
Hippokrates i all ära utvecklades till en 
medicinsk vetenskap runt förra sekelskiftet 
introducerades bland annat möjligheten att 
registrera elektrisk aktivitet och elektriska 
strömmar från hjärtat med hjälp av EKG, 
ungefär samtidigt som förmaksflimmer 
beskrevs kliniskt. Förekomsten och kon-
sekvenser i övrigt av förmaksflimmer var 
fram till dess helt okända, för bara 100 
år sedan. I Framinghamstudier, ett halvt 
sekel senare visade man att förmaksflim-
mer är vanligt förekommande främst hos 
medelålders och äldre, män och kvinnor 
i en befolkning, att förekomsten av för-
maksflimmer förutom med stigande ålder 
även är associerat med högt blodtryck, 
alkoholmissbruk, diabetes, hjärtsvikt och 
koronar hjärtsjukdom (1). Senare har ytter-
ligare associerade faktorer tillkommit som 
sömnapnae och obstruktiv lungsjukdom. 
En del av dessa sjukliga tillstånd kan vis-
serligen betraktas som självförvållade men 
de antyder också möjligheter till profylak-
tiska åtgärder.

Förekomsten av förmaksflimmer i Sve-
rige är okänd. En del förmaksflimmer är 
inte alls eller mycket lite symtomgivande 
och diagnostiseras bara av en slump. Andra 
är paroxysmala och en del missbedöms 
som inte varande förmaksflimmer. Siffror 
varierande mellan 120 000 och 220 000 
anges. Förekomsten av förmaksflimmer 
verkar öka, möjligen mer hos män. Delvis 
kan detta förklaras av en åldrande befolk-
ning och förbättrad diagnostik men kanske 
finns också andra ännu inte kända orsaker. 
År 1988 inrättades på statsministerns ini-
tiativ den s.k. Folkhälsogruppen som gav 
följande definition på begreppet folksjuk-
dom: ”Hälsoproblem bör betraktas som 
folksjukdomar/folkhälsoproblem beroende 
på hur vanliga de är, deras allvarlighetsgrad, 
om de ökar eller minskar och hur de förde-
lar sig i befolkningen Konsekvenserna för 
individer och samhälle och möjligheter att 
göra något åt problemen måste också vägas 
in.” Någon begränsning i förekomst angavs 
inte men i mångas mening bör förekom-
sten åtminstone vara i storleksordning över 

1–3%. Förekomsten och allvaret i sjukdo-
men gör att förmaksflimmer, åtminstone i 
högre åldersgrupper bör betraktas som en 
folksjukdom.

Trots tillgång på allt mer avancerad och 
sofistikerad elektrofysiologisk och biomedi-
cinsk teknik är fundamentala mekanismer 
vid förmaksflimmer fortfarande till stora 
delar höljda i dunkel. Specifik behandling 
av förmaksflimmer saknas idag. Under de 
år som gått sedan digitalis introducerades 
som läkemedel, egentligen mot hjärtsvikt 
och inte som antiarytmika, har många 
farmakologiska försök utförts. Kinidin var 
det första egentliga antiarytmika som bör-
jade användes som alternativ till elektrisk 
konvertering. Användningen varade inte 
länge. Biverkningar och annan än värre 
kammararytmi som även kan inträffa med 
moderna antiarytmika och utan att lång-
siktigt kunna förebygga eller framgångsrikt 
konvertera förmaksflimmer till bibehållen 
sinusrytm gjorde att det efter endast något 
årtionde i bruk drogs in. 

Jag hade under många år som patient en 
professor emeritus i gynekologi som, vilket 
jag med viss möda senare fick honom att 
avstå från, tog ”några stycken kinidinta-
bletter” när han fick förmaksflimmer. Ofta 
med återgång till sinusrytm som följd och 
endast vid ”enstaka tillfälle” förknippat 
med att han svimmade, ”Du förstår, det 
är bara kortvarigt”.  

Den förebyggande effekten mot återfall 
av förmaksflimmer, oavsett farmakologisk 
eller elektrisk konvertering till sinusrytm 
är ofta tidsbegränsad, vilket är ett indicium 
på att förmaksflimmer är en progressiv 
sjukdom som drivs av sig själv eller i kom-

Antiken	med	Hippokrates.	Oregelbunden	
hjärtrytm	dåligt	omen

1700-t	 (William	Withering)	digitalis	intro-
ducerades.

1906	 EKG	Willhelm	Einthoven.		
Nobelpris	1924.

1909	 Klinisk	beskrivning	förmaksflimmer.	
Thomas	Lewis.

1941	 Dikumarol	Karl	Link	Wisconsin	USA,	
Jörgen	Lehman	Göteborg.

1950-t	 Kinidin	som	aniarrytmika

1953	 Ekokradiografi	används	första	
gången	i	Göteborg	Inge	Edler/Hel-
muth	Hertz.	Laskers,	och	Fernströms	
stora	pris	tillsammans	1953.			

1954	 Warfarin.

1962	 Bernard	Lown.	Elektrisk	konverte-
ring	av	förmaksflimmer.

1971	 Johan	Stenflo	Malmö	Waran	verkar	
genom	att	k-vitamin	beroende	koa-
gulationsfaktorer	inte	kan	karboxy-
leras	och	därmed	förblir	inaktiva.

1992	 Självkontroll	och	patientnära	instru-
ment	för	PK.

1993	 INR	(International	Normalized	Ratio)	
införs	för	warankontroll.

1994	 Framinghamstudier	visar	på	före-
komst	och	tromboembolirisk	vid	
förmaksflimmer.

1989–	 Sex	placebo	kontrollerade	studier	

1992	 med	sammanlagt	2 900	inkluderade	
patienter	visar	att	warfarin	har	
en	riskreducerande	effekt	(relativ	
riskreduktion)	mot	stroke/perifer	
emboli	på	i	genomsnitt	67%	enligt	
intention	to	treat	och	över	80%	hos	
dem	som	verkligen	genomförde	
behandlingen.	Man	noterade	även	
en	viss	effekt	på	dödlighet.

1998	 Abladering	av	patologiska	nervim-
pulser	i	förmak	och	lungvener	för	
att	bibehålla	sinusrytm	s.k.	ablatio.	

2004	 Första	trombinhämmare	som	
prövas	som	antikoagulantia	vid	
förmaksflimmer	Ximelagatran	Astra,	
som	sedan	efterföljs	av	flera.

2010	 Första	faktor	Xa	hämmare	som	
prövats	som	antikoagulantia	vid	
förmaksflimmer,	som	kommer	att	
följas	av	flera.

	 Vad	kommer	sen?	Specifik	behand-
ling	mot	förmaksflimmer?	Alterna-
tivt,	ett	inte	antikoagulantia	som	
antitrombotiskt	medel?

Förmaksflimmer, tromboembolism 
och orala antikoagulantia

Historik

?

Hippokrates
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bination med associerade eller ytterligare 
andra faktorer. Det börjar med enstaka 
paroxysmala attacker av arytmi vilka suc-
cessivt ökar i frekvens och duration, blir 
mer persisterande och till slut permanent 
och resistent mot behandling. Ablation av 
lungvener kan vara en alternativ behand-
ling men man vet man ännu ganska lite 
om långtidsresultat och tekniken används 
bara i utvalda fall. Läkemedel med selektiva 
effekter på jonkanaler i förmak och dator-
styrd teknik för abladering är, tills vidare, 
enbart under utforskning.

Tromboembolism
Tromber som kan embolisera, vare sig 
mikroskopiska eller större skall normalt 
inte finnas i hjärtat. På liknande sätt som i 
blodkärl utgör endotelet som täcker hjär-
tats hålrum ett, visserligen till sin struktur 
mycket komplext men effektivt skydd mot 
trombbildning. Mikroskopiska embolier 
till hjärnan kan resultera i kognitiv dys-
funktion och större embolier kan ge bety-
dande stroke eller leda till akut ocklusion 
av perifera artärer.

Förmaksflimmer innebär en risk, som 
varierar individuellt och geografiskt över 
världen för tromber i vänster förmak och 
förmaksöra. Orsakerna kan variera och 
är ännu ofullständigt klarlagda. Sträck-
ning och överspänning i förmaksväggen, 
sekundärt till en på grund av hypertoni 
styv och mindre eftergivlig vänsterkam-
mare kan tillsammans med ett turbulent 
och stagnerat blodflöde i förmak vara en 
orsak till en progressiv inflammatorisk, 
protrombotisk process med fibrosbildning 
som på sikt tillsammans med åldersrelate-
rade förändringar, successivt med tid ökar 
risken både för förmaksflimmer och för 
tromber (3). Det är således angeläget att 
optimera behandling av alla till förmaks-
flimmer associerade sjukdomstillstånd och 
det blir helt enkelt fel att acceptera ett inte 
optimalt behandlat blodtryck, speciellt om 
man tänker sig att behandla med antikoa-
gulantia.

Förmaksflimret i sig är således inte den 
enda orsaken till ökad trombosrisk. Före-
komst av förmaksflimmer, oavsett parox-
ysmalt eller permanent signalerar emel-
lertid att det finns en, i vissa fall påtagligt 
ökad risk för tromboembolism, och risken 

kan i många fall kvarstå även om förmaks-
flimret konverterats till sinusrytm. I många 
fall kvarstår, efter konvertering tysta inte 
symtomgivande flimmerepisoder och 
hos andra kvarstår riskfaktorer för trom-
bosbildning enligt CHADS2 och därmed 
indikation för fortsatt antikoagulantiabe-
handling. Elkonvertering till sinusrytm 
eller framgångsrik abladering innebär såle-
des inte alltid att indikationen för fortsatt 
antikoagulantiabehandling är eliminerad. 
Troligen har duration och frekvens av 
paroxysmala episoder av förmaksflimmer 
betydelse. Risken med ett flimmer som 
varar bara några minuter vid enstaka till-
fälle är troligen lägre än med längre mer 
frekventa attacker men detta är ännu inte 
klarlagt.

Rapporter från olika delar av världen 
antyder att risken för stroke och perifer 
emboli vid förmaksflimmer under senaste 
decenniet, av någon anledning sakta mins-
kar, inte bara relaterat till ökad användning 
av antkoagulantia (4). Förhoppningar väck-
tes, från tidigare studier att blodtrycksmedi-
cinering ACE-hämmare eller ARB ensamt 
eller i kombination med betablockare och 
statiner positivt skulle påverka risken att 
senare i livet få förmaksflimmer. I diskus-
sioner har också framförts att ACE/ARB-
hämmare och statiner även skulle påverka 
risken för TIA/stroke/perifer emboli. I 
senare analyser har detta emellertid ifråga-
satts och nya studier pågår (5,6). 

Framinghamstudier visade också redan 
1994 att det finns ett samband mellan för-
maksflimmer och tromboemboliska kom-
plikationer i form av TIA, ischemisk stroke 
och perifer arteriell embolism. Senare stu-
dier har visat att kvinnor har högre risk för 
tromboemboli än män och att det finns ett 
samband mellan förmaksflimmer och ökad 
dödlighet. Andra, till förmaksflimmer asso-
cierade faktorer där sambandet är svagare 
eller mer osäkert har successivt kunnat iden-
tifieras som diabetes, sömnapné, obstruktiv 
lungsjukdom, lungembolism, hypertyreos 
och perifer arteriell sjukdom. I stort sett 
saknas emellertid data om förmaksflimmer 
hos patienter med aktiv cancer och aktiv 
cancerbehandling. 

Vid njursvikt/uremi finns det däremot 
data om en ökad förekomst av förmaks-
flimmer och en hög risk för TIA/stroke 

men värdet av antikoagulantibehandling 
är tveksamt p.g.a. den höga risken för all-
varlig blödning.

Vem har störst stroke-risk? 
Alla patienter med förmaksflimmer löper 
risk för stroke/perifer emboli. Det gäller 
att, i det enskilda fallet avgöra när risken 
är så stor att antikoagulantiabehandling 
är indicerad. Ännu finns inga kliniskt 
prövade biokemiska, eller fysikaliska 
markörer som kan ange risken för stroke/
perifer emboli hos den enskilde patien-
ten. Man har hittills visat att det finns ett 
samband mellan risken för stroke/perifer 
emboli och stegrade halter av D-dimer, 
von Willebrandfaktorn, troponin och 
natriuretiska peptider i blodet (7,8). Tills 
vidare är vi dock hänvisade till kliniska 
riskfaktorer.

Klinisk riskbedömning för trombo-
embolism och blödning utifrån score
CHADS2 är den modell för riskbedömning 
som fått störst användning på grund av sin 
relativa enkelhet och som också används 
i Sverige. Beteckningen står för hjärtsvikt 
(Congestive heart failure) motsvarande 
EF< 40%, Hypertension, ålder (Age) > 75 
år och Diabetes som ges vardera en poäng 
samt Stroke/TIA som ges 2 poäng. Ett sam-
manlagt poäng på två eller högre innebär en 
så stor risk för embolisk stroke eller perifer 
embolism (4–18% årlig risk) att antikoa-
gulantiabehandling är indicerad (2). Euro-
peiska hjärtföreningens rekommendationer 
innehåller också en mer detaljerad bedöm-
ningsmodell som inkluderar också kvinn-
ligt kön 1 poäng, ålder mellan 65 till 75 år 
1 poäng och artetriosklerotisk kärlsjukdom 
1 poäng som ytterligare riskfaktorer av bety-
delse, CHA2DS2VASc. Redan en eller två 
poäng i CHA2DS2VASc kan innebära en 
risk runt 4%/år för stroke/perifer emboli 
och man rekommenderar antikoagulan-
tia om behandlingen kan genomföras på 
ett säkert sätt. De har även infört även en 
bedömningsmall för att uppskatta blöd-
ningsrisk, HAS-BLED. 

HAS-BLED score innefattar; hypertoni, 
patologiska leverprov, nedsatt njurfunk-
tion, tidigare stroke, tidigare allvarlig blöd-
ning, labila INR-värden under warfarin-
behandling, polyfarmaci, alkoholmissbruk 
och ålder över 65 år och ges en poäng för 
vardera faktorn.

De föreslår i sina riktlinjer den lägre 
dosen dabigatran vid höga poäng i HAS-
BLED. 

För mig framstår i motsats till detta 
resonemang HAS-BLED inte som ett 

Utveckling av förmaksflimmer över tid (2)
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hjälpmedel att välja, en potentiellt mindre 
effektiv dos eller för att beräkna en netto-
effekt utan som ett hjälpmedel att se fak-
torer som man kan åtgärda eller eliminera 
för att undvika blödning och i vissa situa-
tioner med låg stroke risk där man står i 
valet av att behandla eller inte låta en hög 
risk med många riskfaktorer för blödning 
bli avgörande för att avstå behandling med 
antikoagulantia

Orala antikoagulantia
Svårigheter med warfarin och förhoppningar 
på alternativa medel.
Warfarin och andra anti-vitamin-K (AVK)-
läkemedel, acenocoumarol, phenprocou-
mon, fluindione har en god förebyggande 
effekt mot tromboembolism vid förmaks-
flimmer och har sedan närmare 70 år varit 
det enda tillgängliga antikoagulantia för 
peroralt bruk Warfarin som står för mer 
än 90% av AVK läkemedel sålde förra året 
för närmare en miljard US$. Den genom-
snittliga dagskostnaden för warfarin är 2,5 
kr vilket innebär cirka 5 miljoner patientår 
i behandling. Uppskattningsvis behandlas 
60% pga. förmaksflimmer. 

I en serie prospektiva placebokontrol-
lerade studier med warfarin som publi-
cerades i slutet av 1980- och i början av 
1990-talet kunde man i meta-analyser visa 
att; warfarinbehandling minskade risken 
för stroke och resulterade i minskad mor-
talitet (9). Förekomst av intrakraniell 
blödning var låg men rapporteringen var 
osäker.  Effekten var emellertid lika stor 
oavsett om det rörde sig om paroxysmalt 
eller persisterande flimmer och den rela-
tiva riskreduktionen var lika stor oavsett 
trombosrisk d.v.s. oavsett om det rörde sig 
om primär eller sekundär profylax, efter 
tidigare stroke.

Warfarin är ett emellertid ett besvärligt 
läkemedel med många, över 130 angivna 
interaktioner och med för den enskilde 
patienten en svårförutsägbar dosering (10). 
För att kontinuerligt upprätthålla en opti-
mal behandlingsintensitet med INR värden 
mellan 1,8 och 3,2 krävs specialutbildad 
personal och speciella AK-centra (11,12). Ju 
större del av behandlingstiden som värdena 
är inom terapeutisk nivå desto bättre effekt 
och desto färre blödningskomplikationer.

Hematologer och koagulationsläkare 
värden över fullständigt bombarderas, 
dygnet runt med muntliga eller skriftliga 
frågor om dosering och handläggning i 
olika, inte sällan häpnadsväckande situa-
tioner. 

Försäkringsbolag i USA inför nu krav, 
för att betala ut ersättning vid feldosering 

på att vid varje sjukhus det skall finnas 
en speciell enhet som doserar antikoagu-
lantia i samband med kirurgi och andra 
invasiva ingrepp. Problematiken finns även 
på Svenska sjukhus. Vi startar därför på 
Sophiahemmet i Stockholm under hösten 
en utbildning på avancerad nivå, delvis på 
distans motsvarande 7,5 högskolepoäng för 
sjuksköterskor om antitrombotisk behand-
ling med antikoagulantia och trombocyt-
hämmande läkemedel inom sluten och 
öppen vård, www.sophiahemmethogskola.
se.

Kostnader med antikoagulantia
Att behandling med warfarin innebär stora 
omkostnader är uppenbart. Sam Schulman 
räknade ut att i Kanada skulle de totala 
kostnaderna motsvara minst 10 gånger 
den dagliga tablettkostnaden som i sig 
är blygsam (13). Vid en hastig beräkning 
uppskattade jag motsvarande kringkost-
naderna i Sverige till att vara ännu högre. 
Initialt anges dagskostnad för behandling 
med dabigatran i USA är cirka 45 kronor. 
Hur stora kringkostnader med kontroller 
och annat kommer att bli är tills vidare 
okänt. Troligen kommer priset att sjunka 
när flera medel kommer ut på marknaden. 
Det kom, för många som en skänk från 
ovan när Astra Zeneca som första företag 
i värden och närmare tio år före alla andra 
presenterade resultat av den första pero-
rala trombinhämmaren zimelgatran som 
alternativ till warfarin vid förmaksflimmer 
(14). Zimelagatran var egen produkt från 
Astra Zeneca och i likhet med dabigatran 
en prodrug.

I FDA:s bedömning från 2005 för 
registrering angav flera av bedömarna i sina 
kommentarer besvikelse över att medlet 
inte kunde bli accepterat. Statistiken med 
non-inferiority, som var relativt ny vid den 
tidpunkten var skakig, man kunde inte ge 
en rimlig förklaring till ett något ökat antal 
hjärtinfarkter och zimelagatran gav också 
leverpåverkan. 

Nu drygt tio år senare har andra läke-
medelsföretag kommit i kapp. Det finns ett 
tjugotal nya antikoagulantia i klinisk pröv-
ning varav drygt en tredjedel är ämnade 
för peroralt bruk. Tre av dessa har prövats 
kliniskt i jämförelse med warfarin eller ace-
tylsalicylsyra i större fas III-studier varav 
två har publicerats (15). Studien med riva-
roxaban har presenterats vid ett hjärtmöte 
i november 2010 men är, anmärkningsvärt 
nog ännu inte publicerad varför studien 
inte tillåter en mer detaljerad gransk-
ning (13). Den publicerade studien med 
apixaban som jämförde behandling med 

acetylsalicylsyra hos patienter som av olika 
anledningar inte var lämpliga för waran-
behandling avbröts i förtid när resultaten 
ansågs vara tydliga. Det återstår att bättre 
definiera gruppen av patienter som skall 
anses vara olämpliga för waran men resul-
taten var tydliga och effekten av apixaban 
var överlägsen behandling med acetylsa-
licylsyra. Och, apixaban innebar inte en 
ökad risk för allvarlig blödning i jämfö-
relsen med acetylsalicylsyra. Apixaban har 
också avslutat en jämförande studie med 
warfarin på cirka 14 000 vilken uppges 
kommer att presenteras tidigt i höst. 
Ytterligare en faktor Xa hämmare, edoxa-
ban med något kortare halveringstid 8–10 
timmar uppges i en jämförande studie med 
warfarin inkluderat drygt 21 000 patienter 
med apixaban en gång dagligen i tre varie-
rande doser. Studien beräknas vara avslutad 
i mitten av 2012.

