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L E D A R E

Dags för Vaskulär Medicins sommarnummer!

När detta skrivs har magnoliorna äntligen slagit ut efter 
en försenad och mer än någonsin efterlängtad vår, och 
när Du sedermera läser det har sommaren förhopp-
ningsvis kommit på allvar.

Sedan förra numret av Vaskulär Medicin utkom har 
det hänt en hel del i Svensk förening för hypertoni, 
stroke och vaskulär medicin (SVM). Vi har avver-

kat 2013 års årsmöte i samband med det kardiovaskulära 
vårmötet i Göteborg, och namnen på både nyvalda och 
sedan tidigare valda styrelseledamöter hittar Du på föregå-
ende uppslag. Tack till alla Er som ställt sig till förfogande 
för val och omval till olika viktiga föreningsuppdrag!

Under vårmötet konstituerades formellt även vår fören-
ings nationella arbetsgrupp för renal denervering (RDN) 
vid terapiresistent arteriell hypertension. I nuläget har ett 
drygt 100-tal svenska patienter behandlats med RDN vid 
6 olika sjukhus, ungefär hälften av dessa vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset i Göteborg där alltså den största 
svenska erfarenheten finns. Följaktligen leds arbetsgrup-
pen av Bert Andersson från Göteborg, medan sekreterar-
posten innehas av Jonas Spaak från Danderyd som också 
är sekreterare i moderföreningen SVM. Inledande viktiga 
uppgifter för arbetsgruppen blir att utforma ett likformigt 
behandlingsprotokoll och register- och uppföljningssys-
tem för svenska RDN-patienter.

Vid European Society of Hypertension (ESH)s kongress 
om hypertension och kardiovaskulär protektion i Milano 
14–17 juni är föreningen engagerad, bl.a. i ett sympo-
sium om kärlrelaterade graviditetskomplikationer vilket 
kommer att refereras i ett kommande nummer av Vas-
kulär Medicin. Den egentliga ESH-kongressen föregicks 
av ett satellitsymposium här i Malmö ”New frontiers of 
biomarkers in prediction of cardiovascular disease” orga-
niserat av Lunds Universitet med SVMs valberednings 
ordförande Peter Nilsson som ansvarig. Vårt internatio-
nella samarbete med ESH har också resulterat i att fören-
ingen under våren även nominerat två unga entusiastiska 
svenska forskare till ESH Summer School som äger rum 
i Porto i september. 

Föreningens redan i juni 2012 inlämnade ansökan om 
fullvärdigt sektionsstatus inom Svenska Läkaresällskapet 
har under våren varit på remiss hos övriga specialistfören-
ingar. Beslut väntas i samband med SLS fullmäktigemöte 
i oktober. Frågan om den framtida specialistutbildningen 
för läkare är fortfarande under beredning hos Socialsty-
relsen, och vi kommer förhoppningsvis snart att få veta 
om vårt pläderande för en framtida tilläggsspecialitet i 
kardiovaskulär medicin givit resultat. 

SVM ansvarar traditionellt för en föreläsning under 
Svensk Internmedicinsk Förening (SIM)s fortbildnings-
vecka, vilken i år arrangeras i Uppsala 23–27 september. 
I år har detta evenemang extra hög status då det även 
utgör SIMs traditionella högtidsföreläsning till minne 
av Harry Boström. Vi kommer att få höra en professor i 
kärlkirurgi, Ulf Hedin från Stockholm, tala om kirurgisk 
prevention av en medicinsk åkomma. Läs mer om detta 
multidisciplinära evenemang helt i vår förenings anda och 
det övriga programmet för veckan på www.sim-veckan.se. 
Anmäl Dig i god tid; förra året blev kursen övertecknad.  

Notera också att vi hädanefter kommer att hålla SVMs 
årsmöte redan under kardiovaskulära vårmötet, nästa 
gång här i Malmö 7 maj 2014. Fram till dess hoppas jag 
och redaktör Fredrik Nyström på Din hjälp med bidrag 
eller förslag på tänkbara skribenter till Vaskulär Medicin. 
Innan Du fördjupar Dig i skrivandet tillönskas Du dock 
en fortsatt varm och avkopplande sommar!

Anders Gottsäter
Ordförande för SVM
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F R Å N  R E D A K T I O N E N

Det går nu en dokumentärserie om kris-
tendomens historia på TV som är mycket 
välgjord. Jag som tillhör en generation 
när det var ofint att lära sig klassisk his-
toria, med kungar och allt, i skolan känner 
att jag missat mycket av detta. 

Man beskriver bl.a. hur man 
trots samma referensverk 
(Bibeln) omtolkat hur man 
skall leva på jorden för att 

belönas med ett långt liv i himlen. Jag har 
tyckt att det varit lite rörigt att man talat 
om skärseld ibland men att man i andra 
sammanhang mer konsekvent talat om att 
man antingen hamnar i himlen eller helve-
tet. Efter att ha tittat på denna dokumentär 
blev det klarare för mig att man haft många 
av dessa olika idéer under olika perioder 
och dessutom, förstås, i olika grenar av den 
kristna traditionen. Man har t.ex. under 
en period haft läran att man helt enkelt 

skulle göra goda gärningar för att hamna 
i himlen och skrämts med helvetets eviga 
plågor för den som gör orätt. Vi hade också 
en dyster period när vi alla föddes med 
synd, den så kallade arvssynden, något vi 
alla drabbades av från födseln p.g.a. Adam 
och Evas beteende. Senare, igen, dök flera 
versioner upp om hur man skulle kunna 
köpa sig en snabbare transport till himlen, 
man kunde köpa avlatsbrev som renade 
bort synderna och därigenom reducerade 
tiden i skärselden. Bikten skall också ha en 
liknande renande effekt. Dessa olika upp-
fattningar om olika orenheter som något 
som kan rensas bort med smärtsamma eller 
kostsamma åtgärder verkar ha präglat den 
kristna traditionen fram till nutid. 

Träning i form av måttligt hård fysisk akti-
vitet ger ökning av endorfiner samt sänker 
blodsockret. Man förbränner mycket kalo-
rier medan man håller på och därmed kan 

man tveklöst ”korrigera” ett överintag av 
kalorier som man kanske ”syndat” med, 
eller så kan man ju planera lite och kvitta 
en långpromenad mot att man ”får” äta 
efterrätt till middagen på kvällen. Idrotts-
män som tränar i sporter som verkligen 
innebär stora kaloriförluster kan äta kopi-
ösa mängder bara för att inte minska i vikt. 
Många tycker också att man som idrot-
tande person inte bara visar prov på fysisk 
styrka utan att träningen också innebär att 
man har god självkontroll i allmänhet samt 
att man därmed inte bara får högre status 
utan att det också kan underlätta, verkar 
det som, att få t.ex. ett välbetalt jobb. Det 
verkar på motsvarande vis idag vara svå-
rare att få ett bra jobb och göra karriär om 
man är överviktig. Det finns enligt aktuella 
mediarapporter en del chefer i näringsli-
vet som tränar hårt och vars inställning 
till fysisk träning verkar kunna gå ut över 
anställda som också förväntas delta i olika 

Tagelskjortan

Springa för att äta, Lovisa Nyström 11 år.
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träningsstrapatser när man har gemen-
samma ”come together”-aktiviteter på 
arbetsplatsen. Kan detta kanske liknas med 
asketiska överstepräster inom religionen? 
Fasteperioder är ju viktiga inslag i flera 
religioner.

Hård fysisk träning kan faktiskt ibland ge 
beroendeproblematik (1-3). Man talar om 
”träningsnarkomani” och det är kanske 
inte så konstigt när hård fysisk aktivitet fri-
sätter endorfiner (4), som ju har liknande 
effekter som andra stimulerare av dessa 
morfinreceptorer. Man kan förstås få absti-
nensbesvär också när inte endorfinerna 
frisatts efter ett uteblivet löpningspass på 
samma sätt som när andra morfinreceptor-
stimulerande faktorer uteblir. Hård träning 
kan på motsvarande vis hjälpa en del drog-
missbrukare att komma ur sitt destruktiva 
beteende (5, 6). Att träning ger upphov till 
endorfinfrisättning har jag alltid tänkt mig 
vara fysiologiskt vettigt – någon slags belö-
ning kan ju behövas som kompensation för 
all smärta, så att de som satsar på detta kan 
träna och öka sin kapacitet till nästa pass. 
Så det är väl en listig mekanism att låta 
träningen ge en slags lustkänsla genom att 
frisätta endorfiner, d.v.s. kroppsegna mor-
finlika hormoner som kan göra dig såväl 
lugn som avslappnad.

Kanske dagens tröstereligion för vissa är 
att man skall träna sig frisk och fri från alla 
synder? Att man skall kunna förkorta tiden 
i skärselden genom att späka sig i löpspåret 
eller genom att äta bara en väldigt liten 
mängd av en asketisk (osmaklig) kost? 