Dabigatran, P-gp (permeability glycopro-
tein), rivaroxaban och apixaban
Dabigatran kräver för absorbtion i mag-
tarmkanalen en sur miljö och kapslarna, 
som inte skall tuggas sönder, innehåller för 
detta ändamål vinsyra. Troligen är detta 
anledningen till att 5–10% av patienterna 
i studien fick så kraftiga buksmärtor rela-
tivt direkt efter tablettintag att de avbröt 
behandlingen.

P-gp finns bl.a. i tarmepitel, i leverceller 
och i njurtubuli och reglerar transport av 
läkemedel från tarm till blod och över blod-
hjärnbarriären. Ett ökat uttryck av P-pg i 
tarmväggen minskar biotillgängligheten 
(och metabolism av pro-drugen dabiga-
tran till aktiv substans) och man uppnår 
inte terapeutisk plasmakoncentration av 
de läkemedel som är beroende av P-gp. 
Andra läkemedel kan komma att interagera 
genom att antingen stimulera eller hämma 
hur mycket P-gp som uttrycks.

Alla de nya medlen är små peptider 
(400–650 Da) med specifik effekt mot en 
enskild koagulationsfaktor, antingen trom-
bin (dabigatran) eller faktor Xa (rivaroxa-
ban och apixaban) och har administrerats 
i fast dosering en eller två gånger per dag, 
som det verkar oberoende av halverings-
tid. I jämförelse med warfarin har de en 
bättre förutsägbar plasma koncentration 
efter en given, fast dos som är relaterad till 
graden av koagulationshämning. Dabiga-
tran har registrerats för behandling vid för-
maksflimmer i USA (75 eller 150 mg x 2), 
Kanada, Brasilien och Japan (110 eller 150 
mg x 2). EMEA har nu i april tagit ställ-
ning för att registrera dabigatran i Europa 
vid förmaksflimmer. 
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FDA
Några av de frågor som FDA 2010 hade att 
ta ställning till med ximelagatran går igen 
med dabigatran. Det kvarstår en osäkerhet 
om det finns ett samband mellan trom-
binhämmare och risken för hjärtinfarkt. I 
originalartikeln var antalet hjärtinfarkter 
fler med dabigatran, oavsett dos än i war-
faringruppen. I en senare analys framfördes 
att om man inkluderade ”tysta infarkter” 
som upptäckts med EKG så fanns ingen 
skillnad mellan grupperna (16). Värdet av 
patologiskt EKG får emellertid i detta sam-
manhang betraktas som av osäkert värde. 
Däremot synes risken för leverskada som 
fanns med ximelagatran vara eliminerad. 
Non-inferiority studier innebär att ett läke-
medel inte behöver vara så mycket sämre 
än att inte andra faktorer, som lättillgäng-
lighet och enkelhet kan få avgörande bety-
delse. Skulle läkemedlet med non-inferior 
statistik till och med visa sig kunna vara 
bättre är det en bonus.

Dabigatran i två olika fasta doser, 150 
eller 110 mg x 2 hade i studien som låg till 
grund för registrering prövats i en öppen 
jämförande studie med warfarin och 
patienter med relativt låg tromboemboli-
risk. Båda doserna visade non-inferiority 
med en dosberoende effekt både för att 
hindra stroke/perifer emboli och för blöd-
ning. Warfaringruppen hade i genomsnitt 
65% av INR värden inom intervallet 2–3, 
det vill säga som man kan förvänta sig om 
warfarinbehandlingen inte sköts vid AK-
centra. Detta var heller inte något krav. 
FDA:s beslut att inte godkänna 110 mg x 2 
utan i stället godkänna en inte prövad lägre 
dos, 75 mg x 2 tillsammans med den högre 
dosen, 150 mg x 2 väckte förvåning. FDA 
har förklarat sin bedömning mot bakgrund 
av att många patienter, på grund av svå-
righeter att sköta warfarinbehandling inte 
får adekvat behandling och att den högre 
dosen hade bättre effekt än den lägre (17). 
FDA ger i sitt resonemang företräde för 
den positiva effekten och menar att man 
inte kunde peka ut patienter som var spe-
ciellt lämpliga för den lägre dosen, vilken 
många både läkare och patienter i vissa 
situationer intuitivt skulle välja i många 
fall för att undvika blödning. Man värderar 
den något lägre risken för allvarlig blöd-
ning i jämförelse med stroke/perifer emboli 
lägre än risken för stroke/perifer emboli, 
där konsekvenserna vanligtvis är värre. 
Studien var inte dimensionerad för att 
kunna påvisa signifikant effekt för intrakra-
niell blödning. Den nya, lägre dosen, hos 
patienter med eGFR mellan 15 och 30 ml/

min baserades på farmakokinetiska och 
farmakodynamiska modellberäkningar 
och inte på kliniska data. Rivaroxaban 
och apixaban har i sina studier en i mitt 
tycke enklare design och därmed resultat 
som är lättare att tyda. De har visserligen 
båda använt två olika doser men med en 
lägre dos till äldre och till patienter med 
nedsatt njurfunktion.

Internationella rekommendationer
Både kanadensiska och amerikanska hjärt-
föreningarna har nyligen uppdaterat sina 
rekommendationer för förmaksflimmer 
(18). Kanada ger företräde för dabigatran 
och i dosen 150 mg x 2 som antikoagu-
lantia, med betoning på enkelhet och en 
lägre risk för intrakraniell blödning. I de 
preliminära rekommendationer från ame-
rikanska hjärtföreningen ges ännu ingen 
specifik rekommendation, men de tar upp 
dabigatran som ett alternativ till warfa-
rin med färre interaktioner och med ett 
mindre behov av kontroller. Europeiska 
hjärtföreningens rekommendationer inne-
håller som nämnts ett mer detaljerat reso-
nemang som inkluderar CHA2DS2VASc 
och HAS-BLED.

Vad händer i Sverige?
I Sverige kommer, av alla att döma dabi-
gatran att registreras som första alternativa 
antikoagulantia till warfarin vid förmaks-
flimmer. EMEA kommer först i början av 
maj, efter att detta nummer av Vaskulär 
Medicin färdigställts att tillkännage vilken 
eller vilka doser de kommer att rekom-
mendera och vilka speciella förbehåll de 
kommer att ha. 

Studien med dabigatran som huvudsak-
ligen ligger till grund för registrering talar 
för att den högre dosen kan ha något bättre 
effekt än warfarin, speciellt om warfarinbe-
handling inte sköts optimalt och risken för 
blödning kan vara lägre. Återstår att se hur 
det fungerar i kliniken (19,20).

Dabigatran har som framgått en dosbe-
roende effekt. Den fasta dosen 150 mg x 2 
har en bättre effekt mot stroke/periferem-
boli än den lägre dosen 110 mg x 2, men 
har också en högre blödningsrisk i jämfö-
relse med warfarin. Biotillgängligheten år 
låg, bara 5–7% av given dos absorberas till 
aktiv substans vilket innebär en känslighet 
för yttre och inre påverkan. I fast dose-
ring är plasmakoncentration och därmed 
graden av koagulationshämning beroende 
av normal njurfunktion Vid sjunkande 
njurfunktion (eGFR< 50–60 ml/min) 
ackumuleras dabigratran med risk för 

allt för höggradig koagulationshämning. 
I klinisk vardag och patienter med andra 
sjukdomar och tillfälliga sjukdomstillstånd, 
stigande ålder och avtagande njurfunktion 
behövs, liksom i akuta situationer något 
farmakologiskt eller koagulationstest som 
hjälpmedel att styra behandlingen hos den 
individuelle patienten. Om terapeutisk 
bredd och koncentrationsberoende käns-
lighet för blödning är större eller mindre 
med andra medel och i vilken utsträckning 
medlen också påverkar trombocytfunk-
tion är tills vidare okänt. I studierna har 
emellertid förekomsten av intrakraniell 
blödning i jämförelse med warfarin varit i 
storleksordingen 50% lägre och i en jäm-
förelse med acetylsalicylsyra i samma stor-
leksording. Många patienter, deras anhö-
riga och läkare, kan vara ivriga att välja det 
nya alternativet framför warfarin eller byta 
från warfarin oavsett om den behandlingen 
försiggår okomplicerat eller inte. Andra 
kommer att vara mer försiktiga, kanske 
med hänvisning till det Hippokratiska 
idealet, ”inte skada”, och därmed avvakta.

Manual för handläggning i olika 
situationer
SSTH (Svenska Sällskapet för Trombos 
och Hemostas) gav för knappt ett år sedan 
oss, en grupp där Peter Svensson vid koa-
gulationsmottagningen i Malmö är ordfö-
rande i uppgift att formulera en manual 
för handläggning med nya antikoagulan-
tia och trombocythämmande läkemedel 
i olika tänkbara kliniska situationer, hur 
antikoagulantiaeffekten kan reverseras och 
hur övergång från ett medel till ett annat 
skall ske. Den första delen om dabigatran 
är nu färdig att gå ut på remiss till specia-
listföreningar och kommer sedan att vara 
tillgänglig för allmänt bruk. Liknande 
manualer har skrivits för waran och waran-
behandling samt som nationella riktlinjer 
vid allvarlig och massiv blödning och finns 
tillgängliga på hemsidan, www.ssth.se. 

Hur bestämma aktivitet?
Nya test för akut bruk i samband med 
dabigatranbehandling, ECT (Ecarin Clot-
ting Time) eller Hemoskop (trombintid 
med ökad känslighet) har redan introduce-
rats på enstaka akutsjukhus. Alla aPT rea-
gens som används i Sverige har en känslig-
het för dabigatran, men känsligheten blir 
osäker i låga plasmakoncentrationer och 
PK INR påverkas knappt märkbart förrän 
i mycket höga plasmakoncentrationer och 
PK INR bör inte användas för detta ända-
mål (21,22). 
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PK INR och bestämning av faktor X 
kan däremot användas för att påvisa faktor 
X-hämmande aktivitet. Många koagula-
tionsanalyser grundar sig indirekt på trom-
bintidsbestämning vilket medför falskt låga 
värden för många enskilda koagulations-
analyser som faktor VIII och fibrinogen så 
länge dabigatran finns kvar i blodet. Ännu 
finns ingen kliniskt prövad antidot mot 
dabigatran. Experimentella försök med en 
kortvarig neutraliserande antikropp mot 
dabigatran pågår. Enstaka, svårbedömda 
fallbeskrivningar talar för att rekombi-
nant faktor VIIa kan ha en viss effekt vid 
intrakraniell blödning och att protrombin-
komplexkoncentrat kan vara av värde vid 
allvarlig blödning. Däremot kan man inte 
förvänta sig någon neutraliserande effekt 
av protamin eller färskfrusen plasma. Koa-
gulationsjour bör tillfrågas, i tidigt skede i 
osäkra fall. Vid överdos kan medicinskt kol 
givet inom ett par timmar minska ytterli-
gare upptag från magtarmkanalen. Dabi-

gatran har relativt låg proteinbindning i 
plasma och i nödfall kan hemodialys vara 
en möjlig behandling

Inför planerade invasiva ingrepp
Inför planerade kirurgiska och andra 
invasiva ingrepp är det nödvändigt att ta 
hänsyn till aktuell njurfunktion, senast 
tagen dos och att operatören, i förväg är 
medveten om att det inte finns utprövad 
teknik eller läkemedel att reversera koagu-
lationseffekten och att effekten av lokalhe-
mostatika kanske inte är den förväntade. 

Halveringstid för dabigatran förlängs 
med tilltagande njurfunktionsnedsättning 
från att vid normal njurfunktion eGFR > 
60–80 ml/min vara cirka 13 timmar (11-
20), kommer den successivt att förlängas 
till cirka 18 timmar vid eGFR 30-50 ml/
min och till > 25 timmar vid eGFR < 30 
ml/min. Som grov regel kan man räkna 
med cirka 30% kvarvarande plasmakon-
centration efter tre halveringstider och 5% 

resterande plasmakoncentration efter fem 
halveringstider.

Vad händer nu?
Vi vet från register, andra undersökningar 
och från en ny epidemiologisk, också väl 
läsvärd studie (23) att en stor andel patien-
ter med förmaksflimmer riskerar stroke/
perifer emboli och att många med en klar 
indikation för antikoagulantia undandras 
behandling (24). 

Det gäller framför allt äldre, över 75 år, 
och patienter med paroxysmala flimmer. 
Men även en stor andel av dem som drab-
bats av TIA/minor stroke, och som har över 
40% risk för ny stroke inom närmast år 
undandras behandling. Det ökade intresset 
för förmaksflimmer har och kommer att få 
betydande och förhoppningsvis huvudsak-
ligen positiva konsekvenser för sjukvården:

• Allt fler, fram för allt paroxysmala för-
maksflimmer kommer att diagnostiseras.

warfarin dabigatran rivaroxaban apixaban
Antikoagulantia,	med	
dosberoende	potentiell	
risk	för	blödning	som	
ökar	i	kombination	med	
ASA
	

Ja	 Ja
	

Ja Ja

Antitrombotisk
effekt

Antitrombotisk	effekt	vid	och	som	
profylax	emot	venös	trombos/lung-
emboli,	mekanisk	hjärtklaffprotes,	
hjärtinfarkt	och	förmaksflimmer	God-
kända	indikationer	

Antitrombotisk	effekt	vid	
och	som	profylax	emot	
venös	trombos	och	för-
maksflimmer.
Godkänt	som	profylax	mot	
venös	trombos	efter	elektiv	
ortopedkirurgi	och	i	USA,	
Kanada	och	Europa	för	
förmaksflimmer	

Antitrombotisk	effekt	vid	
och	som	profylax	mot	
venös	trombos/lungemboli	
och	vid	förmaksflimmer.	
Godkänt	som	profylax	mot	
venös	trombos	efter	elektiv	
ortopedisk	kirurgi	

Antitrombotisk	effekt	vid	
och	som	profylax	mot	venös	
trombos	och	vid	förmaks-
flimmer	

Administrering	 Oralt	eller	intravenöst	x	1	 Oralt	x	2	 Oralt	x	1 Oralt	x	2	
Effekt Indirekt,	genom	att	blockera	tillgäng-

lighet	av	K-vitamin	som	krävs	för	vissa	
aktiva	koagulationsprotein	Faktor	II,VII,	
IX,	X,	protein	C,	S.

Direkt,	reversibel	x	trombin.	
Prodrug	Starkt	beroende	
av	P-gp,	

Biotillgänglighet	6	%
Proteinbindning	35	%
Renal	utsöndring	80-85%	

Direkt,	reversibel	x	faktor	Xa
Beroende	av	P-gp,	Cyp3A4,	
2J2	Biotillgänglighet	80	%
Proteinbindning	95	%
Renal	utsöndring	65-70	%	

Direkt,	reversibel	x	faktor	Xa.
Beroende	av	P-gp,	CYP	3A4	
Biotillgänglighet	65%
Proteinbindning	90%	Renal	
utsöndring	20-30%.	70	%	
via	lever

Dosering	och	effektmått PK	INR	1,8-3,2				Inte	förutsägbar	dose-
ring	med	individuell	variation	och	
många	interaktioner	frekventa	kon-
troller	och	dosjusteringar.
Kräver	specialutbildad	personal,	

Fast	dosering	beroende	av	
njurfunktion	ålder	och	indi-
viduell	riskbedömning.

Fast	dosering	beroende	av	
njurfunktion	ålder	och	indi-
viduell	riskbedömning.	

Fast	dosering	beroende	av	
njurfunktion	ålder	och	indi-
viduell	riskbedömning.

Effekt	
On	set	time
Off	set	time
Halveringstid

Timmar
36-72	
48-120	
20-60	

Timmar
1-2
24-60	
12-17	

Timmar
1-3	
24-	50
6-12

Timmar
1-2
24-	45
8-15

Antidot/reversering Ja.	K-vitamin	och	protrombinkomplex-
koncentrat	(PKK)

Ingen	utprövad	Neutralise-
rande	antikropp	mot	d	på	
experimentnivå	

Ingen	utprövad		Antidot	
mot	faktor	X-hämmare	
under	utprövning.	

Ingen	utprövad		Antidot	
mot	faktor	X-hämmare	
under	utprövning	

Rutiner	för	handläggning	
i	olika	situationer

Finns	 Finns	ute	på	remiss	 Ännu	inte	påbörjade	 Ännu	inte	påbörjade

Kostnad Tablett	kostnad	2,50	kr/dag.		Inräknat	
omkringkostnader	>	10	gånger	mer.

Tablett	kostnad/d	40-50	kr?		
Initialt

Troligen	i	samma	storleks-
ording	som	med	d.	Initialt

Troligen	i	samma	storleks-
ordning	som	med	d.	initialt

Tabell.  Warfarin och nu alternativa antikoagulantia.
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• Handläggningen blir mer strukturerad 
och associerade riskfaktor till förmaksflim-
mer åtgärdas i allt större utsträckning och 
mer optimalt (hypertoni, diabetes, njur-
funktion, övervikt, sömnapné, alkoholism, 
sköldkörtelsjukdomar m.fl.).

• En större andel patienter med för-
maksflimmer kommer att behandlas med 
antikoagulantia (?)

• Det kan bli en indikationsglidning 
för antikoagulantiabehandling som gör att 
vissa patienter som egentligen inte skulle 
behandlas enligt strikta regler kommer att 
behandlas.

• Warfarin ersätts successivt med alter-
nativt antikoagulantia.

• De alternativa antikoagulantia som nu 
prövats innebär en lägre risk för intrakra-
niell blödning än behandling med warfa-
rin. Om detta beror på att någon enskild 
koagulationsfaktor har speciell betydelse 
för blödningar i hjärnan eller är en mass-
effekt av flera faktorer som påverkas av 
warfarin är ännu okänt. 

• Däremot verkar risken för gastroin-
testinal blödning var något större med 
dabigatran än den är med warfarin.

• Regionala riktlinjer, som säkert 
kommer att skilja sig från varandra i olika 
landsting håller nu på att skrivas i regionala 
läkemedelskommittéer om hur prioritering 
och övergång till annat antikoagulantia än 
warfarin skall kunna ske på ett strukturerat 
sätt, om verksamheten skall centraliseras 
eller inte, hur antikoagulantiabehandlade 
patienter lätt skall kunna identifieras med 
antikoagulantiabricka eller på annat sätt, 
hur compliance skall upprätthållas och 
hur och var uppföljning skall ske samt om 
regler för kostnadsansvar.

• Det kommer att krävas en omfattande 
informationsverksamhet för läkare, annan 
sjukvårdspersonal och patienter om nya 
antikoagulantia.

Följande fall från den egna mottagningen 
som blev aktuellt nu i veckan före påsk 
kan illustrera nya problem vi kan ställas 
inför, i detta fall i samband med elkon-
vertering. Det rörde sig om en 72-årig 
kvinna med paroxysmalt förmaksflim-
mer och en mindre stroke för något år 
sedan. Hon hade tidigare utvecklat angi-
oneurotiskt ödem i halsen av Waran®, 
Warfarin® (vita tabletter), Marcumar och 
Sintroma. Hon vägrar långtidsbehandling 
med lågmolekulärt heparin och hon har 
nu efter en månads problemfylld period 
med buksmärtor, som successivt minskat 
i svårighetsgrad direkt efter tablettintag 
accepterat dabigatran 110 mg x 2. 

I veckan fick hon återfall av förmaks-
flimmer med påverkan av allmäntillstån-
det, dock inte i chock och kom in för 
elkonvertering, som vi tyckte vi hade fog 
för att kunna utföra riskfritt.

I en separat redovisning från dabi-
gatranstudien har man nämligen sam-
manställt det hittills största materialet av 
elkonvertering under skydd med ett anti-
koagulantia (25). Sammanlagt rörde det sig 
om drygt 1 800 patienter lika fördelade på 
endera av de två doserna dabigatran och 
warfarin. Stroke/periferembolifrekvensen 
närmaste månade efter elkonvertering 
varierade mellan 0,7 och 0,3%, vilket var 
högre än vad de flesta av oss skulle tro 
men den var inte signifikant högre med 
dabigatran. För säkerhets skull lät vi utföra 
ett transesofagealt EKO vilket visade en 

mindre tromb i vänster förmaksöra. Vid 
förnyad anamnes framgick att hon, delvis 
på grund av kvarstående magbesvär ”nog” 
inte tagit tabletterna så regelbundet. Det 
blir nu uppskjutet tre veckor men uppen-
bart hade det varit av värde att haft tillgång 
på ett enkelt test för att vet om hon tagit 
medicinen eller inte. Detta var ett tämligen 
enkelt fall. Det hade blivit betydligt svårare 
om hon kommit in med en akut embolisk 
stroke eller med en akut höftfraktur.

Hans Johnsson
Överläkare akutkliniken 

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Medel warfarin/
placebo

ximelagatran/
warfarin

Dabigatran.	Två	doser	
oberoende	av	njur-
funktion	och	ålder.		
110-150	mg.	/warfarin				

Rivaroxaban
Två	doser.	Den	läge	
vid	nedsatt	njurfunk-
tion	och	hög	ålder
/warfarin

Apixaban*	
Två	doser.	Den	läge	vid	
nedsatt	njurfunktion	och	
hög	ålder
/acetylsalicylsyra	i	fast	dos

Publ.	år 1989-93 2003-05 2009 2010* 2010
Andel	tidigare	stroke.
CHADs	score	medel

20	%
-

20	%
-

20	%/
2,1

55	%/
3,5

13	%
2,1

Studiegrupp
Antal	patienter

Metanalys	6	studier	
2	900

Två	studier.	
7	329

En	studie.
18	000

En	studie.
14	000

En	studie.
5	600

Stroke	–perifer	(%)/100	patientår
RRR/HR***

2,1	vs	3,5	
RRR	0,67	(CI:	51-74	%)

1,7	vs	1,7 1,1	-1,5	vs	1,7 2,1	vs	2,4 1,7	vs	3,9	
HR	0,45.	(CI:	0.32-0,62	%)

Intrakraniell	blödnin	%.	 (0,3	vs	0,1) 0,1	vs	0.1 0,2-0,3	vs	0,7 0,5	vs	0,7 0,	4	vs	0,3
Allvarlig	blödning	% 2,4	vs	0,6 1,9	vs	2,6 2,9	-3,3	vs	3,6 3,6	vs	3,5 1.4	vs	1,2
Mortalitet		
Antal	
RRR 26	%	(CI:	4-43	%)

194	vs	202 280	vs	217 320	vs	347 103	vs	134

Tabell.  Kliniska studier med warfarin och nu alternativa anitikoagulantia.

*						Studie	med	18 000	patienter	vs	Warfarin	avslutad	men	ännu	inte	presenterad.	
**				Presenterad	()		men	ännu	inte	publicerad.
***		RRR.	Relativ	Risk	Reduktion.	HR	Hazard	Ratio.

Bild 2.  Hur J, Kim Y, Nem J et al. Thrombus in the 
left atrial appendage in stroke patients: Detection 
with cardiac CT. Radiology. 2208; 249:81-7. 

Bild 1.  Jaffer AM, Feny D, Jae K et al. Systemic 
amyloidosis with cardiac involvement leading to 
biatrial appendage thrombosis (EKO). Br J Cardiol. 
2009; 16:254-5.
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SSTH-symposium på Djurönäset

Fortbildningsdagarna hölls 7–8/4 och 
inleddes av en mycket givande föreläs-
ning av Ulla Hedner; Vad vi kan lära av 
erfarenheterna från blödarsjuka? 

Studier av hemo-
filipatienter har 
bidragit mycket 

till förståelsen av koa-
gulationssystemet. De 
vanligaste koagula-
tionsfaktorerna som 
är sänkta vid hemofili 
är faktor VIII och IX, 
och båda faktorerna är 
mycket viktiga för koagulationen. Patienter 
med lindrig hemofili blöder inte i stabila 
skeden utan symptom på koagulationsfak-
torbrist (=blödning) uppstår vid trauma 
eller vid operation. Intressanta frågor i den 
s.k. kaskadteorin av koagulationsfaktorak-
tivering är varför patienter med faktor XII-
brist inte blöder och vilken roll faktor VII 
har. Något som är viktigt att komma ihåg 
är också att hemostas sker på cellytor som 
uttrycker tissue factor (TF), det kan alltså 
vara svårt att bedöma hemostas med olika 
labmetoder eftersom de mäter vad som sker 
i plasma men inte på cellytorna. Den star-
kaste aktivatorn av trombin går via FX, och 
en tillräckligt snabb och hög trombinakti-
vering krävs för att få en stabil fibrinplugg. 
Defekt trombin ger porösa fibrinpluggar, 
och hemofilipatienterna har en blödnings-
bild med defekt fibrinbildning, de blöder 
om och om igen. Det är alltså mycket vik-
tigt med faktor VII-TF-komplex även vid 
hemofili. Infusion av FVII-koncentrat har 
visat sig kunna aktivera trombingenerering 
trots avsaknad av FVIII, och den kliniska 
erfarenheten är att farmakologisk mängd 
av FVII ger en trombingeneration som 
man kan operera på. 

Efter Ulla Hedner pre-
senterade Lennart Stigen-

dal det nationella vård-
program som tagits fram 
för handläggning av all-
varlig blödning. Vårdpro-
grammet tar upp olika 
aspekter på behandling 
av svåra blödningar vid 
olyckor, förlossningar etc. Det innehåller 

även mycket matnyttigt inklusive översik-
ter över koagulationssystemet, behandling 
av barn och olika lokal anestetika. 
Viktiga budskap var: Fibrinogennivå under 
2 g/L före partus ökar risken för blödning. 
Ge verkningsfull substitution av erytrocy-
ter, plasma och trombocyter (4:4:1). Fib-
rinogennivån är viktig för hemostas och 
kolloider försämrar hemostas. Att undvika 
blodtransfusioner med bra förbehandling 
och underhållsbehandling vid blödning 
minskar morbiditet och mortalitet. 

På eftermiddagen diskuterades olika 
aspekter på antikoagulantia vid förmaks-
flimmer, efter intracerebrala blödningar 
och hur vi kan reversera olika perorala 
antikoagulantia. 

Mårten Rosenqvist 
inledde med en intres-
sant genomgång av 
riskerna med flimmer, 
och det budskap som 
många fick med sig 
hem var risken med 
paroxysmalt flimmer, 
och värdet av att leta 
efter detta. Något som också diskuterades 
var underbehandling med antikoagulantia, 
men också hur vi ska undvika att ”överbe-
handla”. Tyvärr är det ju endast 38% av 
strokepatienter över 75 år som har warfa-
rinbehandling enligt Riksstroke. 

Efter detta följde Sam Schulman med 
genomgång av Åtgärder vid och efter större 
blödning på antikoagulantia. Vid warfa-

rin ska protromplex-
koncentrat (PCC) ges 
vid allvarlig blödning: 
20-30-40 U/kg bero-
ende på INR (normalt-
högt-mkt högt) till INR 
1.5. För de nya antikoa-
gulantia är val av anti-
dot ett problem, för 
dabigatran är det mycket viktigt att man 
har normal njurfunktion med normal clea-
rance. rVII fungerar inte så bra, hemodia-
lys är en möjlighet eftersom dabigatran har 
låg proteinbindning. Aktivt kol kan fung-
era inom 6 tim efter lm-intag. Vid riva-
roxaban kan man pröva PCC, men dialys 
kommer inte att fungera pga. läkemedlets 
höga proteinbindning. Generellt för nya 
antikoagulantia gäller att behandla symp-
tomatiskt, oklart vad gäller reversering i 
mångt och mycket.

Ammar Majeed presen-
terade studiedata kring 
den svåra frågan om när 
warfarin kan återinsät-
tas efter intracerebral 
blödning. Konklusio-
nerna från dessa data 
var att 
• Risken för återinsjuk-

nande i intrakraniell 
blödning är stor den första tiden efter 
den första blödningen – men även risken 
för ischemisk stroke är hög under samma 
tid.

Ulla Hedner

Ammar Majeed

Mårten Rosenqvist

Sam Schulman

Lennart Stigendal
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• Återupptagande av warfarinbehand-
ling ökar risken för återinsjuknande i 
intrakraniell blödning femfaldigt men 
minskar risken för ischemisk stroke med 
90%.

• Balans mellan dessa risker verkar nås 
genom återinsättande av warfarin efter 
10–30 veckor med viss modifiering bero-
ende på riskgrupp.

Morgonen den 8/4 
inleddes med presen-
tationer inom området 
forskning och utveck-
ling och modererades av 
professor Tomas Lindahl 
från Linköping.

Inledningsvis pre-
senterade kärlkirurgen 

Katarina Björses från Skånes Universitets-
sjukhus (SUS) sin avhandling baserad på 
studier av lokala hemostatika i olika djur-
modeller.

Läkarstuderande Karl Jönsson från 
Malmö-Lund presenterade ett impo-
nerande arbete kring njurfunktion hos 
patienter med förmaksflimmer. Han fann 
i en fall-kontrollstudie med 2 67l patienter 
med förmaksflimmer jämfört med 2 261 
personer från GÅS att ca 15% av patienter 
med förmaksflimmer har en signifikant 
sänkt njurfunktion, GFR <45 ml/min, 
och att patienter med förmaksflimmer har 
det i en större omfattning än kontrollgrup-
pen som utgjordes av personer från studien 
GÅS (Gott Åldrande i Skåne).

Kronisk njursjukdom GFR (ml/min)
(CKD)
Normal >90
Mild reduktion 60-89
Måttlig reduktion 30-59
Allvarlig reduktion 15-29
Etablerad njursvikt <15

Patienter med GFR 30–45 har en ökad 
mortalitet.
Medel-GFR var hos patienter med för-
maksflimmer 56±17,4 ml/min vs 61,1±13,7 
hos GÅS
<30 ml/min 8,1 % hos förmaksflimmer vs 
2,6 % hos GÅS
< 45 ml/min 22,9 % förmaksflimmer vs 
11,6 % hos GÅS

Kristina Sonnevi, som är specialistläkare på 
Södersjukhuset, presenterade data från den 
s.k. HYPOTHES-studien där kvinnor med 
ett första insjuknande i venös trombos i 
åldern 18–64 år har inkluderats. I det pre-
senterade arbetet presenterades data angå-

Tomas Lindahl

I samband med SSTH:s symposiedagar 
2011 utdelades stipendier inom trombos- 
och hemostasområdet. 

I	samarbete	med	Leo	Pharma	AB	utdelade	
SSTH	stipendium	riktade	till	medlemmar	i	
SSTH,	för	klinisk	forskning	och	fortbildning	
inom	trombos-	och	koagulationsområdet	
med	följande	motiveringar:	

Lars Faxälv	har	i	sin	ansökan	presenterat	
ett	abstrakt	som	gäller	trombinreceptorerna	
PAR1,	PAR4	och	Gp1b.	Forskningen	bedöms	
ha	en	hög	vetenskaplig	nivå.	Abstraktet	är	
skickat	till	XXIII	Congress	of	the	Internatio-
nal	Society	on	Thrombosis	and	Haemostasis	
(ISTH)	i	Kyoto.	

Lars	Faxälv	tilldelas	15 000	kr	för	att	möj-
liggöra	 deltagande	 i	 kongressen	 i	 Kyoto,	
Japan.

Elsa Olsson	 har	 ansökt	
om	finansiering	till	samma	
resa,	XXIII	Congress	of	the	
International	 Society	 on	
Thrombosis	and	Haemo-
stasis	 (ISTH)	 i	Kyoto.	Elsa	
Olsson	 är	 sjuksköterska	
på	 Koagulationsmottag-
ningen	på	Karolinska	Uni-
versitetssjukhuset,	 Stockholm.	 På	 denna	
kongress	finns	ett	speciellt	program	riktat	
till	sjuksköterskor.	Hela	kongressen	inklude-
rat	detta	program	kommer	att	vara	en	viktig	
del	i	fortbildningen	för	den	sökande.

Elsa	Olsson	tilldelas	därför	15 000	kr	för	
att	möjliggöra	deltagande	i	denna	kongress.

Pfizer	AB	har	stipendium	instiftat	i	samråd	
med	SSTH,	avsett	för	forskning	eller	utbild-
ning	 inom	venös	tromboembolism,	med	
följande	motiveringar	till	årets	stipendiater:
Ett	stipendium	om	15 000	kr	som	bidrag	till	
konferensresa: Roza Chaireti	har	i	sin	ansö-
kan	presenterat	sitt	projekt	som	avser	att	
studera	trombingeneration	i	olika	popula-

tions-	och	patientgrup-
per.	 Trombingenera-
tion	spelar	en	central	
roll	 för	trombosbenä-
genhet,	 och	 målsätt-
ningen	för	projektet	är	
att	med	hjälp	av	detta	
test	prediktera	risk	för	
trombosinsjuknande	
och	recidiv.	Flera	delar	
av	detta	projekt	har	redan	publicerats	och	
även	presenterats	som	posters.	Två	abstrakt	
från	ett	av	delprojekten	(LIST-studien)	har	
skickats	för	presentation	till	ISTH	2011.	Pro-
jektet	är	av	stort	kliniskt	intresse,	då	identi-
fiering	av	ett	globalt	koagulationstest	som	
kan	prediktera	risk	för	venös	trombos	är	av	
stort	värde.	Resultatet	kommer	kunna	leda	
till	kliniskt	värdefull	kunskap	kring	trombos-
benägenhet	i	relation	till	trombingenera-
tion.	Studierna	inom	projektet	har	en	hög	
vetenskaplig	nivå	och	kommer	även	att	leda	
till	en	avhandling	för	den	sökande.

Ett	 stipendium	 om	 35 000	 kr	 till	 Maria 
Ljungqvist	för	hennes	projekt	”Långtids-
komplikationer	efter	en	förstagångstrom-
bos	hos	kvinnor	18–65	år	med	fokus	på	post-
trombotiska	besvär,	återfall	av	blodpropp	
och	livskvalitet”.	Ämnet	är	angeläget	och	
kunskaperna	 är	 i	 dag	 ofullständiga,	 inte	
minst	avseende	patienternas	livskvalitet.	Att	
bättre	kunna	skatta	risken	för	posttrombo-
tiskt	syndrom	(PTS)	vore	värdefullt	eftersom	
användning	av	kompressionsstrumpa	kan	
förebygga	uppkomst	av	PTS.	Bättre	kun-
skap	om	riskfaktorer	skulle	vara	värdefullt	
för	att	fatta	bättre	beslut	om	preparat	och	
behandlingstid	för	antitrombotisk	behand-
ling.	Studien,	som	är	väl	planerad,	bygger	
främst	på	en	enkät.	Studiepopulationen	är	
ovanligt	stor,	nästan	1500	patienter	och	lika	
många	i	kontrollgruppen,	vilket	gör	att	för-
utsättningarna	att	få	statistiskt	säkra	resultat	
är	goda.

Stipendieutdelning vid SSTH:s symposiedagar 

Elsa Olsson

Roza Chaireti

Tillträdande ordf Jonas Wallvik och avgående ordf Gerd Lärfars.
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Vid the 4th International Symposium on 
Women’s Health Issues in Thrombosis and 
Haemostasis (WHITH) i Berlin 4–5 febru-
ari 2011 berättade Asif Ahmed, professor 
vid Queen’s Medical Research Institute, 
University i Edinburgh om en planerad 
StAmP-studie med statiner för att öka 
graviditetslängden vid tidig och svår 
preeklampsi.

Sedan länge finns dokumenterat i 
Kina, Egypten och Indien symp-
tom som vid eklampsi hos gra-

vida kvinnor, dvs. tecken på obehandlad 
preeklampsi. Slutligen under mitten/sent 
1800-tal upptäckte man att proteinuri och 
högt blodtryck noterat i tredje trimestern 
var tecken på preeklampsi. Man noterade 
också att förlossning botade konvulsioner 
vilket fortfarande idag är den enda behand-
ling som finns. Riskerna för barnet är 
fortfarande stora speciellt före 32 gravidi-

tetsveckan men även för modern om man 
inväntar lungmognad hos barnet. Finns det 
någon behandling man kan föreslå idag?

Preeklampsi karakteriseras av utbredd 
endotelskada vilket i sin tur leder till protei-
nuri och högt blodtryck. Avsaknad av endo-
telets eNOS-aktivitet underlättar dysfunk-
tion eftersom detta bidrar till bildande av 
superoxid istället för nitroxid (NO). Bety-
delsefullt är även vaskulär endotel tillväxt-
faktor (VEGF) som har stor betydelse för 
homeostas och aktiverar både VEGFR-1 och 

Nya rön om preeklampsi på kongress i Berlin 
Rapport från 4th International Symposium on Women’s Health Issues 
in Thrombosis and Haemostasis (WHITH) i Berlin 4–5 februari 2011

Ingar Timberg

ende trombingeneration och APC-resistens 
i frånvaro av faktor V Leiden som riskmar-
kör för recidiv hos kvinnor med recidiv. 
149 patienter undersöktes och HR var 5,0.

Verksamhetsutvecklaren och sjuksköter-
skan Kristina Malmgren från AK-mottag-
ningen på Lidköpings sjukhus beskrevs 
deras organisation kring patienter med 
antikoagulantiabehandling. Man har på 
ett strukturerat sätt sedan 2005 utveck-
lat och förbättrat verksamheten bl.a. med 
årlig återkommande information till alla 
personalkategorier på sjukhuset också till 
ledningsgruppen på sjukhuset vilket är 
en betydelsefull framgångsfaktor i sådana 
projekt. och höjt TIR (”Time In Range”, 
andelen tid spenderad med PK-INR-
värden inom terapeutiskt intervall) från 
60–65% 2005 till nu ca 80%.

Ingar Timberg, överlä-
kare på medicinklini-
ken vid Hässleholms 
sjukhus, redogjorde för 
kvalitetsarbete avseende 
AK-verksamhet i Syd-
svenska Sjukvårdsregio-
nen. Där finns 16 AK-
mottagningar. I denna 
region finns också 18 
medicinska råd varav ett är koagulation. 
Detta råd startade sin verksamhet 1999 i 
samband med övergången till PK-INR. 
Koagulationsrådet möts tre gånger per år. 
Man har utvecklat fem vårdprogram som 
finns tillgängliga via hemsidan www.koa-
gulationscentrum.umas.se.

Man har också utvecklat protokoll för 
audit av AK-verksamhet som först testades 
på verksamheterna i Eksjö och Västervik. 