Jag skriver detta delvis för att jag märker 
att jag inte riktigt tar till mig vad jag redan 
bearbetat på denna ledarplats tidigare. Jag 
vet med mig att jag själv ofta tränar som 
en slags kompensation för att jag ätit lite 
mycket under en period. Och visst, det 
hjälper ju om man tränar tillräckligt hårt 
och länge, om man bara ser till kalorierna. 
Men numer, med ålderns rätt, blir man ju 
rätt trött efteråt, så man tenderar defini-
tivt att få en lägre förbrukning senare på 

kvällen eftersom man gärna blir liggande 
utmattad i soffan. Och då skall vi inte tala 
om hur stel man är när man väl försöker 
stiga upp ur nämnda soffa. Och om man 
halkar och kommer snett, eller sträcker sig, 
när man är ute och springer, tar det en hel 
evighet (flera veckor) att bli bra igen. När 
jag var yngre brukade det gå över på några 
dagar.

Strax efter jul blev jag uppringd av Sveri-
ges Radio då man uppmärksammat en stor 
metaanalys som visar att övervikt faktiskt 
i dag är förenat med bättre prognos än att 
vara normalviktig och att det inte är förrän 
man når ett BMI på över 35 kg/m2 som 
riskerna påtagligt ökar jämfört med inter-
vallet 18,5–25 kg/m2 som var referens för 
normalvikt (7). Jag fick berätta om denna 
för mig faktiskt välkända så kallade ”fetma-
paradox” under 7 minuter i radion, vilket 
var kul. Jag fick också medverka i ett TV-
inslag som var några minuter långt. Men 
här klipptes en kort intervju med Mai-Lis 
Hellenius in på slutet, där hon samman-
fattningsvis sa ungefär att ”alla vet ju att 
det bara är att motionera så blir allt bra, 
motion är så nyttigt”. Men kruxet är ju att 
det inte alls verkar fungera med att använda 
motion såsom en renande skärseld eller 
som avlatsbrev. Look AHEAD-studien har 
ju just avbrutits i förtid då man inte kan 
finna att bantning ihop med fysisk aktivi-
tet minskar den kardiovaskulära risken för 
patienter med typ 2-diabetes (rapport på 
studiens hemsida oktober 2012).

Jag som utpräglad ateist kan inte låta bli 
att undra varför man hela tiden sökt få folk 
att späka sig på olika sätt i vår kristna tra-
dition. Varför är det inte tillåtet att kosta 
på sig att njuta ibland utan att sedan vara 
tvungen att sätta på sig tagelskjortan? Den 
lättast begripliga förklaringen är (var) väl 
att detta var ett sätt att behålla en kraftfull 
maktposition för kyrkan, folk hölls i vad 
som kallades ”herrans tukt och förma-
ning”. Men vem tvingar oss idag egentligen 
till dess moderna variant – ”träningstukt 

och förmagring”? Är det ett arv av kristna 
traditioner som lever kvar, trots att staten 
numer inte har kristendom som statsreli-
gion?

Hursomhelst, som vanligt kommer jag inte 
till fullo leva efter vad jag skriver här i VM. 
Idag hoppas jag vara frisk nog i min rygg 
för att kunna köra lite styrketräning. Om 
jag även idag klarar detta utan att få något 
stort eller litet kärl att brista så vet jag att 
jag blir lugn och fin av mina alldeles egna 
endorfiner under kvällen som följer… 

Fredrik Nyström
Tankar från redaktionen
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Stroke och diabetes mellitus
Diabetes mellitus, framför allt typ 2-diabe-
tes, är vanlig sjukdom som runt 470 000 
personer i Sverige lever med. Diabetiker 
har ökad risk att drabbas av olika hjärt-
kärlkomplikationer, bland annat ischemisk 
stroke (1). Globalt beräknas 13% av stroke-
mortaliteten vara associerad med diabetes 
(2) även om risken för en diabetiker att få 
stroke tycks vara något lägre hos personer 
av europeiskt ursprung (3). I en studie från 
Stockholm behandlades 18% av männen 
och 14% av kvinnorna med stroke med 
någon diabetesmedicin (4). Om progno-
sen är sämre för diabetiker som får stroke 
är omdiskuterat. 

God metabol kontroll minskar risken 
för kardiovaskulära komplikationer vid 
diabetes. Metformin och insulin är första-
handspreparat vid läkemedelsbehandling 
av typ 2-diabetes följt av sulfonylureapre-
parat (5). En ny läkemedelsklass har intro-
ducerats som verkar via den Glukagon-
liknande peptid-1-receptorn (GLP-1R). 
Glukagon-liknande peptid-1 (GLP-1) är ett 
inkretinhormon som produceras i tarmen 
av L-celler och som i samband med mat-
intag ökar insulinsekretionen (6). I krop-
pen degraderas GLP-1 snabbt av enzymet 
dipeptidyl peptidas (DPP-4). Ökad GLP-
1R-aktivering kan dels ske genom stimule-
ring av receptorn med GLP-1R-agonister 
dels genom att halveringstiden för endo-
gent GLP-1 förlängs genom hämning av 
DPP-4 (7). En stabil GLP-1R-agonist, 
Exanatid [synthetic Ex-4 (Ex-4)], har 

utvecklats och registrerats för behandling 
av typ 2-diabetiker (6, 8). Prekliniska stu-
dier visar att aktivering av GLP-1R inte 
bara ökar insulinsekretion och uppreglerar 
insulinuttryck utan dessutom har minskad 
beta-cellsdöd och nybildning av pankrea-
tiska β-celler rapporterats (9-12). I kliniska 
studier har man funnit minskad glukagon 
insöndring, förlängd ventrikeltömning och 
ökad mättnadskänsla och GLP-1R-stimu-
lering har också visats minska insulinre-
sistens (13). Intressant ur stroke-synpunkt 
är att Ex-4 och den förkortade peptiden 
GLP-1 (9–36 aminosyror) också har en, 
från GLP-1-receptorn fristående, hjärt-
kärlprotektiv effekt (14). 

GLP-1R i djurmodeller
GLP-1R uttrycks i hjärnan i hög utsträck-
ning (15). I djurmodeller av Alzheimer-
demens (16), Parkinsons sjukdom (17), 
amyotrofisk lateral skleros (ALS) (18) och 
Huntingtons korea (19) har aktivering av 
GLP-1R visats ha neuroprotektiva effek-
ter. Även i experimentella strokemodeller 
har aktivering av GLP-1R visats ha pro-
tektiv effekt i (17). Många neuroprotek-
tiva substanser har dock visats effektiva i 
experimentella strokemodeller men steget 
till klinisk användning har varit långt och 
svåröverstigligt, ofta på grund av problem 
med tolerabilitet (20). Möjligheten att 
använda en substans som visats ha neuro-
protektiv effekt i olika djurmodeller och 
som redan idag är i klinisk användning på 
annan indikation och är därför av stort 

intresse. Vid Karolinska Institutets insti-
tution för klinisk forskning och utbildning 
på Södersjukhuset har forskning inom 
GLP-1-fältet ur nervskyddande synvinkel 
pågått i flera år.

Experimentell strokemodell
Den strokemodell som har använts i fors-
kargruppen hos oss är en modell som ger 
fokal ischemi genom en övergående, 30 
minuter lång, avstängning av arteria cerebri 
media (MCA) (21-22). Djuren, råttor eller 
möss, har behandlats med Ex-4, linaglip-
tin, glimepiride eller placebo före opera-
tion, vanligen i flera veckor. Förutom nor-
mala råttor (Wistar) och möss (C57BL/6J) 
har råttor med typ 2-diabetesliknande 
tillstånd (T2D Goto-Kakizaki (GK)) och 
T2D obesa C57BL/6J-möss använts i de 
beskrivna studierna. Omfattningen av 
skadan uppskattas stereologiskt med hjälp 
av NewCast (Visiopharm, Hoersholm, 
Denmark) software där andelen överle-
vande neuron inmärkta med den nerveclls-
specifika antikroppen anti-NeuN beräknas 
i den skadade hemisfären (21-22).

GLP-1R-aktivering 
för behandling av stroke 
För att undersöka om behandling som ökar 
GLP-1R-aktivering kan motverka följderna 
av ischemisk stroke i djur med diabetes 
behandlades råttor med typ 2-diabetes-
liknande tillstånd (GK-råttor) med Ex-4 
före och efter experimentell stroke. Genom 
långtidsbehandling med Ex-4 försökte den 

GLP-1-receptoraktivering för att skydda 
mot hjärnskada vid ischemisk stroke
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kliniska situationen hos en typ 2-diabetiker 
behandlad med Ex-4 som drabbas av stroke 
efterliknas. Resultaten av denna studie är 
publicerad och visar att behandling med 
Ex-4 under fyra veckor före experimentell 
stroke följt av två eller fyra veckors behand-
ling efter motverkar hjärnskadan hos diabe-
tesråttor (21). Effekten av Ex-4 var dosbe-
roende men redan vid den kliniskt använda 
dosen 0.1 µg/kg och dag var den skyddande 
effekten signifikant (figur 1A-D).