Marja Puurunen, inbjuden läkare från 
Finska Röda Korset, gav en mycket bra 
översiktlig föreläsning på engelska över 
det svåra ämnet antifosfolipidsyndrom – 
en inte sällan svår utmaning för klinikern. 
På Finska Röda Korset har man under 
perioden 1968–2007 funnit 822 patien-
ter med APS. I Finland är befolkningen 
ca 5,3 miljoner och prevalensen av APS 
ca 155/1 000 000. Av 3527 patienter med 
trombos screenade för APS 2009 fann man 
61 patienter med APS vilket motsvarar 
1,7%. Diagnosen APS består av både kli-
niska och laboratoriekarakteristika. Labo-
ratoriediagnostik av antifosofolipidanti-
kroppar (APL), dvs. lupus antikoagulans 
(LA) och kardiolipinantikroppar/antikrop-
par mot b2glykoprotein, är svår och det 
finns fallgropar i form av falskt negativa 
APS vid akut trombos och en naturlig fluk-
tuation av APL, men också falskt positiva 
APL; t.ex. så kan man få falskt positiva 
lupustest hos patienter som behandlas med 
heparin och warfarin. Andra fallgropar kan 
vara att man har satt en för låg cut-off i 
testet eller att LA-scrrening inte bekräftas 
med konfirmationstest. Så kallade serone-
gativa APS förekommer också, med alla 
för APS kliniska karakteristika men med 
avsaknad av serologi. APS kan ge många 
olika organmanifestationer: Kardiella, 
t.ex. Libman-Sachs-endokardit, ischemisk 
hjärtsjukdom hos yngre patienter utan tra-
ditionella riskfaktorer. Trombocytopeni, 

kan vara första manifestation av APS och 
förekommer hos 20%. Njurpåverkan, 
t.ex. APL-associerad nefropati, akut trom-
botisk nefropati. Neurologi, t.ex. kognitiv 
dysfunktion, småkärlssjuka. Hud, livedo 
retikularis, hudsår, gangrän. Högriskpa-
tienter är LA-positiva patienter, framfö-
rallt de som är trippelpositiva i serologi, 
och patienter med isolerade persisterande 
kardiolipinantikroppar på minst medelhög 
nivå, framförallt vid samtidig SLE. Dr 
Puurunen rekommenderade profylax med 
ASA för patienter med SLE och APL utan 
trombos. Hos högriskpatienter med APL 
utan SLE kan ASA-profylax övervägas, 
särskilt vid ytterligare trombosriskfaktorer. 
Som sekundärprofylax efter en första venös 
trombotisk manifestation rekommende-
rades tillsvidarebehandling med warfarin 
med målvärde PK-INR 2–3, ev 3–6 måna-
ders behandling vid låg-risk APL-profil och 
annan övergående trombosriskfaktor. 

Mötet avslutades med en trevlig genom-
gång av vardagliga koagulationsproblem 
av föreningens nestorer Hans Johnsson 
och Lennart Stigendal. Nästa års möte 
kommer att hållas i Sundsvall och så snart 
datum är bestämt läggs denna information 
på SSTHs hemsida, www.ssth.se.

Gerd Lärfars
Verksamhetschef VO Internmedicin

Södersjukhuset, Stockholm

Margareta Holmström
Koagulationsmottagningen
Karolinska sjukhuset Solna



92    VASKULÄR MEDICIN  2011 •  Vol 27 (Nr 2)

VEGFR-2 för stimuleringen av NO som 
behövs för angiogenesen. En av de betydel-
sefulla effekterna av statiner i behandling av 
kardiovaskulära händelser är förmågan att 
förbättra endotelfunktionen genom att öka 
eNOs-uttryck och aktivitet. Tyvärr är stati-
ner kontraindicerade under graviditet pga. 
den potentiella teratogena effekten. Hittills 
har ej funnits någon anledning att behandla 
med statiner under graviditet. 

Ett argument som talar för att pre-
eklampsi uppkommer pga. brist på VEGF-
aktivitet och förhöjt lösligt Flt-1 (sFlt-1) 
vann spridning när det visade sig att över-
skott av Flt-1 till gravida råttor gav en bild 
som vid preeklampsi. Ytterligare bevis fann 
man när cancerpatienter som fick anti-
VEGF-behandling (t.ex. Avastin) utveck-
lade preeklampsiliknande symptom. Dess-
utom har kliniska studier visat att nivåer av 
Flt-1 och PlGF (placenta tillväxtfaktor) har 
stark association med preeklampsiuttryck. 
Således så gott som säkert är att förlust av 
VEGF-aktivitet är ansvarig för preeklampsi-
symptom. sFlt-1 är en hämmare av VEGF- 
och PlGF-medierade biologiska aktiviteter.

Det har föreslagits att genom att redu-
cera sFlt-1 under ett visst värde hos kvinnor 
med preeklampsi skulle man kunna mildra 
symptomen (1). Vi vet att kvinnor med till-
växthämmade graviditeter kan ha förhöjda 
sFlt-1 utan symptom som högt blodtryck 
och proteinuri. 

Transformerad tillväxtfaktor (TGF)-β 
är en annan faktor som har betydelse som 
antiinflammatorisk faktor för aktivering av 
eNOS. Neutralisation av TGF-β leder till 
endotel dysfunktion genom att ge otillräck-
lig endotelmedierad vasodilation och ökar 
leukocytadhesion. Proteolytisk klyvning av 
endoglin, en co-receptor för TGF-β1 och 
TGF-β3, genererar sEng som mildrar akti-
viteten av TGF-β och eNOS. Både sEng 
och sFlt-1 inducerar endoteldysfunktion 
och HELLP-syndrom i gravida råttor. Flera 
veckor före kliniska symptom är sEng för-
höjd i serum hos preeklamptiska kvinnor 
(2). En ökning av cirkulerande sEng har en 
direkt negativ effekt på den endotela hälsan 
in vivo och reducerar antalet regulatoriska 
T-celler hos kvinnor med preeklampsi. 
Cytokiner ökar både sFlt-1 och sEng medan 
hemeoxygenase-1 (HO-1) hämmar. 

Nya mekanismer bakom 
preeklampsi
Rökning reducerar risken för preeklampsi 
med en tredjedel i jämförelse med snus. CO 
bildas i cellerna genom nedbrytning av fritt 
heme med enzymet hemeoxygenas (HO). 
Ahmed et al demonstrerade att förlust av 
HO gynnade placentaskada inducerad av 
TNF-alfa, som kunde förhindras genom att 
öka aktiviteten av HO. Detta gav förslaget 
att brist på HO/CO-aktivitet disponerar 
kvinnor att få preeklampsi. Alla sjukdomar 
har en inflammatorisk komponent, likaså 
preeklampsi. Dock är det ej ökning av 
inflammation i sig som orsakar preeklampsi 
utan snarare förlust av HO/CO-aktivitet, 
vilket ger ökad inflammation. Rökare har 
reducerat mängd sFlt-1 och ökad placental 
tillväxtfaktor. Cigarettrök i extrakt indu-
cerar HO-1 i trophoblaster och minskar 
sFlt-1 från placentavilli utan att ändra pla-
centaapoptos. CO-behandling ökar HO-1 
och HO-1 mRNA är minskad i blod från 
kvinnor med preeklampsi i fullgången tid. 
Dessutom har kvinnor med preeklampsi 
lägre CO-koncentration i utandningsluften 
jmf med friska graviditeter, vilket tyder på 
lägre HO-aktivitet. 

Hypotesen att HO-1-medierad CO-
bildning förhindrar preeklampsi bevisades 
av nyligen av en studie där fetal placenta 
celler (chorionic villous sampling, CVS) 
från 11:e graviditetsveckan studerats. Farina 
et al visade att HO-1 mRNA minskade i 
CVS från kvinnor som senare utvecklade 
preeklampsi (3).

Ny behandling
En billig effektiv och säker profylax mot 
preeklampsikomplikationer behövs! Lågdos 
aspirin är den enda förebyggande behand-
ling för primär prevention, men som 
endast lätt reducerar risken för framtida 
preeklampsi hos högriskkvinnor (4). Agen-
ter som inducerar HOs aktivitet och/eller 
reducerar förhöjda sFlt-1/sENG borde ha 
potential att mildra allvaret i preeklampsi 
och förlänga graviditeten i tidig och svår 
form. Även om statiner är kontraindice-
rade i graviditeten har en observationsstu-
die med 288 förstatrimester kvinnor som 
behandlats med statiner ej funnit några 
komplikationer (5). 

Den första randomiserade placebo-
kontrollerade studien StAmP (statins to 
Ameliorate Early Onset Pre-eclampsia) 
för användning av statiner i early-onset PE 
är på gång. Kvinnor med risk att utveckla 
tidig/svår PE skall erbjudas statin eller CO-
behandling. Det kan bli nödvändigt att ge 
både statiner och CO i kombination. Om 
StAmP är framgångsrik kan en ny era börja 
i behandlingen av preeklampsi. 

Katarina Bremme
Kvinnokliniken

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
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Osteoporos och kardiovaskulära sjuk-
domar som kranskärlssjukdom, slagan-
fall och perifer artärsjukdom är vanliga 
åkommor; särskilt hög är förstås inciden-
sen hos de gamla. Dessutom kommer 
prevalensen av dessa sjukdomar att öka 
successivt med att befolkningen överlag 
blir allt äldre. För kvinnor som nått meno-
pausen ökar risken att drabbas av båda 
markant. 

Kardiovaskulär sjukdom är en 
ledande orsak till mortalitet i 
vårt land, och osteoporosrelate-

rade frakturer bidrar med en betydande 
morbiditet. Det har länge varit känt att 
samexistensen av dessa två tillstånd hos en 
och samma individ inte bara är en tillfäl-
lighet. Till exempel så vet man sedan 40 år 
tillbaka att frakturer i kolumna vertebralis 
samexisterar med förkalkningar i aorta [1]. 
Osteoporos och kardiovaskulär sjukdom 
delar många gemensamma riskfaktorer 
– ålder, rökning, alkoholmissbruk, inak-
tivitet, diabetes, hypertoni, inflammation 
och kronisk njursjukdom. Ateroskleros och 
osteoporos har båda en genetisk predisposi-
tion och gemensamma cellulära mekanis-
mer. Epidemiologiska studier visar på ett 

samband mellan osteoporos, eller osteo-
porosrelaterade mått, och kardiovaskulära 
händelser. Dessutom kan vissa läkemedel, 
vars indikationer är antingen kardiovasku-
lära eller osteoporosrelaterade, bidra med 
fördelaktiga effekter på båda tillstånden. 
Som läkare är vi generellt duktiga på att 
bedöma kardiovaskulär risk, då vi lägger 
mycket tid på att ta blodtryck och blod-
prover för påvisande av blodfetts- och 
sockerrubbningar. Däremot är vi sämre på 
att uppfatta och agera på riskfaktorer för 
benskörhet [2], och vetskapen om förhål-
landet mellan kardiovaskulär sjukdom och 
osteoporos är ännu inte helt väletablerat 
inom läkarkåren.

Patofysiologi
I både ben och kärlvägg finns flera cellulära 
komponenter som är identiska eller har en 
gemensam cellulär föregångare. Förkal-
kade aterosklerotiska artärer kan innehålla 
vävnad som histologiskt är oigenkännlig 
från benvävnad [3]. Faktiskt så anses för-
kalkningen av kärl vara en aktivt reglerad 
process lik bennybildning, och inte ”bara” 
en konsekvens av åldrandet. Förkalkade 
celler i kärlväggen differentieras till osteob-
lastliknande och osteoklastliknande celler, 

som kan spela en roll i den delikata balan-
sen mellan deponering och resorption av 
mineraler [4]. Förkalkade kärl innehåller 
ett flertal cellulära och molekylära kompo-
nenter som medverkar vid bennybildning, 
t.ex. kollagen 1, osteonectin, osteopontin, 
osteocalcin, osteoprotegerin, matrix G1a 
proteiner etc. Osteoprotegerin är ett nyck-
elprotein som hämmar osteoklastbildning. 
Osteoprotegerin har förknippats med både 
bennybildning och arteriell funktion, då 
osteoprotegerintömda möss fick både förti-
dig osteoporos med spontana frakturer och 
arteriell förkalkning i aorta och njurartä-
rer. Dessutom har det visats att män med 
kranskärlssjukdom hade höga plasmanivåer 
av osteoprotegerin, och proteinet har också 
kopplats till högre mortalitet hos kvinnor 
med diabetes. Associationen mellan osteo-
protegerin hos diabetiker och kardiovasku-
lär mortalitet öppnar för möjligheten att 
osteoprotegerin kan vara en orsak till eller 
en markör för vaskulär förkalkning [5].

Kronisk inflammation kan vara med-
verkande till uppkomsten av både kardio-
vaskulär sjukdom och osteoporos. Proin-
flammatoriska cytokiner (IL-6, TNF-a) 
har associerats med kardiovaskulär sjuk-
dom såväl som ökad benresorption. Hög 

Kardiovaskulär sjukdom och osteoporos
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CRP-nivå har förknippats med låg bentät-
het (BMD = bone mineral density) såväl 
som att vara riskfaktor för kardiovaskulär 
sjukdom. Östrogenbrist kan också medföra 
ökad expression av proinflammatoriska 
cytokiner som ovan. Detta leder i sin tur 
till uttryck av adhesionsmolekyler på leu-
kocyter och endotelceller, som befrämjar 
bildandet av aterosklerotiska plack. Öst-
rogenbrist inducerar också en sänkning av 
osteoprotegerin med där till hörande kalci-
ummobilisering från skelettet och risk för 
förkalkning av de aterosklerotiska placken 
[6, 7].

Genetik
Talrika genetiska studier har genomförts 
med fokus på olika kandidatgener som 
kunnat tänkas ha med osteoporosutveck-
ling att göra, t.ex. vitamin D receptor 
genen, östrogen receptor α och β genen, 
kollagen typ I α1 genen, och gener för TGF 
β, IGF-1, LRP5 och -6 etc. Resultaten har 
varit blandade. När det gäller det genetiska 
sambandet mellan osteoporos och kardio-
vaskulär sjukdom kan några studier fram-
hävas där polymorfismer i en och samma 
gen verkar kunna leda till åkommor inom 
båda sfärerna. En polymorfism –174G/C 
i promotorregionen på IL-6 genen har 
associerats med markörer för benresorp-
tion [8]. Flera studier har visat att just 
denna polymorfism förknippats med risk 
för kardiovaskulär sjukdom som koronar 
hjärtsjukdom och stroke [9]. Inaktiverande 
mutationer i CYP19A1, genen som kodar 
för enzymet aromatas som katalyserar 
omvandlingen av androgener till östroge-
ner, har associerats med BMD [10]. Poly-
morfismer i aromatasgenen har dessutom 
förknippats med hypertoni [11].

Riskfaktorer
Hypertoni är en välkänd riskfaktor för 
stroke och hjärtsjukdom men kan också 
vara medverkande till rubbningar i kalci-
ummetabolismen; ökade kalciumförluster 
och ökad transport av kalcium från skelet-
tet resulterar i risk för skeletturkalkning på 
sikt och osteoporos [12]. Studier har påvi-
sat ett inverst förhållande mellan blodtryck 
och bentäthet [13,14] och hypertoni är en 
riskfaktor för frakturer [15]. Diabetes är 
en känd riskfaktor för både osteoporos 
och kardiovaskulär sjukdom. Hos typ 
1-diabetiker föreligger nedsatt bentäthet 
som kan utvecklas till osteoporos med 
risk för frakturer. Hos typ 2-diabetiker 
har man observerat både nedsatt och ökad 
bentäthet, men benkvaliteten överlag är 
dålig i båda fallen med risk för frakturer 

[16]. Den underliggande patofysiologin 
bygger på en förbättrad osteoklast funk-
tion som ökar benresorptionen och en 
försämrad osteoblast funktion som leder 
till mindre bennybildning, men även en 
försämrad neovaskularisering, och mesen-
kymal celldifferentiering bidrar till sämre 
benreparation och formation [17]. När det 
gäller sambandet mellan hyperlipidemi och 
osteoporos, är bilden inte like tydlig som 
för hypertoni och diabetes [18]. I en studie 
var högt LDL-kolesterol och lågt HDL-
kolesterol associerat med låg bentäthet och 
ateroskleros. Författarna konkluderade att 
rubbningar i lipidmetabolism skulle kunna 
vara den gemensamma faktorn som ligger 
bakom både osteoporos och ateroskleros 
[19]. I en annan studie fann man närmast 
det motsatta, dvs. LDL var positivt korrele-
rat med BMD, varemot HDL var negativt 
korrelerat med BMD [20]. I en nyligen 
publicerad studie baserad på svenska indi-
vider fann man att högt totalkolesterol var 
en oberoende riskfaktor för osteoporos-
frakturer [21]. 

Organskada
Som påpekats i introduktionsdelen till 
denna artikel, kan man påvisa tecken till 
kardiovaskulär organskada hos osteopo-
rospatienter [1]. Detta är ett viktigt fynd 
då organskada kan placeras in i en pro-
gradierande sjukdomsutveckling, föregått 
av riskfaktorer såsom t.ex. blodtryck och 
efterföljt av kardiovaskulära händelser 
såsom t.ex. stroke eller hjärtinfarkt. För-
kalkningar i aorta är associerade med ökad 
risk för stroke och hjärtinfarkt [22]. Flera 
studier har påvisat ett samband mellan för-
kalkningar i aorta och osteoporos. T.ex. så 
fann man i en studie ett inverst samband 
mellan förkalkningar i aorta och BMD, 
och ett direkt samband mellan dito och 
frakturer [23]. Tyvärr fördunklas bilden 
något av att flera studier publicerats som 
inte funnit ett sådant samband [t.ex. 24]. 
Däremot har organskada hos osteoporos-
patienter även studerats med andra mått 
på kärlstelhet. Det är allmänt accepterat 
att aortastelhet, mätt som pulsvågshastig-
het (PWV), är ett intermediärt effektmått 
för att skatta risken för kardiovaskulära 
händelser [25]. Flera studier har visat på 
en association mellan mått på benskörhet 
och ökad pulsvågshastighet [26, 27]. I en 
kontrollerad tvärsnittstudie på 182 postme-
nopausala kvinnor med osteoporos utan 
känd kardiovaskulär sjukdom fann man 
även ökat augmentationsindex och centralt 
pulstryck [27]. Augmentationsindex kan 
kortfattat beskrivas som pulsvågsförstärk-

ningen i procent av det centrala pulstrycket 
och detta index har visats vara prediktivt 
för mortalitet i vissa populationer [28]. Ett 
ytterligare mått på vaskulär organskada är 
endoteldysfunktion. I en studie såg man 
sänkt flödesmedierad dilatation på under-
armsnivå hos japanska kvinnor med osteo-
poros jämfört med kvinnor med normal 
BMD [29]. Även värt att nämna kortfat-
tat i detta sammanhang om organskada 
är skada på njurnivå. Det är välkänt att 
njurskada leder till ökad risk för kardiovas-
kulära händelser och att renal osteodystrofi 
är en ledsagande komplikation till kronisk 
njursjukdom.

Epidemiologi
Epidemiologiska studier har visat på ett 
samband mellan osteoporos och kardio-
vaskulära sjukdomar. Det bäst studerade 
förhållandet är det mellan osteoporos, 
oftast mätt som låg BMD, och kardiovas-
kulär risk. I Framinghamstudien studera-
des BMD i händerna hos 823 män och 
1236 kvinnor i åldern 47 till 80 år med 
en uppföljningstid på upp till 30 år. Låg 
BMD var relaterad till kranskärlssjukdom 
hos kvinnor, men ej hos män [30]. I en 
annan studie undersöktes BMD i höf-
terna hos 2576 kvinnor med en medel-
ålder på 66 år som deltog i placeboarmen 
av MORE-studien. Kvinnorna följdes 
upp efter 4 år och resultatet visade att låg 
BMD eller anamnes på tidigare fraktur 
i columna vertebralis var relaterade till 
alla kardiovaskulärahändelser [31]. I The 
Study of Osteoporotic Fractures följdes 
4024 kvinnor över 65 års ålder i upp till 
2 år. Låg BMD i hälen visade sig i denna 
studie vara en riskfaktor för att få stroke 
[32]. I The Rotterdam Study fann man att 
låg höft BMD var associerad med perifer 
kärlsjukdom hos 3053 kvinnor, men inte 
hos 2215 män [33].

Några studier har värderat förhållan-
det mellan osteoporos och kardiovaskulär 
mortalitet. I NHANES I-studien mättes 
BMD i händerna hos 3501 män och kvin-
nor i åldrarna 45 till 74 år som följdes upp 
efter 22 år. Låg BMD hos vita män och 
svarta kunde associeras med ökad kardio-
vaskulär mortalitet för alla orsaker. Detta 
samband sågs inte hos vita kvinnor [34]. I 
en studie med 1063 äldre danska kvinnor, 
som följdes upp efter 17 år, fann man att 
en låg BMD i underarmen var associerad 
med ökad kardiovaskulär mortalitet för 
alla orsaker [35]. Låg BMD relaterades 
också till mortalitet i stroke i The Study of 
Osteoporotic Fractures när 9704 kvinnor 
65 år gamla följdes upp i 3 år [36].
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Det finns även studier som tittat på det 
omvända förhållandet, d.v.s. osteoporos-
risken vid kardiovaskulär sjukdom. I en 
retrospektiv studie av NHANES III mättes 
BMD hos 5050 män och kvinnor i åldrarna 
50 till 79 år. De män som tidigare haft en 
hjärtinfarkt (självrapporterad) hade också 
större risk för att ha en låg BMD [37]. I 
en svensk studie fann man att 1327 kvin-
nor, 50–81 år gamla med höftfraktur, hade 
haft signifikant mera kardiovaskulär sjuk-
dom jämfört med 3170 patienter i samma 
ålder som inte haft en sådan fraktur [38]. 
Speciellt intressant i detta sammanhang var 
en studie av samma svenska forskare som 
ovan, utförd på alla tvillingar som föddes 
mellan 1914 och 1944 och som följdes upp 
från 50-årsåldern. Studien visade att risken 
för att få höftfraktur var förhöjd efter det 
att patienterna diagnostiserats med hjärt-
svikt, ischemisk hjärtsjukdom, stroke eller 
perifer kärlsjukdom. Studien visade även 
att den identiska tvillingen utan hjärtsvikt 
eller stroke också hade en ökad risk för 
att få höftfraktur efter det att den andra 
tvillingen drabbats av sin kardiovaskulära 
sjukdom. Denna ökade risk hos ej drab-
bad tvilling tyder på ett genetiskt samband 
mellan kardiovaskulär sjukdom och osteo-
porotiska frakturer [39]. I en kanadensisk 
studie på 16294 patienter ≥ 65 år jämför-
des 2041 patienter med nydiagnosticerad 
hjärtsvikt med en kontrollgrupp på 14253 
patienter med kardiovaskulära diagnoser 
utan hjärtsvikt. Resultaten visade att hjärt-
svikt var oberoende associerad med risken 
att få någon form av ortopedisk fraktur 
inom ett år efter hjärtsviktsdiagnosen, 
justerat för ålder, kön, komorbiditeter och 
läkemedelsbehandling [40]. 

Behandling
Ytterligare en sak som talar för att osteo-
poros och kardiovaskulär sjukdom delar 
genensamma patofysiologiska mekanis-
mer är det faktum att specifik läkemedels-
behandling mot osteoporos eller mot kar-
diovaskulär sjukdom och dess riskfaktorer 
som hypertoni, hyperlipidemi och diabetes 
verkar kunna påverka båda sjukdomsför-
loppen [7]. Olika antihypertensiva läkeme-
del, statiner, insulin etc. har varit föremål 
för undersökningar på osteoporosrelate-
rade mått med varierande resultat [41]. 
Inom ramen för denna översiktsartikel 
har jag valt att illustrera ovanstående sam-
band genom att lyfta fram ett exempel på 
en läkemedelsgrupp som främst används 
inom det kardiovaskulära området, nitra-
ter, och hur dessa kan påverka bentätheten 
i skelettet. 

En åldersberoende sänkning i produk-
tionen av kväveoxid (NO) kan relateras till 
en ökning i kardiovaskulära händelser och 
osteoporos. NO-läkemedel har en erkänd 
plats i behandlingen av angina pectoris. 
NO har även en östrogenlikt gynnsam 
effekt i ben, men utan de östrogenrelate-
rade biverkningarna. Det har därför speku-
lerats i att NO-donatorer skulle kunna vara 
attraktiva alternativ till östrogenterapi vid 
osteoporos [42]. In vitro-studier har visat 
att NO kan hämma osteoklastaktiviteten 
och djurstudier har visat att NO-donatorer 
såsom nitroglycerin och isorbid mononi-
trat (och dinitrat) kan förebygga benför-
luster i samband med östrogenbrist och 
kortisonbehandling. Kliniska studier har 
visat att äldre kvinnor som behandlas med 
nitrater för angina har högre BMD i höfter 
och hälar jämfört med icke-användare och 
har även lägre risk för att få frakturer [43, 
44]. I en annan studie, med målet att 
belägga ett longitudinellt samband, fann 
man att nitratanvändning hos 1419 män 
och 2587 kvinnor var associerad med ökad 
BMD i ryggrad och höft [45]. Slutligen, i 
en nyligen publicerad studie, randomise-
rades 243 postmenopausala kanadensiska 
kvinnor till antingen nitroglycerinsalva 
eller placebo som applicerades dagligen på 
armen i 2 års tid. Kvinnorna som använde 
salvan med nitroglycerin ökade sin BMD 
i ländkotor, höfter och femur jämfört med 
placebogruppen [46].

Osteoporosläkemedel har också visats 
ha effekt på kardiovaskulär sjukdom. Till 
exempel finns nu studier på bisfosfona-
ter och läkemedel inom gruppen SERM, 
selektiva östrogenreceptormodulatorer. 
Zoledronsyra (Aclasta) givet till patienter 
inom 90 dagar efter höftfraktur har visats 
reducera dödligheten med 28% [47]. En 
av hypoteserna var att denna intravenösa 
bisfosfonat mera specifikt kunde påverka 
den kardiovaskulära mortaliteten [48]. 
Lasofoxifen, en SERM, har nyligen visats 
vara associerad med nedsatt risk för krans-
kärlssjukdom och stroke [49].

Diskussion
En nyligen publicerad studie från Austra-
lien sätter särskilt fokus på allmänläkarnas 
roll vid diagnostisering och behandling av 
osteoporos [50]. I denna studie rekryte-
rades 17033 kvinnor över 50 års ålder av 
1248 allmänläkare. Kvinnorna intervjua-
des av sjuksköterskor och för varje kvinna 
beräknades 10-års risken att drabbas av en 
betydande framtida osteoporosfraktur med 
hjälp av FRAX (Fracture Risk Assessment 
Tool). Resultaten visade att 10-årsrisken 

att drabbas av en osteoporosfraktur var 
signifikant högre för 6219 kvinnor med 
kardiovaskulär sjukdom jämfört med 10814 
kvinnor utan kardiovaskulär dito efter jus-
tering för ålder, BMI, rökning och alko-
holanvändning. Bland de 4678 kvinnor 
som klassificerades som högriskindivider, 
d.v.s. 10-årsrisken att drabbas av osteopo-
rosfraktur var ≥ 20%, var prevalensen av 
osteoporosrelaterade behandlingar 50,2% 
hos kvinnor med kardiovaskulär sjukdom 
jämfört med 56,9% i gruppen utan. För-
fattarna konkluderade att kvinnor med 
kardiovaskulär sjukdom hade en ökad risk 
för att drabbas av frakturer delvis beroende 
på osteoporosspecifika riskfaktorer som 
anamnes på tidigare frakturer, användning 
av glukokortikoider och sekundär osteo-
poros. Dessa riskfaktorer som kunde upp-
täckas i primärvården i Australien ledde 
inte allmänläkarna till att påbörja adekvat 
behandling. Orsakerna till detta kunde 
enligt författarna vara omedvetenhet om 
sambandet mellan de två sjukdomarna 
och/eller den stress som allmänläkarna 
jobbade under p.g.a. läkarbrist. Att osteo-
porossjukdomen är underdiagnostiserad 
och underbehandlad i primärvården är 
allmänt känt. För Australiens del har det 
visats från ett stort primärvårdsmaterial 
på postmenopausala kvinnor att bara c:a 
30% av de kvinnor som hade pådragit sig 
en låg-trauma-fraktur efter menopausen 
erhöll specifik behandling för osteoporos. 
Bara c:a 40% av de patienter som hade 
fått veta av allmänläkaren att de hade 
osteoporos fick någon specifik behandling 
[51]. I Sverige ser det inte mycket bättre 
ut. I en studie värderade man följsamhe-
ten till osteoporosbehandling. Följsamhe-
ten visade sig vara dålig och efter ett års 
behandling för osteoporos hade 50% slutat 
med sin medicin. I samma studie fann man 
även ett stark inverst förhållande mellan 
följsamheten och frakturincidensen [52], 
vilket talar för att det kan vara av värde 
att åtgärda följsamhetsproblemet utifrån 
ett hälsoperspektiv. Samma författare har 
tidigare beräknat att 1018 frakturer årligen 
orsakas av dålig följsamhet till osteoporos-
behandling i Sverige, vilket även gör det 
ekonomiskt försvarbart [53].

Sammanfattningsvis kan sägas att kardio-
vaskulära sjukdomar och osteoporos verkar 
ha mycket gemensamt; ett samband vilket 
ger sig tillkänna på olika sätt inom patofy-
siologi, genetik, riskfaktorer, organskada, 
epidemiologi och läkemedelsbehandling. 
Ännu är mycket outforskat och samban-
det mellan dessa åkommor måste definie-
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ras bättre [7]. Vi behöver identifiera lik-
heter mellan de sätt som osteoporos och 
kardiovaskulär sjukdom visar sig på, och 
ta reda på om där finns patofysiologiska 
mekanismer inom den ena åkomman 
som ännu inte utforskats hos den andre. 
Dessutom kan en förståelse av interaktio-
nen mellan osteoporos och ateroskleros 
främjas av studier på riskfaktorer som är 
diskordanta; t.ex. övervikt är en riskfaktor 
för kardiovaskulär sjukdom men inte för 
osteoporos (färre frakturer hos överviktiga). 
En detaljerad förståelse om hur läkemedel 
användbara inom det kardiovaskulära 
området samtidigt kan påverka osteopo-
rossjukdomen, och tvärtom, kan ge oss 
bättre tillvägagångssätt att förebygga sjuk-
domarna [54]. Det viktigaste i nuläget är 
att vara medveten om sambandet mellan 
kardiovaskulära sjukdomar och osteoporos, 
så vi kan agera i form av utredning och/
eller behandling när riskfaktorer för den 
ena och/eller den andra sjukdomen uppen-
barar sig i kliniken.

Isak Lindstedt
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Blodtrycket varierar normalt över dygnet. 
Att ha lägre blodtryck under nattens vila 
än under dagens aktiviteter brukar anses 
som både fysiologiskt normalt och prog-
nostiskt gynnsamt. Flera studier visar 
dock att det inte är ovanligt att blod-
trycket ligger för högt på natten, även om 
mottagnings- eller dagblodtrycksvärdena 
är normala. Kan det därför finnas skäl att 
individualisera blodtrycksbehandlingen 
så att vissa patienter rekommenderas att 
ta blodtrycksmedicinerna på kvällen istäl-
let för på morgonen?

Nattlig hypertoni som riskfaktor
Blodtryck som uppmätts med 24-timmars 
blodtrycksmätning predikterar 10-årsrisken 
för total och kardiovaskulär död oberoende 
av blodtryck uppmätt på en mottagning (1), 
och bland patienter med behandlad hyper-
toni kan 5-årsrisken att drabbas av kardio-
vaskulär sjukdom vid ett givet mottagnings-
blodtryck skilja markant beroende på om 
blodtrycket vid en 24-timmarsmätning är 
högt eller lågt (2). Att 24-timmars blod-
trycksmätning överträffar vanlig mottag-
ningsblodtrycksmätning kan ha flera för-
klaringar: för det första erbjuder ju dygns-
mätningen ett medelvärde av ett flertal 

mätningar vilket minskar felkällan, och för 
det andra identifierar dygnsmätningen både 
patienter med så kallad vitrockhypertoni 
(högt blodtryck på mottagningen men nor-
malt blodtryck vid dygnsmätningen) och 
patienter med så kallad maskerad hyper-
toni (normalt blodtryck på mottagningen 
men högt blodtryck vid dygnsmätningen) 
som sannolikt har en betydligt bättre (vit-
rockhypertoni) respektive sämre (maskerad 
hypertoni) prognos än vad mottagnings-
blodtrycket ensamt låter antyda (3). En 
tredje rimlig förklaring är att man vid en 
24-timmars blodtrycksmätning även väger 
in betydelsen av det nattliga blodtrycket. 
Blodtrycksnivån på natten har nämligen 
visat sig vara överlägset blodtrycksnivån 
på dagen vad gäller förmåga att prediktera 
5-årsrisken för kardiovaskulär död (4). I de 
nu aktuella europeiska riktlinjerna anges 
genomsnittliga nattliga blodtrycksnivåer ≥ 
120/70 mmHg som förhöjda (5) och dessa 
gränsvärden förefaller rimliga även utifrån 
prospektivt insamlade data (6).

Maskerad/isolerad nattlig hypertoni 
– nya riskmarkörer
Förhöjt nattligt blodtryck förefaller vara 
ett inte helt ovanligt fenomen, även om 

mottagningsblodtrycket ligger normalt. 
I den epidemiologiska undersökningen 
CARDIPP (Cardiovaskulära riskfaktorer 
hos patienter med typ 2-diabetes – en 
prospektiv studie i primärvården) kunde 
vi t.ex. påvisa nattligt blodtryck ≥ 120/70 
mmHg hos nära nog var tredje av de del-
tagare som hade mottagningsblodtryck 
<130/80 mmHg (7). Intressant nog hade 
patienterna med maskerad nattlig hyper-
toni även förhöjd pulsvågshastighet i aorta, 
talande för ökad kärlstelhet och mer avan-
cerad arterioskeleros. Hos patienter med 
typ 1-diabetes har förekomst av maskerad 
nattlig hypertoni, definierad enligt samma 
kriterier som ovan, visat sig vara associerad 
med ökad förekomst av diabetesretinopati 
i en brasiliansk tvärsnittsstudie (8). Inom 
ramen för samarbetet IDACO (Internatio-
nal Database on Ambulatory blood pres-
sure in relation to Cardiovascular Outco-
mes) analyserades nyligen data från 8711 
patienter (varav 1100 Uppsalabor) som 
genomgått 24-timmars blodtrycksmätning 
(9). Målsättningen var att beskriva det pre-
diktiva värdet av isolerad nattlig hypertoni, 
definierad som nattligt blodtryck ≥ 120/70 
mmHg och dagblodtryck vid ambulato-
risk mätning < 135/85 mmHg. Man fann 

Ska blodtrycksmedicinen 
tas på kvällen?
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att isolerad nattlig hypertoni förekom hos 
drygt 6 procent av studiedeltagarna, och 
att majoriteten av patienterna med isole-
rad nattlig hypertoni hade normalt mot-
tagningsblodtryck. Förekomst av isolerad 
nattlig hypertoni var kopplad till signifikant 
högre risk att avlida inom uppföljningsti-
den, eller att drabbas av någon kardiovas-
kulär sjukdom, trots statistisk justering för 
klassiska riskfaktorer.

Njurarnas roll vid nattlig hypertoni
Vi kan alltså konstatera att nattlig hyper-
toni är en riskfaktor att räkna med. Men 
hur uppkommer detta fenomen? Ett flertal 
modeller har föreslagits förklara hur nattlig 
hypertoni uppkommer. Särskilt intresse har 
riktats mot njurarnas roll i blodtrycksregle-
ringen, och en hypotes är att högt blodtryck 
på natten åstadkommer en tryckberoende 
natriures, som kan kompensera för utebli-
ven natriures under dagen. Med andra ord 
innebär detta att vid njurfunktionsned-
sättning som åtföljs av oförmåga att under 
dagen eliminera tillräcklig mängd natrium i 
urinen, kan den renala natrium-eliminatio-
nen hållas intakt genom en kompensatorisk 
nattlig blodtrycksstegring (eller utebliven 
nattlig blodtryckssänkning). 

I en liten men elegant studie av 65 
patienter med kronisk njursjukdom, kunde 
exempelvis Fukuda och medarbetare visa 
att det råder ett negativt samband mellan 
njurfunktion och tiden fram till det att det 
nattliga blodtrycket börjar sjunka: ju sämre 
njurfunktion, desto längre tid tar det tills 
det nattliga blodtrycket sjunker (10). 

Bankir och medarbetare har även i en 
större studie visat att blodtrycket sjun-
ker mindre på natten hos personer som 
utsöndrar mindre natrium i urinen på 
dagen (11). 

Det har också visats att behandling med 
25 mg hydroklorthiazid/dag sänker det 
nattliga blodtrycket mer än dagblodtrycket 
hos patienter med essentiell hypertoni som 
hade utebliven nattlig blodtryckssänkning 
innan behandlingen inleddes (12), vilket 
ju också kan anses stödja uppfattningen 
att det finns en koppling mellan natriu-
mutsöndringen i urinen och de nattliga 
blodtrycksnivåerna. 

Förklaras fynden från HOPE-studien av 
nattlig blodtryckssänkning? 
Om nattlig hypertoni är farligare än 
hypertoni under dygnets vakna timmar, 
innebär då detta att patienten har större 
nytta av blodtryckssänkande läkemedel 
om dessa administreras på kvällen jäm-

fört med på morgonen? Denna fråga blev 
högaktuell när HOPE-studien visade att 
ACE-hämmaren ramipril, given på kvällen 
till patienter med hög kardiovaskulär risk 
(men inte nödvändigtvis med hypertoni, 
inklusionskriterierna var: ålder > 55 år samt 
antingen tidigare känd kranskärlssjukdom, 
cerebrovaskulär sjukdom, perifer artärsjuk-
dom eller diabetes i kombination med 
minst en ytterligare riskfaktor) minskade 
risken för kardiovaskulär sjuklighet och 
död jämfört med placebo (13). Skillnaden 
i blodtryck mellan de ramiprilbehandlade 
och de placebobehandlade patienterna var 
endast 3/2 mmHg, vilket föranledde spe-
kulationer om huruvida protektiva effekter 
utöver blodtryckssänkningen kunde för-
klara ramipirilbehandlingens gynnsamma 
effekt. Men mättes blodtrycket verkligen 
vid rätt tidpunkt? 

I en intressant substudie av 38 svenska 
HOPE-patienter som inkluderats på basen 
av förekomst av perifer artärsjukdom, 
genomfördes 24-timmars blodtrycksmät-
ning i samband med randomiseringen 
samt ett år senare (14). Varken mottag-
nings- eller nattblodtrycken skiljde sig 
signifikant åt mellan grupperna innan 
randomiseringen, men ett år senare hade 
patienterna som randomiserats till rami-
prilbehandling sjunkit signifikant mer i 
nattblodtryck än patienterna som ran-
domiserats till placebobehandling (skill-
nad i nattlig blodtryckssänkning mellan 
grupperna: 17/8 mmHg, p< 0.01) utan 
att någon statistiskt signifikant skillnad 
avseende behandlingsinducerad sänkning 
av mottagningsblodtrycket kunde påvi-
sas. Studien är visserligen liten, men om 
dessa patienter är representativa för hela 
HOPE-populationen, erbjuds vi en fullgod 
förklaring till varför ramipril på kvällen var 
förknippat med förbättrad prognos trots 
att mottagningsblodtrycket påverkades så 
lite: den stora effekten av behandlingen 
inföll kanske på natten?

Kliniska studier av att ta 
blodtrycksmedicinen på kvällen
Flera mindre studier har utförts med både 
ACE-hämmare och angiotensinreceptor-
blockerare för att utröna om kvällsadminis-
trering jämfört med morgonadministrering 
medför olika behandlingseffekter avseende 
blodtryck. Resultaten har nyligen sam-
manställts i en översiktsartikel av Ramón 
Hermida (15). 

De artiklar som lyfts fram i artikeln 
visar ofta att kvällsadministrering är över-
lägsen morgonadministrering, även för 

dokumenterat långverkande susbstanser 
som t.ex. telmisartan, men det är något 
problematiskt att Hermida själv är förste-
författare till ganska många av de arbeten 
som refereras, och exakt hur litteratursök-
ningen genomförts redovisas tyvärr inte 
heller. Man kan ha detta i åtanke när man 
läser resultaten från forskargruppens nyli-
gen avslutade studie MAPEC (Monitoriza-
ción Ambulatoria para Predicción de Even-
tos Cardiovasculares), som publicerades i 
tidskriften Chronobiology International 
förra året (16). 