Linagliptin är en DPP-4-hämmare som 
nyligen blev godkänd för kliniskt bruk både 
i monoterapi och i kombination med andra 
diabetesmedel (23). Även denna substans 
har tillskrivits skyddande effekt vid stroke 
(24). För att utvärdera denna behandling 
i en stroke-diabetesmodell behandla-
des obesa möss med typ 2-diabetes med 
linagliptin fyra veckor före och tre veckor 
efter experimentell stroke. Som jämförelse 
och för att kontrollera om det var blod-
sockersänkning som hade effekt jämfördes 
skadorna med den som möss behandlade 
med sylfonylurea glimepirid fick. Hos 
obesa ”diabetes”-möss kunde forskargrup-
pen påvisa en 30% ökning i antalet över-
levande neuron efter experimentell stroke 
hos linagliptinbehandlade möss, signifikant 
mer än hos både placebo- och glimepirid-
behandlade möss (Figur 2A). Hos normala 
möss fann man ökad neuronöverlevnad 
även efter glimepiridebehandling (Figur 
2B). Obesa möss med diabetes hade, trots 
normaliserad sockernivå efter glimepirid-
behandling, ingen ökad nervcellsöverlev-
nad jämfört med kontroller. Hos normala 
möss som linagliptinbehandlades fann fors-
kargruppen å andra sidan ingen effekt på 
blodsockerregleringen. Det förefaller alltså 
som om den nervcellsskyddande effekten 

Fig. 1. GLP-1R-aktivering genom behandling med Ex-4 ökar antalet överlevande nervceller efter experimentell stroke i råttor med 
typ 2-diabetes. A: volymen av infarkten efter behandling med placebo och stigande doser Ex-4. B-D: stereologisk kvantifiering av 
NeuN-positiva celler i strokeskadad hjärnvävnad (striatum och cortex). PBS (placebo)(n=12); 0,1 (n=10); 1 (n=10) or 5 (n=10) µg/
kg Ex-4. Medelvärde ± SEM. * p < 0.05 och ** p< 0.01, envägs ANOVA, följt av Bonferroni’s post-hoc test.

Figur 2. Neuroprotektiv effekt efter linagliptin- och glimepiridbehandling av möss 
utsatta för experimentell stroke med 30 minuters avstängning av a cerebri media. Antal 
överlevande nervceller estimerade stereologiskt hos djur med A) fettrik diet och B) 
normal diet. Medelvärde ± SEM. Medelvärde ± SEM. * p < 0.05, ** p< 0.01 och *** p<0.001. 
Envägs ANOVA, följt av Bonferroni’s post-hoc test.

Immunohistokemisk färgning i snitt från hjärnbarken hos mus visar att GLP-1R-positiva celler (i rött) 
är samlokaliserade med nervceller färgade med den neuronsepcifika markören NeuN (i grönt).
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är oberoende av blodsockerregleringen. 
Dessa resultat publicerades nyligen i Dia-
betes (22).

Neuroprotektiv effekt oberoende av 
blodsocker effekten
I studierna beskrivna ovan (se även Figur 
1) hade de två lägsta doserna av Ex-4 med 
signifikant neuronskyddande effekt (0,1 
och 1 mg/kg/dag) ingen effekt på blod-
sockret och linagliptin var neuroprotek-
tivt även hos normala möss oberoende av 
blodsockerregleringen. Vad är det då som 
gör att aktivering av GLP-1R kan skydda 
skadade nervceller vid ischemisk stroke? 
Ett flertal mekanismer har föreslagits, 
bland annat direkt neuroprotektiva effek-
ter och hämning av neuroinflammation 
(25). GLP-1R-agonister har också visats 
kunna stimulera prolifiering av adulta 
stamceller och skulle kunna spela en roll 
i regeneration av hjärnvävnad (23) Om 
DPP-4-hämning verkar genom liknande 
mekanismer är oklart. Rapporter om att 
andra peptider som factor-1α eller DPP-
4-substrat som den glukosberoende insu-
linotropipeptiden är involverade i effekten 
av DPP-4-hämmare skulle kunna innebära 
att det finns andra molekylära mekanismer 
involverade som åtminstone delvis skiljer 
sig från GLP-1R-agonisternas. 

GLP-1R – intressant i behandling 
av stroke
Sammanfattningsvis kan konstateras att 
det finns starka prekliniska fynd som talar 
för att GLP-1R-stimulering, endera genom 
direktverkande agonister eller genom häm-
ning av det GLP-1-nedbrytande enzymet 
DPP-4, kan ha nervcellsskyddande effek-
ter. Det finns redan idag läkemedel som 
verkar via dessa vägar och som används 
som behandling av typ 2-diabetes. Som ett 
led i studier av den neuroprotektiva effek-
ten av GLP-1R-aktivering i människa har 
en pilotstudie startats i Stockholm, inom 
projektet Uppdrag Besegra Stroke, där Exa-
natid ska ges till patienter med misstänkt 
stroke redan i ambulansen. På sikt hoppas 
vi kunna belysa om GLP-1R-stimulering 
kan skydda mot skadorna som en ische-
misk stroke medför inte bara i den experi-
mentella situationen hos råttor och möss 
utan även i den kliniska situationen hos 
människa.

Studierna som beskrivs ovan är finan-
sierade med anslag från Boehringer Ing-
elheim Pharma GmbH & Co. KG, AFA 
försäkring, Diabetes Research & Wellness 
Foundation, European Foundation for the 

Study of Diabetes/Sanofi-Aventis grant, 
Magnus Bergvalls, Fredrik och Ingrid 
Thurings, Stohnes, Åhlén, STROKE-Riks-
förbundet, Torspiran, Gamla Tjänarinnor 
och Axel och Signe Lagermans stiftelser 
samt medel från Karolinska Institutet.
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Introduktion
Diabetes är en känd riskfaktor för kardio-
vaskulära sjukdomar och bukaortaaneu-
rysm (AAA) delar många riskfaktorer med 
ateroskleros och har länge ansetts som 
en aterosklerotisk sjukdom. Det skulle 
då tyckas logiskt att diabetes även var en 
bidragande faktor till AAA precis som den 
är till övrig aterosklerotisk/ocklusiv kärlpa-
tologi. Under de senaste årtiondena har det 
dock successivt dykt upp bevis som talar 
för att diabetes är en skyddsfaktor för AAA. 
Flera studier, såväl tvärsnitts- såsom obser-
vationsstudier, med olika mått på AAA har 
påvisat en negativ korrelation mellan dia-
betes och AAA. Detta har lett till en revi-
sion av etiologin till AAA. I denna över-
siktsartikel sammanfattas kunskapsläget.

Bakgrund
I en ledare skriven i Eur J Vasc Endovasc 
Surg 2012 tar F A Lederle och hans forskar-
team åt sig äran för denna upptäckt [1]. På 
90-talet hade de genomfört en tvärsnitts-
studie på 73 451 personer i åldrarna 50 till 
79 år som inte hade känd AAA. Personerna 
fick fylla i ett frågeformulär och screenades 
för AAA med ultraljud. Rökning var den 
faktor som var starkast associerad till AAA. 
Andra faktorer som korrelerade positivt till 
AAA var hereditet för AAA, ålder, längd, 
kranskärlssjukdom, ateroskleros, högt 
kolesterol och hypertoni. En negativ korre-
lation med AAA hade kvinnligt kön, svart 
ras, och diabetes – OR 0,54 (0,44–0,65) 
AAA > 4 cm, OR 0,68 (0,60–0,77) AAA 
3.0–3,9 cm [2].

Efter att ha försäkrat sig om att samban-
det mellan diabetes och AAA i tvärsnitts-
studien inte kunnat förklaras av artificiella 
faktorer, letade Lederle et al i litteraturen 
efter andra studier som kunde bekräfta 
sambandet. Man fann flera studier gjorda 
på 90-talet som screenat för AAA och de 
hade också rapporterat data som pekade 
mot ett negativt samband, om än icke-sig-
nifikant och med för låg styrka. I dessa stu-
dier uppmärksammades inte sambandet.

Översiktsartiklar och metaanalys
Under 2000-talet har det tillkommit flera 
studier som undersökt sambandet mellan 
diabetes och AAA. Dessa har sammanställts 

dels av Lederle [1] upp till 2011, men också 
av Shantikumar et al med studier upp till 
2009 som även inkluderade en metaana-
lys [3]. Metaanalysen bestod av 7 studier 
publicerade från 1995 till 2000, innehöll 
Lederles tvärsnittstudie från 1997 [2], men 
inkluderade alltså inga nyare studier som 
selekterats bort. Resultatet visade på redu-
cerade odds för diabetes hos patienter med 
AAA, OR 0,65 (0,60–0,70).