I MAPEC-studien inkluderades 2 156 
patienter med antingen nyupptäckt eller 
refraktär hypertoni. De patienter som 
hade nyupptäckt hypertoni randomisera-
des till antingen kvälls- eller morgonad-
ministrering av blodtryckssänkande läke-
medelsbehandling, där patientens läkare 
själv kunde välja mellan ett flertal olika 
preparat. De patienter som hade refraktär 
hypertoni, och alltså redan tog blodtrycks-
sänkande läkemedel, randomiserades till 
att antingen ändra läkemedelskombina-
tion men fortsätta ta samtliga tabletter på 
morgonen, eller till att ändra administre-
ringstillfället för en av de tidigare använda 
tabletterna från morgonen till kvällen. 
Patienterna följdes prospektivt under 
en mediantid av 5,6 år. Det remarkabla 
huvudfyndet var att den kardiovaskulära 
mortaliteten inom uppföljningstiden var 
signifikant lägre bland de patienter som 
randomiserats till att ta minst en av blod-
tryckstabletterna på kvällen (0,53 dödsfall 
per 1000 patientår) än bland de patien-
ter som tog samtliga blodtryckstablet-
ter på morgonen (2,1 dödsfall per 1000 
patientår). I bägge grupperna användes i 
genomsnitt två blodtryckssänkande läke-
medel och andelen patienter som behövde 
tre eller fler blodtryckssänkande läkemedel 
skiljde sig inte signifikant åt mellan grup-
perna. 

Vissa invändningar kan dock göras mot 
studiedesignen. Bland annat lyckades man 
inte helt och hållet med randomiseringen 
(genomsnittsåldern bland dem som ran-
domiserades till att ta medicinen på kväl-
len var aningen lägre än bland dem som 
randomiserades till att ta medicinen på 
morgonen, och samma sak gällde krea-
tininvärdet och midjeomfånget). Huruvida 
detta kan ha påverkat utfallet berörs inte 
av författarna, som istället konstaterar att 
dessa skillnader går att justera bort statis-
tiskt genom att korrigera för multipla jäm-
förelser. Givet sina metodologiska brister så 
representerar MAPEC-studien i alla fall det 
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första storskaliga försöket att prospektivt 
evaluera om prognosen förbättras av om 
blodtrycksmedicinen tas på kvällen i stäl-
let för på morgonen. Önskvärt vore dock 
om resultaten kunde bekräftas av obero-
ende undersökare, i analogi med vad som 
tidigare påpekats här i Vaskulär Medicin 
gällande Ramón Hermidas forskning om 
gynnsamma effekter på blodtrycket av att 
administrera acetylsalicylsyra på kvällen 
istället för på morgonen (17).

Kliniska implikationer
Sammanfattningsvis vet vi idag att höga 
nattliga blodtrycksnivåer förknippas med 
ökad kardiovaskulär risk, och att kurvan 
som beskriver hur den kardiovaskulära 
risken ökar med ökande blodtryck är 
brantare för det nattliga blodtrycket än för 
blodtryck uppmätt på dagen. Vi har också 
sett att ett normalt mottagningsblodtryck 
inte utesluter möjligheten att patienten 
har nattlig hypertoni. Detta talar för att 
ett ökat användande av 24-timmars blod-
trycksmätning skulle kunna förbättra risk-
stratifieringen av patienter med hypertoni, 
även bland de patienter som redan uppnår 
målvärdena för mottagningsblodtryck. 
Diuretika eller saltrestriktion kan tänkas 
påverka de nattliga blodtrycksnivåerna på 
ett särskilt gynnsamt sätt. Ett flertal mindre 
experimentella studier, flera dock från 
samma forskargrupp, har påvisat fördelar 
med att administrera blodtrycksmediciner 
på kvällen istället för på morgonen. Vad 
gäller prospektiva data med hårda end-
points får vi dock än så länge hålla till godo 
med indirekta data från HOPE-studien, 
samt med den delvis bristfälligt designade 
MAPEC-studien, som dock bägge pekar 
i samma riktning, nämligen att det kan 
finnas kliniskt relevanta fördelar med att 

förskriva blodtrycksmedicinerna på kvällen 
istället för på morgonen. 

En personlig reflektion är att följsam-
heten kanske skulle kunna förbättras om 
blodtrycksmedicinen administrerades till-
sammans med någon annan tablett som 
skall intas på kvällen. Vilket generikafö-
retag blir först med att ta fram kombina-
tionstabletten ”Simvalapril 40/20 mg”?

Magnus Wijkman
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Salt är ett återkommande tema i Vaskulär Medicin. Jag 
ärvde en patient efter min handledare B E Karlberg 
som på egen hand (får man säga) ätit väldigt salt-

fritt sedan nästan 30 år. Agneta hade redan som 40-åring 
blodtryck upp emot 220/120 mmHg, men tog redan vid 
debuten av sin hypertoni reda på hur man gick tillväga för 
att saltreducera sin kost. Hon har lyckats med bravur, och 
urinsamlingar visar typiskt att hon intar 10–25 mmol NaCl 
per dygn, alltså mellan en femte till tiondedel av vad en 
typisk svensk innevånare intar idag. Mest anmärkningsvärt 
har nog hennes blodtrycksutveckling varit under de gångna 
nästan tre decennierna. Agnetas blodtryck ligger nu på ca 
110/70 mmHg med behandling med 75 mg Aprovel ett par 
gånger per vecka (!). Således har blodtrycket sjunkit kraftigt 
under denna period, hon har en systolisk trycknivå som 

Osaltad tillvaro

ligger under den hon hade diastoliskt för 20 år sedan. Hur lever då 
Agneta för att kunna inta så lite salt? Jag frågade henne om just detta 
vid hennes senaste besök på min mottagning, och undrade också om 
hon kunde tänka sig beskriva detta för Vaskulär Medicins läsare, med 
följande trevliga redogörelse som följd!

Fredrik Nyström

Kan man leva ett bra liv på natriumreducerad 

kost?

Ja, det var den frågan jag fick fundera över i 
början av 1980-talet efter att professor Bengt 
Karlberg konstaterat att min hypertoni krävde 
mycket medicinering. När jag började fundera 
insåg jag att alla mina nära släktingar, som var 
avlidna, dött av hjärt-/kärlrelaterade sjukdomar, 
så jag bestämde mig snabbt för den natriumre-
ducerade kosten och kunde sedan ganska omgå-
ende halvera medicindosen.

Hur lever man när man undviker salt kost?

Man kan äta alla basvaror – kött, fisk, grönsaker 
som man tillagar med goda örtkryddor, citron, 
vitlök m.m. Det finns mängder av möjligheter. 
Råvarornas naturliga smaker kommer till sin rätt 
och smakar underbart. Jag är också vinälskare 
och häller ofta i en skvätt vin eller cognac för att 
förhöja smaken. Men aldrig något salt!! Jag skaf-
fade snart en Electrolux Hushållsassistent som 
knådar alla bröddegar. Jag väljer långtidsjäsning 
så jag kan planera tiden och slipper vara bunden 
av jästider. Under alla dessa år har jag arbetat 
heltid, haft barn och familj som också vant sig 
vid min mat och tycker att den smakar bra. Alla 
våra gäster genom åren har också trakterats med 
den osaltade maten, och de allra flesta tycker 
rätterna är smakrika, och de önskar inte extra-

salt, som ju enkelt kan tillföras på tallriken om 
man så önskar. Även om man är uteätare går det 
i de flesta fall att få en bit kött eller fisk vänd i 
pannan utan salt eller en god saltfri sallad.

Ost är ett särskilt kapitel. Ibland gör jag egen 
färskost av fil, som smaksätts på olika sätt, men 
all köpeost är saltad. Jag väljer då den minst 
salta osten som avnjuts med mitt eget osaltade 
bröd. Det har jag alltid i frysen. Osaltat smör 
finns att köpa, dock inte smörgåsmargarin, som 
jag avstår från. Jag älskar skaldjur – hummer, 
krabba, musslor kokar jag utan salt, och de deli-
kata ostronen äts naturella med lite citron.

Hur motiveras man hela tiden att fortsätta 

med den natriumreducerade kosten?

Sedan professor Karlberg pensionerats har jag 
haft förmånen att få tillhöra professor Fredrik 
Nyströms patienter. Av dem båda har jag alltid 
blivit peppad, uppmuntrad och inspirerad. Den 
allra bästa motivationen är också att jag mår så 
bra av den natriumreducerade kosten att jag bara 
behöver en låg medicindos numera. Jag skulle 
vilja rekommendera alla som har problem med 
hypertoni att prova detta. Det är faktiskt inte 
svårt om viljan finns. Man blir snart motiverad. 
Jag svarar gärna på frågor om min mat.

Agneta Findahl-Sälde

Ett liv utan salt – är det möjligt?
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Ronneby vårdcentral öppnade den 1 
februari landets första hypertoniskola, 
och intresset bland patienter och andra 
vårdgivare var stort. 

Som allmänläkare så har jag liksom 
många andra kollegor under åren 
hänvisat en hel del patienter till våra 

sjuksköterskor för att kontrollera deras 
höga blodtrycksvärden. Man kunde sedan 
konstatera många gånger att trycket var 
något lägre hos sjuksköterskan jämfört med 
det värde man själv mätte hos patienten. 

Ronneby vårdcentral har ca 10 400 
patienter i sitt upptagningsområde. Vi är 
sex specialister i allmänmedicin. Totalt är 
vi 51 personer som representerar alla yrkes-
grupper som en modern vårdcentral skall 
göra (men vi saknar en fast dietist än så 
länge).

I Sverige har vi 1,8 miljoner hypertoni-
ker, varav 1,4 miljoner som behandlas med 
läkemedel. Cirka var fjärde person når inte 
sitt måltryck. Ca 10–30% har vitrockshy-
pertoni.

För Ronneby vårdcentral innebär det 
att vi har ca 2 200 personer över 20 år 
som förväntas ha högt blodtryck, och ca 
330 personer med vitrockshypertoni som 
kanske behandlas helt i onödan. 

SBU-rapporten om 
hemblodtrycksmätning
I rapport nr 4, 2010 framgår tydligt att 
blodtrycket mätt i hemmet är minst lika 
bra som blodtrycket mätt på mottagning 
för att förutsäga risk för död och hjärt-
kärlsjukdom.

Hemblodtrycksmätningen (HBM) är 
bekväm och ostressad. Patienten kan dess-
utom ta flera mätningar och därmed får 
vi bättre underlag för behandlingen. Det 
är lika effektivt att mäta sitt blodtryck i 
hemmet som på mottagningen enl. SBU:s 
slutsatser. Den ger dessutom samma träff-
säkerhet för att styra den mediciniska 
behandlingen av hypertonin.

Frågan som var aktuell var: Kan man 
verkligen låta patienterna ta eget ansvar för 
sin blodtrycksmätning i hemmet? Svaret är 
att all erfarenhet från våra diabetiker med 
sina sockermätare, och våra astmatiker med 
PEF-mätare talar för att det går utmärkt i 
de flesta fall.

Hypertoniskolan
Idén till skolan kom under slutet av dec 
2010. Under mellandagarna skrev jag ned 
mina tankar och ett tilltänkt flödesschema 
med ett standardiserat omhändertagande 
och info till våra patienter. Grundstommen 
i det hela diskuterades i läkargruppen och 
därefter med resten av personalen. Mycket 
stöd och synpunkter kom fram. Teamet 
består av undertecknad, en Dsk och en 
Usk som sedan en tid utfört våra 24-tim-
marsmätningar. 

Vi har med hjälp av annonser, och 
lokala tidnings- och TV-reportage kunnat 
nå ut till många av våra patienter. Vi har 
kallat till tre informationsmöten där syfte, 
tillvägagångssätt, behandling och uppfölj-
ning diskuterades. Tanken är att patien-
terna skall delas i grupper mellan 8–10 per-
soner. De skall uppmuntras att inhandla 
egen validerad blodtrycksmätare eller låna 
en sådan av oss. Gruppmöten – för att 
informera och utnyttja gruppdynamiken, 
men även individuella möten för att dis-
kutera den egna behandlingen – planeras.

Under dessa möten går läkaren igenom 
den mediciniska delen om risken att gå 
med högt blodtryck, och hur det är att ha 
andra symtom/sjukdomar i tillägg. 

Dsk går igenom livsstilsfaktorer, men 
även hur man mäter blodtrycket i hemmet. 

Undersköterskan visar 24-timmarsblod-
tryckapparaten och hur man använder 
den för de patienter som behöver denna 
mätning.

Flödesschema
Patienten kommer till hypertoniskolan 
antingen via läkaren, mottagningssköter-
skor eller via egen remiss. Om det hand-
lar om hypertoni grad I (140-159/90-95) 
eller grad II (160-179/95-105), så bokas tid 
till laboratoriet – med provtagning, EKG 
– och också till skolan. Dsk informerar 
om HBM och patienten utför 3–6 egna 
mätningar i hemmet. Återbesök till Dsk 
därefter som evaluerar resultatet. 

Om diagnosen hypertoni är klar så 
kopplas patientens egen läkare in, som 
sätter in medicin. Patienten åter till skolan 
och nya hemmätningar görs. Nya prover 
tages ca 2 veckor efter medicininsättning. 
Konsultation sker fortlöpande mellan Dsk 
och läkaren. 

Hypertonisjuksköterskan kommer i 
denna skola att ha en nyckelroll och vara 
patientens främste kontakt med vårdcen-
tralen.

Patientpärm
Varje patient får en pärm innehållande bl.a. 
en ”hälsoblankett” som skall vara med vid 

Ronneby vårdcentral öppnar landets 
första hypertoniskola för bättre vårdkvalité

Gisela Håkansson, Anders Olsen och Pia Carlström på Ronneby Vårdcentral.  Foto: Camilla Olsen
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varje besök. Där samlas all viktig informa-
tion, typ blodtrycket initialt och därefter, 
midjemått, BMI, rökvanor, motionsvanor, 
mediciner, blodsocker och s-kolesterol. I 
pärmen finns även en uppdaterad medi-
cinlista, ev. Waranlista till dem som har det 
och en faktaruta om hur man mäter sitt 
blodtryck i hemmet.

Besparingar 
Man kan med lätthet även konstatera att 
hemblodtrycksmätningen innebär stora 
besparingar i vården och att mycket per-
sonaltid kan frigöras till annat.

Som ett enkelt exempel kan nämnas att 
vi på Ronneby VC under 2010, hade 1782 
besök bara hos våra två undersköterskor. Vi 
studerade tidsåtgången under två veckor i 
januari 2011 och såg att det lades ner hela 
38,5 timmar på blodtrycksmätningen hos 
Dsk, Usk. Mätningar som mycket väl 
kunde ha utförts i hemmet med lika bra 
kvalité.

Vi har blivit uppringda av kollegor och 
sjuksköterskor som undrade över hur vi 
gör/gjorde. Därför kommer nedan hela 
materialet som jag använde mig av. Min 

förhoppning är att detta skall kunna sti-
mulera andra att titta närmare på den egna 
hypertonipopulationen och vad man kan 
göra för dem.

Anders Olsen
Verksamhetschef

Spec. i allmänmedicin
Ronneby vårdcentral

Anders.olsen@ltblekinge.se

Hypertoniskolan
Ronneby	vårdcentral	startar	något	nytt.	

Definition:
En	skola	där	vi	lär	våra	patienter	(antingen	med	etablerad	
hypertoni	eller	med	risk	för	det)	att	aktivt	ta	del	i	sitt	hälsotill-
stånd	genom	egna	blodtrycksmätningar	i	hemmet.

Syfte:
Att	få	så	sanna	blodtrycksvärden	som	möjligt.	Icke	sjuka	per-
soner	blir	därmed	fortsatt	friska.
Fördelar?	Nackdelar?
I	likhet	med	våra	diabetiker	och	astmatiker,	så	skall	våra	
hypertonipatienter	i	så	stor	utsträckning	som	möjligt	kunna	
följa	upp	sin	egen	utredning	och	behandling.

Nedanstående	program	är	byggt	på	studier,	vetenskapliga	
artiklar	i	läkartidningen,	SBU-rapporten	april	2010	(Hemblod-
trycksmätning),	Läkarboken,	och	även	på	boken	Hypertoni	
och	24-tim	blodtrycksmätning,	av	Thomas	Kahan	och	Fredrik	
Nyström	(Ingår	i	SBU-gruppen).

Definition av blodtrycksnivåer: Syst. Diast.

Optimal < 120 < 80
Normal 120-129 80-84
Hög normal 130-139 85-89
Mild (grad I) hypertoni 140-159 90-99
Måttlig (grad II) hypertoni 160-179 100-109
Svår (grad III) hypertoni > 180 > 110
Hypertensiv kris (akut inläggning) 200 140
24-tim BTM > 125-130 > 80
Hemblodtrycksmätning > 130-135 > 85

Huvudpunkter i området:
27%	av	den	vuxna	befolkningen	har	hypertoni.	Mer	än	hälften	
av	våra	pensionärer	har	det.	Totalt	för	Sverige	är	det	1,8	mil-
joner.	
1.	 1,4	miljoner	behöver	läkemedelsbehandling.
2.	 Av	dem	som	behandlas	uppnår	mindre	än	hälften	upp-

satta	mål.
3.	 Behandlingen	är	troligtvis	livslång.
4.	 Behandlingen	är	till	för	att	minska	hjärt-	och	kärlsjukdo-

mar,	ffa	stroke,	hjärtsvikt	och	hjärtinfarkt.

5.	 S.k.	vitrockhypertoni	drabbar	ca	10–15%	av	våra	patienter	
med	falskt	höga	värden	på	mottagningen	(för	Sverige	ca	
180 000–270	000	pat.	att	jmf.	med	blekinges	150 000	invå-
nare)	Det	kan	vara	en	skillnad	på	10	mmHg	vilket	har	stor	
betydelse.

6.	 Hemblodtrycksmätningen	(HBT)	är	minst	lika	effektiv	som	
Mott.tryck	(MTB)när	det	gäller	att	styra	behandlingen,	dvs.	
man	kan	lita	på	det.

7.	 Livsstilsbehandling	skall	vara	en	naturlig	del	i	hypertonis-
kolan.

8.	 BT	varierar	under	dygnet,	ca	10	mmHg	högre	dagtid.
9.	 I	många	studier	visas	att	HBT	är	lägre	än	MTB.
10.	Hypertoni	är	lika	vanligt	bland	män	som	bland	kvinnor.
11.	 >	hälften	av	alla	diabetiker	typ	II	har	hypertoni.

Hur göra?

Flödesschema på mott.
1.	 Vid	misstanke	om	hypertoni,	remitteras	pat.	till	livsstils-

mott.	för	nya	mätningar:
	 Om	pat.	inte	kan/vill	ta	blodtrycket	själv	i	hemmet	så	görs	

det	på	mott.	enl	nedan:
•	Vid	arytmier	behövs	6	mätningar.
•	Vid	mild	hypertoni	kan	mätningar	göras	vid	3–6	tillfällen	

under	3	mån.	
	 Vid	högre	tryck,	1–2	mätningar	med	1–2	v	mellanrum	för	att	

säkra	diagnosen.
2.	 Lab	dagen	efter	fastande:	EKG	+	HB,	Krea,	Kalium,	glucos,	

lipider	(S-kolesterol,	LDL,	HDL,	TG,	Kvot)	om	ej	tagit	under	
det	sista	året,	u-sticka).

3.	 Vid	misstanke	om	mild	hypertoni(140-159/90-99)	kan	ovan	
vänta	till	ev.	klar	diagnos,	och	då	initierar	systern	detta	
med	resultat	till	Dr.

4.	 Om	ssk	bekräftar	diagnosen,	informerar	hon	Dr	under	
”konsulttid”,	som	skriver	ut	medicin	och	skriver	måltrycket	
för	pat.	