Alla studier som togs med i översiktsar-
tiklarna ovan visade på antingen en signi-
fikant lägre risk för diabetes hos patienter 
med AAA eller en trend mot dito med klart 
lägre OR trots icke-signifikanta konfidens-
intervall [1, 3]. I det följande presenteras 
ett urval med beskrivning av några av dessa 
med betoningen på nyare studier med stort 
patientunderlag.

Utvalda studier
År 2010 publicerade Kent et al [4] resultat 
av en screeningsstudie på över 3 miljo-
ner individer. Individerna hade svarat på 
en patientenkät och genomgått ultraljud 
för AAA under åren 2003 till 2008. Risk-
faktorer som associerades med AAA ana-
lyserades med hjälp av regressionsanalys. 
Resultaten innehöll en stor mängd med 
prediktorer för AAA, men intressant för 
vår del var att man såg en negativ kor-
relation mellan diabetes och AAA, 0,75 
(0,73–0,77). Författarna konkluderade att 
påverkan av hypertoni och hyperlipidemi 
på AAA var betydligt mindre än vad dessa 
faktorer påverkade aterosklerotisk/ocklusiv 
sjukdom, vilket taget tillsammans med den 
negativa korrelationen mellan diabetes och 
AAA talade för olika patofysiologi dessa två 
tillstånd emellan.

År 2008 publicerade Lederle et al [5] 
en prospektiv observationsstudie på en 
kohort som bestod av 161808 amerikan-
ska postmenopausala kvinnor mellan 50 
och 79 år och en uppföljningstid på 7,8 år. 
Författarna ville undersöka associationen 
mellan självrapporterade eller uppmätta 
baslinjevariabler med AAA-händelser 
(reparation/ruptur). Resultaten visade på 
en positiv association mellan ålder, längd, 
rökning, hypertoni, lipidsänkande behand-
ling, kranskärlssjukdom, perifer kärlsjuk-
dom och AAA-händelser. Omvänt sågs en 

negativ association mellan diabetes och 
AAA-händelser, OR 29 (0,13–0,68), 4,3% 
var diabetiker i AAA-händelsegruppen (184 
händelser totalt) jämfört med 5,9% diabe-
tiker i AAA-gruppen utan händelser. För-
fattarna konkluderade att det då inte fanns 
någon adekvat förklaring till mekanismen 
bakom det negativa sambandet, men att 
resultatet talade för en gemensam patofy-
siologi hos män och kvinnor med AAA och 
en skillnad mellan aneurysmsjukdom och 
ocklusiva/vaskulära sjukdomar.

I en prospektiv kohortstudie (n=104813) 
av Fireman et al publicerad 2008 [6] med 
en uppföljningstid på 13 år undersöktes 
sambandet mellan traditionella och ”nya” 
riskfaktorer och AAA-händelser (n=605). 
Man fann en positiv association mellan 
ålder, manligt kön, längd, låg utbildnings-
nivå, rökning, hypertoni, kolesterol, leuko-
cyter, kranskärlssjukdom, anamnes på clau-
dicatio intermittens, nedsatt njurfunktion 
och AAA-händelser. Associationen mellan 
diabetes och händelser var negativ men 
icke-signifikant, HR 0,62 (0,36–1,05). 
Författarna konstaterade att diabetes inte 
kunde prediktera AAA-händelser och spe-
kulerade i om detta kanske hängde ihop 
med makroangiopati med nedsatt efter-
givlighet och förkalkning som gör kropps-
pulsådern mindre utsatt för utvidgning och 
därmed också aneurysmbildning.

Sist, men inte minst, vill jag också ta 
med en svensk screeningsstudie. Svensjö et 
al [7] sammanställde data på svenska män 
som fick fylla i ett frågeformulär om risk-
faktorer och genomgå ultraljudsscreening 
vid 65 års ålder. Självrapporterad rökning, 
kranskärlssjukdom och hypertoni var posi-
tivt korrelerad till AAA. I screeningen fann 
man att utav 14378 individer utan AAA 
hade 12,2% (11,6–12,7) diabetes jämfört 
med 10,7% (6,7–14,7) med diabetes hos 
233 individer med AAA (p=0,51). Förfat-
tarna kommenterade inte diabetesresultatet 
i artikeln, men Lederle [1] har på basen av 
dessa data räknat ut en relativ risk på 0,88.

Patofysiologi
Flera studier har visat att progressionen av 
AAA går långsammare hos diabetiker än 
icke-diabetiker. En sådan nyligen publice-
rad studie av De Rango et al 2012 visade 

Skyddas aorta av diabetes?
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att progressionen av små AAA (4,1–5,4 cm) 
hos diabetiker verkade vara mer än 60% 
långsammare än progressionen hos icke-
diabetiker [8]. Sweeting et al har gjort en 
metaanalys på 10 studier mellan 1993 och 
2007 som visade att medeltillväxthastig-
heten av aneurysmen var på 2,21 mm/år. 
Tillväxthastigheten var ökad hos rökare 
med 0,35 mm/år men sänkt hos diabeti-
ker (n>6000) med 0,55 mm/år (p<0,001) 
[9]. I sin diskussionsdel av metaanalysen 
skriver författarna att i samtliga studier 
var tillväxthastigheten lägre hos diabetiker 
än hos icke-diabetiker och det fanns ingen 
heterogenitet i metaanalysen. Storleksord-
ningen på sänkningen var i medel 25% och 
var den klart största förändringen bland 
alla variabler som undersöktes.

På basen av detta och aktuell vetenskap 
från in vitro/in vivo experimentella studier 
kan potentiella patofysiologiska samband 
mellan diabetes och AAA utstakas [3, 10]:

Hyperinsulinemi leder till ökad fibrino-
gen och PAI-1, som i sin tur leder till ned-
satt fibrinolys, som vidare leder till mindre 
förnyelser av murala tromboser; detta leder 
till minskad dilatation av aorta och mindre 
AAA [11].

Hyperglykemi leder till ökad kollagen-
syntes/AGE och minskade MMP (metal-
loproteinaser), som i sin tur leder till ökad 
matrix, cross-linking av proteiner och utök-
ning av glatta muskelceller, som vidare leder 
till ökad väggstelhet; detta leder till mins-
kad dilatation av aorta och minskar risken 
för AAA [12].

Diabetesläkemedel, blodtrycksläkeme-
del och kolesterolsänkande läkemedel leder 
till mindre MMP, inflammation och lägre 
blodtryck som minskar dilatationen och 
risken för AAA [13, 14].

Sammanfattning
De viktigaste riskfaktorerna för AAA är 
manligt kön, ålder, rökning, hypertoni, 
hyperlipidemi, och hereditet för AAA. 
Eftersom ateroskleros delar samma riskfak-
torer har man traditionellt antagit att AAA 
följer samma patofysiologi. Ett negativt 
samband mellan diabetes och AAA antyder 
att ateroskleros mera är en medverkande 

process eller konkomitant yttring än en 
orsak till AAA. Litteraturen är övervägande 
samstämmig då både tvärsnittstudier och 
observationsstudier visar på ett negativt 
samband och experimentella studier ger 
en trolig patofysiologisk förklaring.

Perspektiv
Denna översiktsartikel har fokuserat helt 
och hållet på bukaortaaneurysm, men vad 
förhindrar egentligen diabetes från att ha 
liknande inverkan på resten av aorta? Här 
kommer kortfattat resultatet från två stu-
dier som ett smakprov på detta:

Chen et al [15] undersökte i en tvär-
snittsstudie diametern på aortaroten med 
ekokardiografi på diabetiker (n=109) och 
icke-diabetiker (n=218) och fann att dia-
betikerna hade en signifikant lägre med-
eldiameter (anatomisk skillnad). Detta 
resulterade också i en tendens mot mindre 
flödesrubbningar (funktionell skillnad).

Prakash et al [16] utförde en fall-kon-
trollstudie där målet var att undersöka 
sjukhusvistelse hos diabetiker med aneu-
rysm och/eller dissektion från thoraka-
laorta (TAAD). Man fann att diabetiker 
hade mindre sjukhusvistelse än kontrol-
ler. Diabetes var inverst korrelerat med 
TAAD och det inversa förhållandet var 
som starkast hos diabetiker med kroniska 
komplikationer. Diabetes var fortfarande 
signifikant inverst korrelerat till thorakala 
aneurysmer i subgruppsanalysen när dis-
sektionerna tagits bort, OR 0,49 (0,46–
0,55).