5.	 Ssk	informerar	pat.	Bestämmer	nya	tider	för	HBT.	Därefter	
ny	utvärdering.

Standardiserad BT-mätning:
1.	 Ej	kaffe	eller	tobak	de	senaste	30	min.
2.	 Bekvämt	sittande	med	armen	vilande	i	hjärthöjd.
3.	 5–10	min	vila.
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4.	 Pat.	sitter	ej	med	korsade	ben.	Sitter	tyst.
5.	 Rätt	manschett	.
6.	 Minst	2	mätningar.
7.	 Mät	i	bägge	armar	vid	första	tillfälle.	Ta	2	blodtryck	med	

1–2	min	mellan	rum	och	beräkna	medelvärdet.	
8.	 Om	skillnad	mellan	armarna	på	5–10	mmHg,	välj	den	med	

högre	värde	för	dina	mätningar,	annars	välj	hö.	Arm.	Om	>	
20	mmHg,	utredning.

9.	 Ta	ytterligare	en	mätning	direkt	efter	stående,	och	efter	1	
min	därefter.	Ortostatism?

Patienten skall dock uppmuntras att köpa en validerad 
blodtrycksmanschett från t.ex. apoteket. 

Hemblodtryck:
•	 Mätning	i	normal	miljö	av	pat.	själv	eller	anhörig.
•	 BT	mätes	morgon	och	kväll	varje	dag	den	första	veckan	för	

att	få	rutin	på	det	hela.	Därefter	2	ggr/v	tills	diagnos.	Mkt	
glest	därefter	för	att	ej	skapa	onödig	oro.

•	 Använd	ej	mätningar	från	den	första	dagen.
•	 Vid	varje	tillfälle	göres	2	mätningar.	Medelvärdet	kan	

räknas	av	pat.	eller	av	oss	när	vi	får	tillbaka	mätningsblan-
ketten.

•	 Pat.	följer	samma	rutin	vid	mätning	som	ovan	(det	skall	
finnas	separat	pat.info	om	detta).

Patientinformation angående blodtrycks-
mätning i hemmet

Bäste	patient!
Högt	blodtryck	är	en	sjukdom	som	skall	behandlas	effektivt	
för	att	minska	risken	för	stroke,	njurskada,	hjärtsvikt	och	
hjärtinfarkt.
Det	finns	en	viss	misstanke	om	att	Du	har	högt	blodtryck.	
Detta	måste	antingen	bekräftas	eller	uteslutas.	Din	hjälp	här	
är	därför	av	mycket	stor	betydelse.
Enligt	rapport	från	SBU	(Statens	beredning	för	medicinisk	
utvärdering)	från	april	2010	som	bygger	på	många	veten-
skapliga	studier,	så	är	blodtrycket,	mätt	i	hemmet,	ofta	lägre	
än	blodtrycket	mätt	på	vårdcentralen.	Anledningarna	kan	
vara	bl.a.	att	man	mäter	i	den	egna	hemmiljön	och	utan	
stress	och	med	stor	bekvämlighet.	

Vi rekommenderar Dig att själv mäta ditt blodtryck i 
hemmet, och att Du deltar i vår Hypertoniskola

Du	kan	antingen	köpa	en	egen	blodtrycksmanschett	eller	
låna	av	oss.
Efter	läkarbesöket	kallas	du	till	vår	specialist	sjuksköterska,	
syster	Pia	Carlström,	för	att	gå	igenom	din	hälsoprofil,	och	för	
att	lära	dig	hur	du	mäter	ditt	blodtryck.
Du	får	också	en	blankett	att	fylla	i	Dina	värden	och	en	plan	
på	dina	kontakter	med	vårdcentralen.	Syster	Pia	och	din	
läkare	går	igenom	Dina	värden	(blodtryck	och	lab.värden)	
och	erbjuder	dig	behandling	därefter.	Fortsatta	kontroller	via	
hypertoniskolan	och	systern	därefter.

Mycket	välkommen.
Anders	Olsen	 Pia	Carlstöm
Verksamhetschef	 Specialist	sjuksköterska
Specialist	i	allmän	medicin

Råd vid hemblodtrycksmätning:

1.	 Ej	kaffe	eller	tobak	de	senaste	30	min.

2.	 Bekvämt	sittande	med	armen	vilande	i	hjärthöjd.

3.	 5-10	min	vila.

4.	 Ej	sittande	med	korsade	ben.	Man	sitter	tyst.

5.	 Rätt	manschett	.

6.	 BT	mätes	morgon	och	kväll	varje	dag	den	första	veckan	för	
att	få	rutin	på	det	hela.	Därefter	2	ggr/v	tills	diagnos.	Sys-
tern	ger	råd	därefter	om	fortsättningen.

7.	 Minst	2	mätningar	per	tillfälle,	räkna	medelvärdet	och	fyll	i	
blanketten	(Du	kan	få	hjälp	his	oss	annars).

Vårdprogram Hypertoni

Flöde för blodtrycksskola:

Pat	kommer	till	skolan	via:
•	 läkare.
•	 Dsk.
•	 Annan

1.	 vid grad I hypertoni (140-159/90-99):

•	 Bevakning	från	läkare/Dsk	till	skolan	(syster	Pia)	via	journa-
len.

•	 Skolan	kallar/undervisar.	Hemblodtrycksmätning	(HBM)upp	
till	6	mån	med	icke	farmakologisk	beh.

•	 Uppföljning	om	6	mån.

•	 Vid	Diagnos	går	pat.	till	lab.,	om	prover	ej	taget	under	det	
sista	året.	Ett	läkarbesök	bokas.

•	 Lab.besök	(ordnas	av	Dr)	2	v	efter	medicininsättning.

•	 Bevak.	Till	skolan	för	kontroll	av	HBM	2–3	mån	därefter.

2. vid grad II hos läkare/Dsk:

•	 Dels	till	skolan	via	bevakning,	men	även	till	lab.

•	 Som	ovan	dock	med	HMB	vid	3	tillfällen.

•	 Vid	diagnos,	läkar/skola-	konsultation.	Syster	info	pat	om	
det	skrivna	receptet	och	om	ny	lab	2	v	senare.

•	 Åter	till	skolan	2–3	mån	senare	för	rapport	om	HBM	och	
utvärdering.

3. Vid grad III ( > 180/>110) hos läkare/Dsk:

•	 Bevakning	till	skolan,	Lab,	HBM/skolans	mätning	med	1–2	v	
mellanrum.

•	 Fö	som	ovan.

Anders	Olsen
Verksamhetschef

Spec.	i	allmänmedicin
Ronneby	vårdcentral

Anders.olsen@ltblekinge.se	
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I anslutning till senaste Läkarstämman 
anordnade Novo Nordisk ett terapiinrik-
tat utbildningsmöte med temat ”Inkre-
tinbehandling – en hjärtefråga?” Mötet 
gick av stapeln den 30 november 2010 
på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg, 
en stad som glänste så vackert av all snö 
och julpynt. Experter inom området pre-
senterade både prekliniska forskningsre-
sultat och kliniska erfarenheter av inkre-
tinbaserad behandling, samtidigt som 
pågående studier presenterades och det 
fanns tid för avslappnad diskussion kring 
temat. Mötet inleddes och sammanfatta-
des av moderatorn Björn Eliasson, docent 
vid Diabetescentrum, Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset.

Tveklöst var kvällens höjdpunkt, 
som hade attraherat deltagare från 
större delen av landet trots snö-

kaos, föreläsningen om det kardiologiska 
perspektivet på GLP-1-behandling. Före-
dragshållare var en av de främsta exper-
terna på området, nämligen professor 
Jens Juul-Holst från Panum Institutet vid 
Köpenhamns Universitet i Danmark. Jens 
började med en sammanfattning av olika 
effekter av behandling med GLP-1 och en 
påminnelse om att GLP-1-receptorer fak-
tiskt finns i humana hjärtan och att möss 
som får sina GLP-1-receptorer utslagna har 
sämre vänsterkammarkontraktilitet och 
sämre diastolisk funktion [1]. 

Sedan sammanfattade han olika effek-
ter av GLP-1 på hjärtat under fyra punkter 
och nu gällde det att spänna fast bältena, 
för det gick i rasande fart och det finns ju 
så mycket att visa och det gällde också att 
hålla reda på möss och människor (även 
om GLP-1-peptidens sekvens är identisk hos 
möss, råttor och människor). Här försöker 
jag göra en kort sammanfattning av de fyra 
olika mekanismer som illustrerades tyda på 
positiva effekter av GLP-1-behandling på 
hjärtat genom att nämna några av de vik-
tiga referenserna som presenterades.

Förbättrad myokardöverlevnad vid 
ischemi
Zhao och medarbetare har genom försök 
på råttor illustrerat att under förhållanden 
med lågflödesischemi, ökade GLP-1 glu-
kosupptag i hjärtmusklerna och förbättrade 

återhämtning av hjärtfunktionen i nästan 
lika stor utsträckning som insulin, dock via 
annan mekanism än insulin. Detta skedde 
bl.a. genom ökad produktion av NO och 
ökad translokation av glukostransportörer 
GLUT- 1 och GLUT-4 [2].

Men, så enkelt ska det inte vara, för 
Ban och medarbetare har i ett senare 
arbete visat att möss med utslagna GLP-
1-receptorer fortfarande hade effekt av 
GLP-1 vid reperfusion. Det betyder alltså 
att vissa kardioprotektiva och vasodilate-
rande effekter av GLP-1 sker oberoende av 
aktivering av kända GLP-1-receptorer och 
att dessa effekter åtminstone delvis förmed-
las via vissa GLP-1-metaboliter [1]. Detta 
skulle i sin tur betyda att läkemedel som 
förmedlar sin effekt via aktivering av GLP-
1-receptorer och de som påverkar nedbryt-
ning av GLP-1 till dess metaboliter (alltså 
DPP-IV hämmare) skulle kunna leda till 
olika kardiovaskulära konsekvenser och 
att det måste finnas andra receptorer än 
de som vi idag känner till. Med andra ord 
får vi akta oss för att betrakta hela histo-
rien som ”klasseffekt” av inkretinbaserad 
behandling.

Hur är det hos människor då? Niko-
laidis och medarbetare undersökte tillägg 
av en 72-timmars infusion av GLP-1 hos 
patienter med akut hjärtinfarkt och ned-
satt vänsterkammarfunktion efter genom-
gången koronarangiografiskt revaskularise-
ring. Jämfört med kontroller visade dessa 
högriskpatienter förbättrad regional och 
global vänsterkammarfunktion [3].

Förbättrad hjärtfunktion 
vid icke-ischemisk hjärtsvikt
Nikolaidis och medarbetare undersökte 
också hundar som på ett experimentellt 
sätt fick inducerat dilaterad kardiomyopati 
varefter de behandlades under 48 timmar 
med rekombinant GLP-1-infusion. Dessa 
hundar fick en dramatisk förbättring av 
vänsterkammarfunktionen [4].

Hos människor med grav hjärtsvikt, 
resulterade fem veckors infusion med 
GLP-1 i signifikant förbättring av vänster-
kammarfunktion och livskvalitet [5], obe-
roende av diagnosen diabetes. Liknande 
positiva effekter har även demonstrerats vid 
behandling med en DPP-IV-hämmare av 
patienter med koronarsjukdom [6].

Förbättrad endotelfunktion vid typ 
2-diabetes
Flertalet studier har visat positiv effekt 
av inkretinbaserad behandling på endo-
tel funktion. I ett svenskt arbete där man 
har undersökt effekt av GLP-1-behandling 
hos patienter med typ 2-diabetes och stabil 
koronarsjukdom har man sett att GLP-1-
infusion orsakade en signifikant ökning av 
brachial artärdiametern, utan någon effekt 
på insulinkänslighet [7]. Återigen i det 
här sammanhanget ser man i arbetet från 
Ban och medarbetare liknande effekter på 
vasodilatation efter ischemi i mösshjärtan. 
Dessa effekter observerades överraskande 
nog också hos möss med utslagna GLP-
1-receptorer, vilket tyder på andra meka-
nismer oberoende av aktivering av GLP-
1-receptorer[1].

Förbättring av kardiovaskulära 
riskmarkörer
Återigen finns det flertalet studier som 
visar positiva effekter av inkretinbaserad 
behandling på kända riskmarkörer för 
kardiovaskulära sjukdomar såsom käns-
lig CRP, BNP, PAI-1, total kolesterol och 
LDL hos patienter med typ 2-diabetes. Lite 
nyare fynd i sammanhanget för mig var 
att GLP-1 hos friska individer utöver en 
reduktion av glukosnivåer också motver-
kade stegring av triglycerider postprandiellt 
och därtill sänkte koncentration av NEFA. 
Således en mycket gynnsammare lipidbild, 
sannolikt genom långsammare magsäcks-
tömning och genom hämning av fettned-
brytning pga. ökad insulinproduktion [8].

Avslutningsvis sammanfattades effekt av 
behandlig med GLP-1-analoger på de mest 
kända variablerna såsom HbA1c, vikt och 
fettfördelning utifrån LEAD ( Liraglutide 
Effect and Action in Diabetes) -program-
met. I detta material var det faktiskt så att 
förekomst av hjärtinfarkt var 50% lägre i 
den liraglutidbehandlade gruppen, dock 
pga. materialets storlek nådde detta fynd 
inte statistiskt signifikans. Det nämndes att 
även en subgruppsanalys av den omtalade 
ACCORD-studien har visat att den del 
som behandlades med exenatid faktiskt 
hade mycket lägre mortalitet till skillnad 
från hela studien, som fick avbrytas i förtid 
pga. ökad mortalitet i den intensivbehand-
lade armen. Flertalet prospektiva studier 

Inkretinbehandling – en hjärtefråga?



108    VASKULÄR MEDICIN  2011 •  Vol 27 (Nr 2)

som undersöker kardiovaskulära utfall 
efter behandling med GLP-1-analoger 
och DPP-IV-hämmare pågår och nämn-
des, vilket osökt ledde oss till nästa punkt 
i programmet.

LEADER 
Mats Eriksson, Docent vid Karolinska Insti-
tutet och huvudprövare för LEADER-stu-
dien i Sverige, redovisade studieupplägget. 
LEADER (Liraglutide Effect and Action 
in Diabetes: Evaluation of Cardiovascu-
lar Outcome Results) är en internationell, 
randomiserad, placebokontrollerad, dub-
belblind studie som pågår i 30 länder runt 
om i världen och som skall innefatta 9 000 
patienter med typ 2-diabetes. Patienter 
som inkluderas har redan etablerad mak-
rovaskulär sjukdom. Studien som startade 
hösten 2010 syftar till att undersöka effekt 
av behandling med liraglutid (Victoza®) i 
upp till fem år på kardiovaskulära händelser 
hos patienter med typ 2-diabetes. Det är 
förstås inte helt okomplicerat att bedriva 
placebokontrollerade studier under så lång 
tid och förvänta sig att motivationen hålls 
uppe hos försökspersonerna. Dock kan prö-
varna under studietiden optimera behand-
lingen genom att använda andra blodsock-
ersänkande läkemedel, inklusive insulin. 
Det lär nog också bli svårt att hålla studien 
helt ”blindad” eftersom vikteffekten lär 
sticka ut. Själv är jag prövare i studien vid 
Endokrinologiska kliniken i Malmö/Skånes 
Universitetssjukhus och tycker verkligen att 
det är en spännande studie att bedriva och 
ser fram emot att ta del av resultaten.

The earlier the better?
Alla blir vi väl någon gång frustrerade av 
att behöva hålla fingrarna i styr vid tidig 
sjukdom när det gäller förskrivning av 
nyare läkemedel och när vi har en känsla 
av att det kanske skulle vara ett bättre 
alternativ fastän det inte står så i aktuella 
rekommendationer. Nästa talare, Bengt-
Olov Tengmark (Dr. BOT), som mycket 
passande har kombinerat specialistkompe-
tens i Kardiologi och Endokrinologi och 
som driver Citydiabetes i Stockholm, har 
ställt sig denna fråga och hjälpte oss att 
reflektera över det. I en mycket intressant 
upplagd verksamhet där han och med-
arbetare bedriver klinisk forskning inom 
öppenvård, fördjupar han sig i frågan om 
inte det är bättre att intervenera tidigt 
för att förebygga kardiovaskulära sjuk-
domar. Dr. BOT är medlem i det relativt 
nybildade ”Diabetes and Cardiovascular 
Disease EASD Study Group (D&CVD)” 
http://www.easd.org/easdwebfiles/stu-

dygroups/dcvd/ dcvd.htm. Denna grupp 
bildades officiellt 2007 och sammanför 
specialister inom diabetologi och närlig-
gande specialiteter för att just belysa över-
lappande områden. Han upplyste återigen 
om det metabola minnet och den senaste 
evidensen som framkommit från förläng-
ning av UKPDS och STENO-2-studierna, 
där man många år efter avslutad interven-
tion fortfarande ser positiva kardiovasku-
lära effekter efter tidig intervention. Han 
demonstrerade också data från experi-
mentella studier som visar belägg för det 
metabola minnet även i cellkulturer och 
djurförsök.

Med tanke på att diabeteskomplika-
tioner idag står för ca 8–10% av sjuk-
vårdskostnaderna iSverige har ju Läke-
medelsverket i sina riktlinjer för behand-
ling av typ 2-diabetes poängterat vikten 
av individanpassad behandling, tidig 
intensiv behandling samt multifaktoriell 
behandling. Det finns dock faktorer som 
försvårar tillämpning av dessa rekom-
mendationer på flera nivåer. På patient-
nivå kan motivationsgraden för intensiv 
behandling vara låg vid tidig sjukdom 
utan etablerade komplikationer. På läkar-
nivå kan för dåliga kunskaper begränsa 
handlingsförmågan, samtidigt som många 
prioriteringar och riktlinjer på ett syste-
matiskt sätt begränsar möjligheterna för 
ett individanpassad omhändertagande. 
Vi tvingas alltså avvakta resultat av lång-
tidsstudier vad gäller nyare läkemedel och 
deras effekt på lång sikt, men föreläsaren 
liksom många i publiken hade en känsla av 
att rimligtvis borde en tidig, riktad inter-
vention vara bättre.

Kliniska erfarenheter av 
inkretinbehandling
Äntligen lite erfarenhetsutbyte från ”real 
life”! Ibe Lager, docent och överläkare vid 
Medicinkliniken i Kristianstad, presen-
terade erfarenheter från behandling med 
GLP-1-analog av patienter med typ 2-dia-
betes. Ibe visade uppmuntrade resultat vid 
behandling med GLP-1-analog, i kombi-
nation med annan diabetesbehandling, 
avseende HbA1c, viktreduktion samt dos-
minskning av annan diabetesbehandling.

Diskussion 
Vid diskussionen som följde på mötet var 
många ivriga att kunna dra slutsatser om 
vilka patienter som passar extra bra för 
behandling med GLP-1-analoger och/eller 
DPP-IV-hämmare, men ingen av talarna 
hade bevis på att någon sådan grupp base-
rad på t.ex. vikt eller beta-cellsfunktion 

(C-peptid) har identifierats från hittills 
genomförda studier. Det diskuterades 
också om eventuella skillnader inom läke-
medelsgruppen och mellan olika preparat, 
men idag har vi inga svar på dessa frågor.

Avslutningsvis gick Björn Eliasson 
igenom data på inkretinbaserad behand-
ling från Västra Götalandsregionen där till 
exempel NDR-gänget har sammanställt all 
data om förskrivning av Byetta sedan 2005 
samt dess effekt. Liknande information 
kan också erhållas från t.ex. NICE hem-
sida avseende de på marknaden tillgängliga 
GLP-1-analoger och DPP-IV-hämmare, 
och man kan följa hur förskrivningsmönst-
ret ändras över tid. Björn menade då att 
tack vare Läkemedelsregistret i Sverige 
kommer vi i framtiden att bedriva systema-
tiska studier av läkemedelsförskrivning och 
effektmått, för- och nackdelar med olika 
behandlingsalternativ och studier av denna 
typ i mycket större utsträckning. Detta är 
helt i linje med mina egna planer inom 
ett annat projekt, nämligen ANDIS (Alla 
Nya Diabetiker I Skåne), http://andis.ludc.
med.lu.se/, där genetiska data kan sam-
köras med t.ex. komplikationsdata från 
NDR samt läkemedelsanvändningen via 
läkemedelsregistret. Detta i syfte att kunna 
dra slutsatser om vilka behandlingar som 
passar olika individer med olika grundlig-
gande genotypiska och kliniska egenskaper 
och för att denna kunskap i sin tur skall 
ligga till grund för en mer individanpassad 
behandling, i enlighet med en gemensam 
strävan från den medicinvetenskapliga 
världen. Björn illustrerade elegant hur vår 
verktygslåda växer med tiden och hur vi 
får möjlighet att på riktigt anpassa val av 
behandling. Han påminde oss om att inte 
tro att alla problem kan lösas med en uni-
form behandling. Detta var som ljuv musik 
i mina och säkert många andras öron som 
har känt sig frustrerade vid omhänder-
tagande av våra patienter, där vi ibland 
känner oss bakbundna och tvungna till att 
dra alla över en kam.

Det är säkert en lång väg kvar tills vi kan 
anpassa behandling på individnivå, men 
vi verkar vara på rätt väg. Man känner ju 
idag till ett antal genetiska varianter som 
kan vara av betydelse för effekt av inkretin-
baserad behandling, och intensiv forskning 
kring detta tema pågår. Inom farmakoge-
netiken finns det ytterligare mycket intres-
santa fynd på genetiska varianter som kan 
kopplas samman med effekt respektive 
biverkningar till följd av behandling med 
läkemedel som används mycket flitigt 
vid handläggning av diabetes. Spännande 
utveckling att följa!
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Jag kan inte låta bli att kommentera ett 
arbete som damp ner i brevlådan genom 
Diabetesportalens alertfunktion, http://
diabetesportalen.se/, precis när jag skulle 
skicka iväg denna rapport. Allt fokus har 
ju hittills varit på det faktum att höga 
blodsockervärden är en riskfaktor för dia-
beteskomplikationer, till exempel kardio-
vaskulära komplikationer. Spanska forskare 
har nu visat att även upprepade insulin-
känningar kan öka risken för preklinisk 
ateroskleros hos patienter med typ 1-dia-
betes. Mekanismen är okänd, men fyndet 
är mycket intressant. Hypoglykemi kan 
vara ett svårstyrt moment vid behandling 
med SU-preparat och insulin, och skulle 
dessa fynd visa sig vara gällande vid även 
typ 2-diabetes så vore det ett ytterligare 
argument till fördel för inkretinbaserad 
behandling som styr insulinproduktionen 
på ett glukosberoende sätt och inte orsakar 
hypoglykemi.
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Antalet personer som är 80 år och äldre 
kommer att öka med 60 procent de när-
maste 20 åren. Men forskningsstudier 
om hjärt-kärlsjukdom baseras huvud-
sakligen på personer under 70 år. Därför 
vet sjukvården i dag inte säkert hur den 
här gruppen av patienter ska behandlas. 
Hjärt-Lungfondens temadag om äldre 
och hjärt-kärlsjukdom utgjorde start-
skottet för en ny satsning på en stor och 
växande, men bortglömd patientgrupp.

Andelen äldre hjärtpatienter är en 
stor och växande grupp i stort 
behov av sjukvård. Men mycket 

tyder på att den vård de får inte är opti-
mal. Mer forskning i äldres hjärtan krävs 
för att med säkerhet veta vilken behandling 
de behöver, säger Jan Nilsson, ordförande 
i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd. När-
mare hälften av de cirka 36 000 svenskar 
som årligen drabbas av hjärtinfarkt är 80 
år eller äldre. Det finns indikationer på 
att äldre delvis drabbas av en annan typ 
av hjärt-kärlsjukdom än vad yngre gör. 
Enligt en rapport från Sociala rådet lider 
dessutom 70 procent av alla som är äldre 
än 75 år av flera sjukdomar samtidigt, Det 
innebär att kunskaperna brister vad gäller 

diagnostik och behandling av omkring 
hälften av alla hjärtinfarktspatienter.

Att befolkningen blir allt äldre innebär 
att andelen ostuderade åldersgrupper växer. 
Oavsett hur gammal man är ska man få 
optimal behandling. Därför är det viktigt 
att forskningen får fortsätta att utveckla 
vården för äldre hjärt-kärlpatienter. Det 
vill Hjärt-Lungfonden ta ansvar för. Vi är 
även öppna för samarbete inom det här 
viktiga området, säger Staffan Josephson, 
generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Fakta om befolkningsmängden
Statistiska centralbyrån räknar med att 
medellivslängden för män och kvinnor i 
Sverige kommer att öka till 85 respektive 
87 år till 2060. Håller trenden i sig kan 
medellivslängden 2100 vara uppemot 90 
år. En rapport som publicerats i den medi-
cinska tidskriften The Lancet visar att av de 
människor som föds i dag beräknas fler än 
hälften att bli minst 100 år.

Brister i hjärtvården av äldre – 
vetenskapligt underlag saknas 
Kliniska studier om hjärt-kärlsjukdom 
bygger huvudsakligen på personer under 
70 år. Det gör att det i dag saknas veten-

skapligt underlag för hur äldre patienter 
bäst ska behandlas. Därmed vet man inte 
med säkerhet hur äldre ska behandlas

Det finns tecken på att den typ av hjärt-
kärlsjukdom som äldre personer drabbas 
av skiljer sig från den som drabbar yngre. 
Men i dag finns för lite forskning för att 
säkert veta.

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i 
kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fon-
dens mål att besegra både hjärt- och lung-
sjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar 
in och fördelar pengar till forskning samt 
informerar om hjärt- och lungsjukdom. 
Fonden har inga statliga bidrag och verk-
samheten är helt beroende av gåvor från pri-
vatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden 
har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och 
bg 909-1927. 

Källa: Hjärt-Lungfondens temaskrift om 
hjärtinfarkt, www.hjart-lungfonden.se

Jean Lycke
Medical Researcher

Mediahuset

Hjärt-Lungfonden uppmärksammar problemet äldre och 
hjärt-kärlsjukdom: Läkare vet för lite om äldre hjärtpatienter
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Bakgrund
Mortaliteten i kardiovaskulär sjukdom har 
minskat betydligt under de senaste decen-
nierna (1-3). Trots denna nedgång är akut 
koronart syndrom (ACS), representerat 
av ett spektrum av kliniska tillstånd från 
instabil angina utan myokardnekros till 
hjärtinfarkt med klara tecken på myokar-
diell skada, fortfarande en av de främsta 
dödsorsakerna i Sverige (4). Bakomliggande 
orsak till ACS är ateroskleros, som börjar 
i tidig ålder med infiltration av lipopro-
tein i kärlväggens intima vilket följs av en 
komplicerad inflammatorisk process som 
leder till plackbildning. Vid ruptur av plack 
eller erosion av aterosklerotisk kärlvägg kan 
trombogent material orsaka bildning av en 
tromb som kan leda till att kärlet helt eller 
delvis ockluderas (5, 6). Överlevnad i det 
akuta skedet av ACS har successivt förbätt-
rats under årens lopp men frekvensen av 
återinläggning och mortalitet under de föl-
jande åren är fortfarande oacceptabelt hög. 
En uppskattning av prognosen hos patien-
ter med ACS bör därför vara en central del 
av det akuta omhändertagandet. 

Både BNP (natriuretisk peptid av B-typ) 
och förstadiet NT-proBNP har visat sig 
vara lovande biomarkörer vid kardiovas-
kulär sjukdom och det finns studier som 
stödjer användning av B-natriuretiska pep-
tider i ett antal kliniska situationer, t.ex. för 
diagnostik och uteslutande av hjärtsvikt, för 
att upptäcka asymtomatisk systolisk eller 
diastolisk dysfunktion men också som en 
markör för prognos, inte bara vid hjärtsvikt 
utan även hos infarktpatienter och patien-
ter med ACS (7-17). Idag ingår mätning 
av B-natriuretiska peptider i de internatio-
nella riktlinjerna för behandling av hjärt-
svikt och även vid fastställande av diastolisk 
vänsterkammar dysfunktion (18, 19), men 
än så länge finns ingen allmänt accepterad 
rekommendation för rutinmässig analys av 
B-natriuretiska peptider vid ACS. 

Även om biokemiska markörer och EKG 
är hörnstenar i definitionen av hjärtinfarkt, 
kan non-invasiva metoder såsom Doppler 
ekokardiografi i vissa oklara fall vara till 
nytta vid diagnostiken. Med Doppler eko-
kardiografi kan man bedömma såväl den 
globala som den regionala funktionen hos 
patienter med ACS. Den systoliska funk-

tionen, särskilt vänster kammares ejektions-
fraktion (LVEF) har visats vara en prediktor 
vid hjärtinfarkt (20-22), men det diskute-
ras om LVEF kan vara missvisande direkt 
efter en infarkt pga. ”stunning”-effekten. 
Man vet att också att mitralisinsufficiens är 
vanlig bland patienter med hjärtinfarkt, och 
den har visat sig vara en markör för ökad 
risk för död och kardiovaskulära händelser 
(23-26), men få studier har fokuserat på det 
prognostiska värdet av mitralisinsufficiens 
vid ACS. 

Minskad systolisk vänsterkammarfunk-
tion och ökat fyllnadstryck kan orsaka ned-
satt diastolisk funktion med ett restriktivt 
fyllnadsmönster. Patienter med ett restrik-
tivt fyllnadsmönster har en högre incidens 
av hjärtsvikt efter hjärtinfarkt (27-29) och 
man har visat att restriktivt fyllnadsmönster 
är en oberoende prediktor för vänsterkam-
mardilatation och kardiovaskulär mortalitet 
hos patienter med hjärtinfarkt (30). Denna 
avhandling fokuserade på möjligheten att 
med hjälp av BNP och ekokardiografisk 
bedömning av hjärtfunktionen på ett enkelt 
sätt göra en riskbedömning som kan använ-
das i klinisk rutin.

Syfte
Syftet med detta avhandlingsarbete var att 
i en patientpopulation med hela spektrat 
av ACS studera förhållandet mellan NT-
proBNP-nivåer och långsiktig mortalitet 
hos patienter med hjärtsvikt såväl utan 
kliniska tecken på hjärtsvikt (Delarbete I) 
(31). Dessutom att utvärdera mitralisinsuf-
ficiensens värde som riskmarkör och om 
insufficiensen ger prognostisk information 
utöver BNP och konventionella kliniska 
riskfaktorer (Delarbete II) (32). Vidare 
ville vi studera huruvida olika ekokardio-
grafiska variabler från en enda projektion 
kan ge en långsiktig uppfattning om mor-
talitet och återinläggning pga. hjärtsvikt 
(Delarbete III). Avslutningsvis ville vi 
utforska om restriktivt fyllnadsmönster 
och förhöjda BNP-nivåer hos patienter 
med ACS är associerade med ökad mor-
talitet och återinläggning pga. hjärtsvikt 
samt att se på dess individiuella betydelse 
med GRACE riskscore (poängskala med 
olika kliniska variabler) i beaktande (Del-
arbete IV).

Material och metod
I samtliga delarbeten i avhandlingen ingick 
konsekutiva patienter med ACS som vår-
dades på hjärtintensivavdelning (HIA) på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset från 
september 1995 till mars 2001. Patien-
ter med en uppenbar akut hjärtinfarkt/ 
bröstsmärta/ andra symtom som tydde på 
ischemi inkluderades i en prognosstudie 
kallad ”Prognosis and Risk of Acute Coro-
nary syndromes In Sweden” (PRACSIS, 
n=2335). För inklusion krävdes att miss-
tanken om ischemi bekräftades av EKG 
förändringar, förhöjda biokemiska infarkt-
markörer och/eller tidigare känd krans-
kärlssjukdom. För att möjliggöra en lång-
siktig uppföljning och upprepade besök på 
vår poliklinik, inkluderades patienter upp 
till 80 år och som var boende inom sjuk-
husets upptagningsområde. Patienter som 
överfördes från andra sjukhus eller som 
behandlades för ACS utanför HIA ingick 
inte i studien. Exklusionskriterier var en 
förväntad livslängd på mindre än ett år 
pga. annan sjukdom eller ovilja att delta. 

Kliniska variabler samlades in under 
sjukhusvistelsen, blod för bestämning av 
BNP /NT-proBNP togs i det akuta såväl 
som subakuta skedet och en Doppler-eko-
kardiografisk undersökning utfördes. BNP 
analyserades med hjälp av Biosite Diag-
nostics immunoanalys och NT-proBNP 
analyserades med hjälp av en Elisa-metod. 
Den ekokardiografiska undersökningen 
utfördes enligt standardiserat protokoll 
med patienten i vänster sidoläge på en brits 
med ”hål” för att få optimala apikala bilder. 
Alla undersökningar lagrades på antingen 
S-VHS- eller MO-disk. Beräkning av vän-
ster kammares ejektionsfraktion i delarbete 
I och II gjordes med biplan disksumme-
ringsmetod (Simpson’s) från en 4-kam-
mare och en 2-kammarbild om möjligt. 
Gradering av mitralisinsufficiens gjordes 
utifrån färg- och kontinuerlig Doppler. För 
delarbete III och IV digitaliserades 4-kam-
marbilden och Doppler-kurvor ifrån aorta, 
mitralis och lungven. En rad systoliska och 
diastoliska variabler beräknades med ett 
dataprogram som utvecklats hos oss (Figur 
1). Patienterna följdes prospektivt upp till 
110 månader med avseende på mortalitet 
och återinläggning pga. hjärtsvikt.

Aktuell avhandling: 
Ekokardiografisk bedömning och BNP 

som riskevaluering vid akut koronart syndrom
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Resultat
I delarbete I visade vi att NT-proBNP taget 
i den subakuta fasen (medel 3 dagar efter 
ankomst till sjukhus) var signifikant högre 
hos de patienter som avled under uppfölj-
ningstiden (51 månader) jämfört med de 
som överlevde (31). Patienter med nivåer 
över mediannivån (545 pmol/L) var äldre 
och hade högre CKMB och serumkrea-
tinin. Högre nivåer var också associerade 
med högre Killip-klass och lägre LVEF. Vi 
fann tre möjliga riskfaktorer som sänkte 
riskratio för NT-proBNP mer än 10% 
vilket vi ansåg vara sanna riskfaktorer 
(ålder, Killip-klass och LVEF). I en multi-
variat analys justerat för dessa tre gav NT-
proBNP prognostisk information i hela 
gruppen ACS-patienter, men också bland 
de patienter som saknade kliniska tecken 
på hjärtsvikt. Den prognostiska betydel-
sen av mitralisinsufficiens undersöktes i 
delarbete II (32). Patienter med nedsatt 
LVEF (< 40%), höga BNP-nivåer eller 
mitralisinsufficiens hade en sämre överlev-
nad efter sju års uppföljning. I multivariata 
modeller var dessa tre faktorer, oberoende 
av varandra, prediktorer för mortalitet och 
de gav signifikant prognostiskt bidrag även 
i en modell med alla tre tillsammans under 
samtidigt beaktande av kliniska faktorer.

Med samma modell för återinläggning 
pga. hjärtsvikt var både mitralisinsufficiens 
och LVEF prediktorer medan det fanns en 
trend i samma riktning för BNP [HR för 
mitralisinsufficiens 2.08 (95 % CI 1.29-
3.35, p=0.003), HR för LVEF 3.41 (2.14-
5.42,p<0.0001) och HR för BNP 1.51 
(0.96-2.38, p=0.07)]. I ett scoresystem 
med poäng för LVEF, BNP och mitralisin-
sufficiens utanför cut-off-gränsen (1 poäng/
faktor) sågs en ökad mortalitet med ökad 
poäng. Med enbart LVEF och mitralisin-
sufficiens i motsvarande scoresystem sågs 
en ökad risk för död och återinläggning 
pga hjärtsvikt. 

I delarbete III undersökte vi huruvida 
ekokardiografiska mått från en 4-kammar-
bild gav någon prognostisk information. 
Vi fann att flera av de ekokardiografiska 
variablerna (14 av 18 variabler) skiljde sig 
signifikant åt vad det gäller de patienter 
som avled och de som överlevde under 
uppföljningstiden på 7,3 år. I analyser med 
en ekokardiografisk variabel i taget fann vi 
9 variabler som efter justering för kliniska 
riskfaktorer visade samband med en ökad 
risk för mortalitet, 10 för kardiovaskulär 
mortalitet och 11 för återinläggning pga. 
hjärtsvikt. I en multivariat analys som 
endast omfattade patienter som hade alla 
de 18 ekokardiografiska variablerna mätta 

Figur 1.  Pulsad Doppler – hastighetsspektrum i (övre bilden) vänster kammares 
utflödestrakt (LVOT) och (nedre bilden) mitralis utlinjerat med egenutvecklat data-
program. Vertikala linjerna indikerar några av de tidsintervall som beräknats.

Figur 2.  Hazard ratio för BNP (cut-off value 374,3 pg/mL) och restriktivt fyllnads-
mönster (RFP) och dess association med totalmortalitet, kardiovaskulär mortalitet 
(CV) och återinläggning p.g.a. hjärtsvikt (CHF).
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kvarstod efter justering för kliniska riskfakto-
rer sex variabler som oberoende prediktorer 
för kardiovaskulär död, fyra av dessa även för 
totalmortalitet och tre för återinläggning pga. 
hjärtsvikt.

Slutligen, i delarbete IV, studerade vi 
BNP-nivåerna och de 18 ekokardiografiska 
variablerna hos 748 patienter med ACS. Ett 
restriktivt fyllnadsmönster fanns hos 13,5% 
av patienterna och höga BNP-nivåer (fjärde 
kvartilen, cut-off value 374,3 pg/mL) hos 187 
patienter, varav 43 (23%) även hade ett res-
triktivt fyllnadsmönster. Hög BNP-nivå var 
bland annat associerad med ålder, kroppsstor-
lek, tidigare hypertoni, hjärtinfarkt, angina, 
hjärtsvikt och GRACE-score. Restriktivt fyll-
nadsmönster var bland annat associerat med 
hjärtsvikt, tidigare revaskularisering, GRACE-
score och BNP. BNP-nivån var associerad 
med 14 av de 18 ekokardiografiska variab-
lerna och ett restriktivt fyllnadsmönster med 
16 variabler. I univariat analys var både höga 
BNP-nivåer och restriktivt fyllnadsmönster 
signifikant associerade med de tre utfallen, 
mortalitet, kardiovaskulär mortalitet och åter-
inläggning pga. hjärtsvikt (fig 2). Denna sig-
nifikans kvarstod även i en multivariat analys 
där man justerat för GRACE-score.

Slutligen inkluderade vi alla ekokardiogra-
fiska variabler som inte var en del av definitio-
nen för restriktivt fyllnadsmönster i en stegvis 
urvalsmodell. Efter justering för BNP, restrik-
tivt fyllnadsmönster och GRACE-score fann 
vi en oberoende association mellan LVOT-
VTI (vänster kammares utflödes hastighets-
integral) och de tre utfallen. 

Slutsatser
Sammanfattningsvis fann vi att NT-proBNP 
predikterade långtidsmortalitet i vår popula-
tion och gav prognostisk information även 
hos patienter utan kliniska tecken på svikt. 
Likaså kunde vi konstatera att BNP, restrik-
tivt fyllnadsmönster, mitralisinsufficiens och 
vissa ekokardiografiska variabler gav prognos-
tisk information utöver kliniska riskfaktorer. 
Detta gällde såväl långtidsmortalitet som 
återinläggning pga. hjärtsvikt bland patien-
ter med hela spektrat av ACS. Avhandlingen 
visade alltså att information från ekokardio-
grafiska variabler och BNP-nivå bör kunna 
vara användbara verktyg vid identifiering av 
högriskpatienter med ACS. Det behövs dock 
fler studier för att klargöra exakt hur dessa 
riskmarkörer bäst kan användas i den kliniska 
vardagen. 

Anita Persson
Biomedicinsk analytiker, PhD

Klinisk Fysiologi 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
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