Isak Lindstedt
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Ett negativt samband mellan diabetes och AAA antyder att ateroskleros 
mera är en medverkande process eller konkomitant yttring än en orsak till 
AAA. Litteraturen är övervägande samstämmig då både tvärsnittstudier 
och observationsstudier visar på ett negativt samband och experimentella 
studier ger en trolig patofysiologisk förklaring.
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Introduktion
Hjärt-kärlsjukdomar är Sveriges vanli-
gaste dödsorsak (41%). Mer än 20% av 
alla svenskar har hypertoni, 3–5% dia-
betes och 10–18% kronisk njursjukdom. 
Dessa tre sjukdomar överlappar ofta, och 
interagerar med varandra. Exempelvis är 
diabetes idag den vanligaste och snabbast 
växande orsaken till terminal njursvikt, och 
kronisk njursvikt är en lika stark riskfaktor 
som diabetes för framtida hjärt-kärldöd [1]. 
Orsakerna till hur njursvikt orsakar hjärt-
kärlsjukdom och vice versa (det kardio-
renala syndromet) är ännu ofullständigt 
kända [2].

Patienter med samtidig hjärt-, njur- 
och/eller diabetessjukdom (HND) utgör 
en stor andel av alla patienter på hjärt-, 
njur- och medicinklinikerna. Exempelvis 
har 40% av alla med hjärtinfarkt nedsatt 
njurfunktion, närmare 1/3 har diabetes och 
minst lika många har nedsatt glukostole-
rans [3,4]. En fortgående subspecialisering 
på de större sjukhusen har dock lett till 
att kardiologen enbart behandlar hjärtat, 
nefrologen njuren och endokrinologen dia-
betes. I bästa fall innebär det för patienten 
besök hos specialister inom varje område. 
I sämsta fall underbehandling av samti-
diga sjukdomar. Ur patientens perspektiv 
finns ett stort behov av samordning och 
bättre vård och behandling av hela patien-
tens sjukdomspanorama för att optimera 
livskvalitet och risk för återinsjuknande. 
Ur sjukvårdens perspektiv finns dels kort-
siktiga fördelar med att samordna dessa 
besök och provtagningar, dels mer lång-
siktiga fördelar med minskad sjuklighet, 
sjukvårdskonsumtion och minskat antal 
återinläggningar.

Njursvikt och hjärtkärlsjukdom
Risken för hjärt-kärlsjukdom ökar dras-
tiskt vid sjunkande njurfunktion (Fig 1) 
[5]. En stor andel av alla patienter både 
inom slutenvård och specialiserad öppen-
vård har nedsatt njurfunktion. Av c:a 300 
besök på hjärtmottagningen, Danderyds 
sjukhus, hade 38% GFR>60 ml/min och 
12% <30 ml/min. Motsvarande siffror på 
diabetesmottagningen var 41% respektive 
14% (egna data). 

Hjärt-kärlsjukligheten hos patienter 
med njursvikt förklaras endast delvis av 
traditionella riskfaktorer såsom hypertoni, 
diabetes och blodfettsrubbningar. Till ökad 
hjärtkärlrisk bidrar även faktorer associe-
rade med njurfunktionsnedsättningen i sig, 
som anemi, kalk-fosfatrubbningar, vaskulär 
kalcifiering samt inflammatorisk aktivering 
och endoteldysfunktion [6,7]. En annan 
bidragande orsak är att läkemedelsbehand-
ling inte har samma gynnsamma effekter 
hos patienter med nedsatt njurfunktion, 
t.ex. verkar behandling med clopidogrel i 
samband med PCI inte ge samma skydd 
mot död, hjärtinfarkt eller stroke i denna 
grupp [8]. Det kan också vara så att dose-
ring av antitrombotiska läkemedel bättre 
måste anpassas till graden av njurfunk-
tionsnedsättning.

När njurfunktionen försämras ses också 
en paradoxal klinisk bild med samtidig 
ökad risk för både trombos och blödning. 
Kliniskt ses en ökad risk för blödningar 
i hud, slemhinnor, gastrointestinalt och 
intrakraniellt, och en ökad risk för trom-
bos på både artärsidan (hjärtinfarkt, stroke, 

perifer embolisering vid förmaksflimmer) 
och på vensidan (venös trombembolism) 
[9]. Orsaken är multifaktoriell och inte 
helt klarlagd men trombocytdysfunk-
tion, endoteldysfunktion, anemiutveck-
ling samt försämrad fibrinolys har visats 
bidra [9]. Rubbad kalk-fosfatmetabolism 
har i flera studier visat sig ha ett samband 
med kardiovaskulär sjukdom och död [7]. 
Njursviktspatienter får initialt hypokalcemi, 
p.g.a. vitamin D-brist och hyperfosfatemi 
[6]. Dock leder dessa störningar till att nivå-
erna av parathyroideahormon (PTH) stiger. 
Detta ger urkalkning av skelettet och para-
doxalt nog en sekundär hyperkalcemi [6]. 
Detta är en viktig anledning till att man bör 
undvika alla former av kalciuminnehållande 
läkemedel till patienter med njurfunktions-
nedsättning, och att risken med dessa ökar 
ytterligare vid diabetes, bensjukdom och 
hos postmenopausala kvinnor, då dessa 
grupper har en hög grad av kärlkalcifiering.

Diabetes och hjärtkärlsjukdom
Den starka kopplingen mellan hjärt-kärl-
sjukdomar och diabetes är mer allmänt 

Hjärt-, njur- och diabetessjukdom:
Behov av helhetssyn och integrering

Figur 1. Ålders-standardiserad incidens av kardiovaskulära händelser (död, sjukhusvårdad 
kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, stroke eller perifer arteriell kärlsjukdom) i relation till njur-
funktion. Data från Kaiser Permanente databasen Norra Kalifornien under 1996–2000 (n=1 
120 295). GFR beräknades med MDRD-formeln. Medeluppföljningstid var 2,8 år. Figuren 
anpassad från Go et al [5].
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känd. Omkring 30–40% av dem som har 
diabetes har oupptäckt hjärt-kärlsjukdom 
[10]. Trots den starka kopplingen är det 
alltför vanligt med odiagnosticerad diabe-
tes. Inte sällan är det först när patienten 
drabbas av hjärtinfarkt eller stroke som 
det konstateras att de har typ 2-diabetes. 
Patienter med diabetes lever i genomsnitt 
8,5–10 år kortare än icke-diabetiker, och 
det är framförallt hjärt-kärlsjukdom som 
leder till förtidig död [10]. Behandlings-
studier vid diabetes har traditionellt i första 
hand fokuserat på blodsockerkontroll, och 
i andra hand på de vanligaste riskfaktorerna 
som högt blodtryck eller på lipider. Sam-
tidigt står det klart att ett multifaktoriellt 
förhållningssätt krävs för att nå kliniskt 
relevanta behandlingseffekter [10,11].

Bristande sekundärprevention
Det finns mycket god evidens för en rad 
åtgärder som minskar risken för både 
insjuknande i hjärt-kärlsjukdom och åter-
insjuknande vid etablerad hjärt-kärlsjuk-
dom [12]. Det råder konsensus om att alla 
dessa åtgärder bör ske samtidigt. Detta till 
trots har det visats att exempelvis bara en 
av fyra patienter som får hypertonidiagnos 
når målblodtryck [13], och att alltför få 

patienter med genomgången hjärtinfarkt 
når sekundärpreventiva mål vid uppfölj-
ning (Fig 2) [3].

Ett föredömligt exempel är dock 
STENO-2, där multifaktoriell intervention 
vid typ 2-diabetes halverade absolut risk för 
död över 13 år [11]. Interventionsgruppen 
fick acetylsalicylsyra optimerad behandling 
avseende blodsockerkontroll, blodtryck, 
dyslipidemi, samt omfattande livsstilsin-
tervention med både kost och motion. 
STENO-2 exkluderade dock patienter med 

samtidig hjärtsjukdom eller njursvikt, trots 
att dessa har en betydligt ökad absolut risk. 

HND – multisjuklighet med hög 
sjukvårdskonsumtion
Flera rapporter och fallstudier i svensk 
sjukvård av äldre och multisjuka påvi-
sar brister i samverkan mellan vård- och 
omsorgsgivare [14]. De äldre som ingått i 
fallstudier har ofta varit högkonsumenter 
av vård och omsorg. Ett exempel visas i 
Fig. 3, där en äldre HDN-patient under 

Figur 2. Bristande uppfyllelse av basala sekundärpreventiva mål ett år efter sjukhusvårdad 
hjärtinfarkt. Andelen som uppfyller mer stringenta krav, som blodtryck <135 mmHg och LDL 
<1.8 mmol/L saknas. Ur SWEDEHEARTs årsrapport som baseras på SEPHIA-registerdata från 2011.

Diagnoser inom slutenvård: sjukdom i blodbildande organ och immunsystem, hjärtdiagnos, diabetes, åderförkalkning, artros, njursvikt. 
Hemtjänst: Personlig omvårdnad morgon/kväll, dusch, tillsyn 2 ggr per dag, hjälp till egenvård, larm, färdtjänst.
Hjälp av anhörig/närstående: Heldygnsinsats, städning, tvätt, matinköp, matlagning, toalettbesök, kvälls- och natthjälp (84 timmar/månad).
Läkemedel: 15 olika preparat. Maka delar preparat efter läkemedelslista. Läkemedel förskrivs från flera olika kliniker på sjukhuset samt från 
öppenvård (hälsocentralen: HC).
Journal: journalanteckningar bara på vårdcentral/hälsocentral av 6 olika läkare, 20 distriktssköterskor, samt 2 undersköterskor. Löpande anteck-
ningar i slutenvård (149 dygn) samt specialistöppenvård (30).

Figur 3. Kartläggning av sjukvårdskonsumtion hos en äldre HND-patient under 18 månader. Bilden anpassad från 
”Äldreteam vision och verklighet”, en rapport från äldrecentrum och landstinget i Gävleborg av Ulla Gurner et.al., 2010.
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18 månader genererat mer än 400 sjuk-
vårdskontakter. Ansvaret för alla dessa 
aktiviteter och insatser är dock ytterst 
splittrat mellan vård- och omsorgsnivåer 
samt mellan huvudmännen. Dessa massiva 
insatser sker utan sammantagen planering. 
Brister i informationsöverföring mellan 
vård- och omsorgsnivåer framträder tyd-
ligt. Sammantaget får vård och omsorg för 
många multisjuka låg kvalitet trots höga 
kostnader. Det finns stora vinster att göra, 
samhällsekonomiskt och mänskligt, genom 
bättre samordning och en ökad helhetssyn.

Framtidens hjärt-, njur- och 
diabetessjukvård – HND-centrum
Dagens sjukvårdsstruktur med ökad sub-
specialisering utgör dock ett praktiskt 
hinder för multidisciplinär intervention. 
Området genomlystes vid ett välbesökt 
nationellt symposium om ”Framtidens 
hjärt-, njur- och diabetessjukvård” som 
anordnade på Stockholm Waterfront 8–10 
februari 2012, med en konferensrapport i 
Vaskulär Medicin [15]. Tidigare multidis-
ciplinära interventionsstudier har dock 
bara fokuserat på en eller i bästa fall två av 
sjukdomarna i HND [16-18]. Ett exempel 
är EndoCard-teamet i Malmö/Lund, som 
är ett samarbete mellan endokrin/diabetes- 
och hjärtkliniken. Studier på multidiscipli-
när intervention vid alla tre diagnoserna 
i HND saknas. I linje med ovanstående 
har ledningen för Danderyds sjukhus givit 
i uppdrag åt hjärt-, medicin- och njurme-
dicinska klinikerna på Danderyds sjukhus 
att öka samarbetet genom att öppna ett 
centrum för denna patientgrupp under 
hösten 2013. Till HND-centrum styrs dels 
patienter med hög risk för återinsjuknande 
och stort behov av optimal sekundärpre-
vention, dels multisjuka patienter med 
behov av ett samordnat arbetssätt. HND-
centrum bemannas med såväl läkare från 
de tre ingående specialiteterna som sjuk-
sköterskor, arbetsterapeuter, dietister, kura-
torer. Projektet rymmer många delar, men 
alla sammanfogas med patientens perspek-
tiv och behov i centrum. Vi har genomfört 
intervjuer av utvalda HND-patienter där vi 
identifierat nyckelkomponenter som ur ett 
patientperspektiv är viktiga att prioritera 
på den nya mottagningen – utöver en opti-
merad och anpassad läkemedelsbehand-
ling (se behandlingsmål). Detta kommer 
kräva personalutbildning/fortbildning 
samt möjligheter att följa patienterna med 
tätare återbesök, fler telefonkontakter etc. 
I projektet ingår också medicinsk forskning 
och omvårdnadsforskning, samt hälsoeko-
nomiska aspekter.

Behandlingsmål
•	 Patienten	i	centrum.
•	 Individanpassade	behandlingsmål.
•	 Harmoniserad	patient-	och	anhörigut-

bildning.
•	 Färre	och	bättre	koordinerade	provtag-

ningar.
•	 Större	följsamhet	till	behandling.
•	 Färre	akuta	inläggningar/vårddygn.
•	 Bättre	styrning	av	patientflödet	till	rätt	

nivå.
•	 Samordning	med	primärvård,	med	bl.a.	

överföring/överlämnande av patienter.
•	 Bättre	resursutnyttjande.
•	 Samordning	av	multidisciplinära	pro-

gram och åtgärder för HND-patienter.
•	 Kompetensutveckling	och	bättre	kun-

skap inom överlappande områden.
•	 På	sikt	skall	HND:s	kompetens	bli	en	

utbildningsresurs för både sjukhus och 
primärvård.
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Nya diabetesläkemedel: 
Ultralångverkande insulinanalog, 

hämmare av SGLT2 och interleukinblockad
Bra blodsockerkontroll minskar risken för att drabbas av diabeteskomplikationer vid både typ 1- och typ 2-diabetes [1,2]. 
I klinisk praxis är det dock inte alltid lätt att uppnå målvärdena för glykemisk kontroll. Förhoppningsvis kan utveckling av 
nya läkemedel inom en snar framtid underlätta för våra patienter att nå målvärdena och, på längre sikt, minska risken för 
diabeteskomplikationer. Här presenteras några aktuella studier som utvärderat effekten av nya diabetesläkemedel.

Insulin degludec 
– en ultralångverkande insulinanalog
De två långverkande insulinanaloger som 
idag finns tillgängliga i klinisk praxis 
(insulin glargin (Lantus) respektive insulin 
detemir (Levemir)) får troligen snart säll-
skap av en tredje långverkande insulinana-
log: insulin degludec, med det planerade 
handelsnamnet Tresiba. Insulin degludec 
bildar vid injektionen i underhudsfettet 
multi-hexamerer, från vilka monomerer 
långsamt frisätts, vilket leder till en mycket 
lång effektduration. Halveringstiden över-
stiger 24 timmar, vilket medför att insulin 
degludec kan ges som basinsulin med mer 
än 24 timmars intervall. I en liten rando-
miserad studie jämfördes till exempel en 
insulinregim där insulin degludec gavs tre 

gånger per vecka (måndag, onsdag, fredag) 
med insulinregimer där antingen insulin 
degludec eller insulin glargin gavs en gång 
per dag till patienter med typ 2-diabetes 
som samtidigt även behandlades med met-
formin [3]. HbA1c och fasteplasmaglukos 
sjönk lika mycket i de olika grupperna efter 
16 veckors behandling. Någon skillnad i 
viktförändring sågs inte heller mellan de 
olika regimerna. Doserna per injektions-
tillfälle blev naturligtvis högre när insulin 
degludec gavs tre gånger per vecka, vilket 
kan vara en förklaring till att man såg ett 
ökat antal hypoglykemier i tre-gånger-per-
vecka-gruppen. Denna skillnad var dock 
inte statistiskt signifikant.

I de större kliniska prövningar som 
därefter följt, har man valt att ge insulin 

degludec dagligen. I en oblindad studie ran-
domiserades 629 vuxna patienter med typ 
1-diabetes sedan minst ett år tillbaka, och 
som vid pågående behandling med insu-
lin i basal-bolus-regim hade HbA1c lägre 
än 86 mmol/mol, till att byta basinsulin 
till antingen insulin degludec eller insulin 
glargin, som bägge enligt studieprotokol-
let skulle ges en gång dagligen [4]. Ungefär 
90% av patienterna använde innan studie-
inklusionen antingen insulin glargin eller 
insulin detemir som basinsulin. Om det 
basinsulin de använde innan studiestart 
gavs en gång om dagen, behölls samma dos 
vid bytet till det nya basinsulinet, men om 
det basinsulin de använde innan studiestart 
gavs två gånger om dagen, reducerades den 
totala basinsulindosen med 20–30% för 

Bild: iStockphoto
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de patienter som randomiserades till insu-
lin glargin men behölls oförändrad för de 
patienter som randomiserades till insulin 
degludec. Basinsulindosen titrerades sedan 
med målsättningen att uppnå fasteglukos-
värden inom intervallet 3,9–5,0 mmol/L. 
Måltidsinsulinerna byttes med oförändrade 
doser till insulin aspart (NovoRapid) i sam-
band med studiestarten. HbA1c sjönk lika 
mycket i bägge studiegrupperna, men efter 
52 veckors behandling hade patienterna som 
randomiserats till insulin degludec drygt 
10% lägre dos av basinsulin jämfört med 
patienterna som randomiserats till behand-
ling med insulin glargin. Viktuppgången 
som uppkom under studiens gång skiljde 
sig inte signifikant åt mellan grupperna 
(1,6 kg genomsnittlig viktuppgång i insulin 
glargin-gruppen och 1,8 kg genomsnittlig 
viktuppgång i insulin degludec-gruppen). 
Risken att drabbas av nattlig hypoglykemi 
var lägre i insulin degludec-gruppen än i 
insulin glargin-gruppen, medan risken att 
drabbas av hypoglykemi dagtid inte skiljde 
sig signifikant mellan grupperna. 

Även om behovet av ett extremt lång-
verkande insulin säkert är större vid 
behandling av typ 1-diabetes, så har insulin 
degludec även testats på patienter med typ 
2-diabetes. I en studie med likartad design 
som den som ovan refererats, randomise-
rades 1006 patienter med typ 2-diabetes 
som sedan minst 3 månader hade någon 
form av insulinbehandling, och som hade 
HbA1c inom intervallet 53–86 mmol/
mol, till behandling med antingen insulin 
glargin eller insulin degludec [5]. Tidi-
gare behandling med metformin och/eller 
pioglitazon kunde antingen behållas eller 
seponeras, men alla patienter använde 
under studietiden insulin aspart som mål-
tidsinsulin. Efter 52 veckors behandling 
hade HbA1c sjunkit lika mycket i bägge 
grupperna. Det förelåg då inte heller någon 
signifikant skillnad mellan grupperna avse-
ende viktuppgång eller total daglig insu-
lindos. Däremot var risken att drabbas av 
hypoglykemier signifikant lägre i insulin 
degludec-gruppen än i insulin glargin-
gruppen, och detta gällde såväl på natten 
som på dagen. 

Dapagliflozin 
– den första SGLT2-hämmaren
Det nya diabetespreparatet dapagliflozin 
står för en helt ny verkningsmekanism. 
Dapagliflozin hämmar natrium-glukos-
transportören SGLT2 (sodium-glucose 
co-transporter 2) i proximala njur-tubuli 
vilket medför att glukos, istället för att 
reabsorberas, utsöndras med urinen. Dapa-

gliflozin, med handelsnamnet Forxiga, 
inducerar således ökad glukosuri. Prepa-
ratet har bland annat testats i en studie 
där 546 patienter med typ 2-diabetes som 
behandlades med metformin randomise-
rades till tilläggsbehandling med antingen 
dapagliflozin i styrkan 2,5, 5 eller 10 mg 
dagligen, eller placebo [6]. Patienterna 
följdes i 24 veckor, och vid studieslut fann 
man att dapagliflozin sänkte både HbA1c 
och fasteplasmaglukos signifikant bättre än 
placebo. Sänkningen av HbA1c och faste-
plasmaglukos var måttliga (HbA1c-sänk-
ning från studiestart: 0,84 procentenheter 
för 10 mg-gruppen, fasteplasmaglukos-
sänkning från studiestart: 1,3 mmol/L för 
10mg-gruppen) men statistiskt signifi-
kanta. Intressant nog sjönk även kropps-
vikten (viktnedgång jämfört med studie-
start: 2,9 kg), blodtrycket (blodtrycks-
sänkning jämfört med studiestart: 5,1/1,8 
mmHg) och uratvärdet (sänkning jämfört 
med studiestart: 47,6 µmol/L) i gruppen 
som randomiserats till 10 mg dapagliflozin. 

Eftersom insulinbehandling och behand-
ling med sulfonylurea (SU) ofta förknippas 
med viktuppgång och risk för vätskereten-
tion, så låter det teoretiskt tilltalande att 
använda dapagliflozin i kombination med 
dessa preparat: dapagliflozin inducerar 
ju både kaloriförlust och ökad osmotisk 
diures. Som tillägg till SU-preparatet gli-
mepirid (Amaryl) har dapagliflozin visats 
sänka såväl HbA1c som fasteplasmaglukos 
och kroppsvikt signifikant bättre än placebo 
[7]. I en dubbelblind prövning randomi-
serades 808 patienter med typ 2-diabetes 
som redan behandlades med insulin (30 
enheter/dygn eller mer) i kombination 
med 1–2 perorala antidiabetika till behand-
ling med antingen dapagliflozin i styrkan 
2,5, 5 eller 10 mg dagligen, eller placebo 
[8]. Efter 48 veckor såg man även i denna 
studie måttliga men statistiskt signifikanta 
effekter på HbA1c och vikt när patienterna 
som randomiserats till 10 mg dapagliflozin 
jämfördes med patienterna som randomi-
serats till placebo. Blodtryckssänkningen av 
10 mg dapagliflozin var numerärt större än 
placeboeffekten, men skillnaden var inte 
statistiskt signifikant efter 48 veckor. Sig-
nifikant fler patienter i placebogruppen än 
i dapagliflozin-grupperna behövde under 
studiens lopp höja sina insulindoser. 

Biverkningar då? Med tanke på verk-
ningsmekanismen är det inte så förvånande 
att man vid dapagliflozin-behandling löper 
ökad risk att drabbas av urinvägsinfektioner 
[8] och genitala infektioner (t.ex. vulvova-
ginit och balanit) [6-8]. Risken att drab-
bas av måttliga hypoglykemier förefaller 

högre vid dapagliflozin-behandling än vid 
placebobehandling hos de patienter som 
samtidigt använder SU [7] eller insulin 
[8]. Dapagliflozin har nyligen godkänts av 
Läkemedelsverket för behandling av vuxna 
patienter med typ 2-diabetes, antingen som 
monoterapi hos metformin-intoleranta 
eller som tillägg till andra glukossänkande 
läkemedel inklusive insulin. Pga. risken för 
dehydrering rekommenderas preparatet ej 
till patienter som redan behandlas med 
loop-diuretika, till patienter som har mått-
lig till svår njurfunktionsnedsättning, till 
patienter över 75 år eller till patienter med 
känd kardiovaskulär sjukdom. 

Anakinra – interleukinblockad som 
diabetesbehandling?
De läkemedel som hittills presenterats i 
den här artikeln sänker blodglukos, vilket 
ju är lovvärt, men finns det då inga nya 
läkemedel som kan påverka själva den bak-
omliggande patofysiologin vid diabetes? En 
spännande strategi vore ju exempelvis att 
försöka hindra förlusten av insulinprodu-
cerande betaceller. Det har tidigare före-
slagits att cytokinen interleukin-1 bidrar 
till den så kallade glukotoxiska effekten, 
som i sin tur bidrar till destruktion av 
betacellerna. Två små randomiserade pla-
cebokontrollerade kliniska prövningar har 
därför utförts, där interleukin-1-receptor-
antagonisten anakinra testats på patienter 
med typ 1- respektive typ 2-diabetes [9,10]. 
Anakinra, som i Sverige finns tillgängligt 
under handelsnamnet Kineret, har idag 
indikation som tilläggsbehandling till 
metotrexat vid reumatoid artrit, och ges 
som dagliga subkutana injektioner. Vid typ 
1-diabetes visade sig 9 månaders anakinra-
behandling tyvärr inte medföra en krafti-
gare måltidsinducerad C-peptidstegring 
än vad placebobehandling gjorde [9]. Vid 
typ 2-diabetes däremot, såg man efter 13 
veckors anakinra-behandling en förbätt-
ring av C-peptidsvaret efter såväl peroral 
som intravenös glukosstimulering, som 
skiljde sig signifikant från placebogruppen 
[10]. Även HbA1c sjönk i denna studie sig-
nifikant mer (0,46 procentenheter) i den 
aktivt behandlade gruppen än i placebo-
gruppen. Patienterna i typ 2-diabetes-
studien hade en genomsnittlig duration 
av känd diabetes på cirka 10 år och en 
majoritet av patienterna använde insulin 
med eller utan perorala diabetesläkemedel, 
medan patienterna i typ 1-diabetesstudien 
fått sin diagnos relativt nyligen (samtliga 
inom 3 månader från studiestart). Utifrån 
dessa studieresultat förefaller det som om 
betacellsförlust vid typ 1-diabetes är svår 
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att hindra när sjukdomen väl blivit kliniskt 
manifest, medan vi hos patienter med typ 
2-diabetes har större möjlighet att påverka 
förlusten av betaceller även hos patienter 
med relativt lång sjukdomsduration. 

Sammanfattning
Insulin degludec har en lång halveringstid 
som, jämfört med insulin glargin, gett lägre 
frekvens av nattliga hypoglykemier vid typ 
1-diabetes och lägre frekvens av hypogly-
kemier såväl nattetid som dagtid vid typ 
2-diabetes, vid likvärdiga HbA1c-nivåer. 
Dapagliflozin kan som tillägg till pero-
ral blodsockersänkande behandling eller 
insulinbehandling reducera HbA1c vid typ 
2-diabetes, och har därutöver gynnsamma 
effekter på kroppsvikt och möjligen även 
blodtryck, men hårda kliniska data saknas 
ännu. Cytokinhämning genom antago-
nism av interleukin-1-receptorn är en teo-
retiskt spännande möjlighet, som hittills i 
små prövningar visat modesta effekter vid 
typ 2-diabetes men inte vid typ 1-diabetes. 
Denna experimentella strategi ligger dock 
idag långt från kliniken.

Magnus Wijkman
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Hitta flimmer – stoppa stroke

Varje dag får 16 personer i Sverige stroke/TIA på grund av  
förmaksflimmer. Risken är särskilt stor för patienter som redan 
tidigare har drabbats av stroke eller TIA. Många av dessa patienter 
har förmaksflimmer som är odiagnostiserat och saknar därför 
korrekt behandling med antikoagulantia.

Med Zenicor-EKG utreds patienten i 2-4 veckor genom att de själva tar 
sitt EKG två gånger om dagen samt vid symptom genom att lägga 
tummarna på två elektroder. På detta sätt kan man hitta både symptom-
givande och tysta förmaksflimmer. Studier har visat att man kan hitta upp 
till tre gånger så mycket tysta förmaksflimmer med Zenicor-EKG som med Holter.       

Hitta tre gånger så mycket tysta förmaksflimmer med Zenicor-EKG.

Zenicor Medical Systems AB grundades 2003 och finns etablerade på över 150 sjukhus i Norden och Tyskland. 
Zenicor tilldelades 2011 utmärkelsen ”Årets medtech-företag i Sverige”.
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Kost vid diabetes
Epidemiologin har länge varit det vik-
tigaste rättesnöret för att bedöma livs-
stilens betydelse för prognosen vid olika 
risktillstånd, inkluderande diabetes. Att 
vara fysiskt aktiv är uppenbart en fördel 
i observationella studier, se t.ex. aktuell 
svensk studie där undertecknad är en av 
forskarna (1). 

I en tidigare välkänd amerikansk under-
sökning, Diabetes Prevention Program, 
har man tydligt visat att viktnedgång med 
lågfettkost i kombination med ökad fysisk 
aktivitet sänker incidensen av diabetes hos 
högriskindivider (2). Mot denna bakgrund 
startades en ambitiös studie av en liknande 
intervention men nu riktad mot kardio-
vaskulär sjukdom hos patienter med typ 
2-diabetes, den så kallade Look-AHEAD-
studien. Deltagarna som lottades till att 
kraftiga livsstilsförändringar i ”intensiv-
armen” i studien hade personliga kon-
takter med studiearrangörerna varannan 
vecka, eller ännu oftare, under hela stu-
dien. I denna amerikanska undersökning 
ingick sammanlagt 5 145 patienter med 
typ 2-diabetes och den ökade fysiska akti-
viteten bestod av raska promenader 300 
minuter/vecka eller motsvarande träning 
i annan form, och kosten var traditionell 
lågfettkost enligt American Diabetes Asso-
ciation. Kontrollgruppen fick minimalt 
stöd att göra livsstilsförändringar. Goda 
effekter på kroppsvikten har publicerats, 
där man också visat att såväl HDL-koles-
terol, blodtryck, HbA1c samt kondition 
förbättrades påtagligt av interventionerna, 
men att LDL-kolesterol inte kom att skilja 
mellan grupperna (3). Nyligen har dock 
studieledarna meddelat på sin hemsida 
(oktober 2012: http://www.nih.gov/news/
health/oct2012/niddk-19.htm) att under-
sökningen avbrutits i förtid då man inte 
kommer kunna påvisa minskad sjuklig-
het i intensivarmen. Således har man inte 
kunnat visa minskning av kardiovaskulär 
sjukdom trots att ett flertal riskfaktorer 
förbättrats på dessa högriskpatienter med 
diabetes. 

Men i Look-AHEAD-studien kan inte 
kostvalet utvärderas eftersom alla i inter-
ventionsgruppen fick samma lågfettkost 

och då detta dessutom kombinerades med 
ökad fysisk aktivitet, jämfört med kontroll-
gruppen. Det kan inte uteslutas att man 
hade fått andra resultat, alltså sett en effekt 
på sjuklighet och inte bara på blodprover 
och vikt, om kost med t.ex. mindre kolhy-
drater hade testats, eller om interventionen 
inte hade kombinerats med ökad fysisk 
aktivitet. Personligen har jag dock mycket 
svårt att tro att det är förenat med risker att 
gå ”raska promenader”. Tidigare undersök-
ningar har talat för att lågkolhydratkost, 
med en stor andel av kalorierna från fett, 
kan vara en fördel för patienter med typ 
2-diabetes, ur glykemiskt hänseende (4, 5). 
Detta avbrott i förtid av den enda moderna 
stora studie som var tänkt dokumentera 
att livsstilsförändringar minskar sjuklig-
het på ett sätt som motsvarar de förbätt-
ringar av riskfaktorer men sett, måste vara 
en otrolig skräll för dem som t.ex. satsat 
mycket resurser på att öka våra patienters 
grad av fysisk aktivitet och minskning av 
deras vikt. 

Men nyligen kom en studie som ger 
nytt hopp om effekt på sjuklighet av livs-
stilsförändringar, i detta fall av att äta med-

elhavskost, vid högrisktillstånd såsom dia-
betes. Studien är av stort värde i allmänhet 
för de kostråd vi ger våra patienter efter-
som den var stor, innefattande över 7 500 
individer, primärpreventiv och randomi-
serad. Denna spanska studie, kallad PRE-
DIMED (akronym från PREvención con 
DIeta MEDiterránea), som nyligen publi-
cerats i New England Journal of Medicine, 
fann att kardiovaskulär sjukdom minskas 
av rekommendationen att äta en medel-
havsinspirerad kost kombinerad med att 
öka fettintaget genom att äta mer nötter 
eller olivolja när detta jämförs med rådet 
att minska fettintaget. Cirka hälften av 
deltagarna hade också diabetes. I studien 
användes inte heller jättelika insatser från 
vårdgivarna, såsom många tidigare studier 
(t.ex. Look-AHEAD) gjort på temat livs-
stilsintervention. 

Deltagarna i PREDIMED var fria från 
känd kardiovaskulär sjukdom vid studie-
start, men hade hög kardiovaskulär risk 
genom en förekomst av minst tre av föl-
jande riskfaktorer: högt LDL-kolesterol, 
lågt HDL-kolesterol, rökning, hypertoni, 
övervikt, fetma eller hereditet för prema-

Behandling av diabetes
gammalt och nytt

Sofritoingredienser – ett exempel.
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tur kardiovaskulär sjuklighet. Diabetes 
utgjorde ett alternativt, i sig tillräckligt, 
inklusionskriterium. Männen skulle vara 
55–80 år gamla och kvinnorna skulle vara 
60–80 år. Randomisering skedde till att få 
1 liter ”virgin” olivolja/vecka eller att äta 
30 gram nötter/dag (15 gram valnötter, 7,5 
gram hasselnötter och 7,5 gram mandlar). 
Utöver detta gick dietister igenom kosten 
för att ge den en mer medalhavskostlik-
nande sammansättning inkluderande att 
dricka vin ≥7 ggr per vecka för dem som 
redan innan drack vin emellanåt. Exem-
pel på råd som gavs var att öka intaget av 
fisk, vitt kött, olja, nötter samt att ofta äta 
sofrito, som är en rätt där man kokar ihop 
olivolja, tomater, vitlök och ofta paprika. 
Det finns emellertid många varianter på 
sofrito, allt beroende på lokala traditio-
ner och tillgängligheten till grönsaker. Ett 
exempel på en blandning av råvaror för 
sofrito ses på bifogade bild. 

De som lottats till lågfettkost fick 
instruktioner syftande till minskat fettintag 
genom att öka mängden av lågfettproduk-
ter och t.ex. att skära bort synligt matfett. 
Alla tre grupperna ombads minska intaget 
av bakelser och sötsaker men att öka inta-
get av frukt. Studien inkluderade 7 447 
individer och den avslutades prematurt vid 
en interimsanalys varvid en mediandura-
tion på 4,8 år hade uppnåtts (6). Då hade 
11,3% i lågfettgruppen avbrutit medan 
motsvarande siffra för de båda andra grup-
perna var 4,9%. De som lottats till mer 
olivolja uppvisade 8,1 (95% konfidensin-
tervall 6,6–9,9) kardiovaskulära händelser 
per 1000 personår, med motsvarande siffra 
i nötgruppen på 8,0 (6,4–9,9) händelser 
per 1000 personår. Lågfettgruppens kar-
diovaskulära incidens var 11,2 (9,2–13,5) 
händelser per 1000 personår (p=0,009 för 
olivolja jämfört med lågfettkost, p=0,02 
för nötter jämfört med lågfettkost). Relativ 
risk för den primära studievariabeln för de 
båda grupperna med mer fett jämfört med 
att minska fettintag var 0,70 (0,55–0,89) 
händelser per 1000 personår. Effekten var 
likartad bland de stora andelarna av delta-
gare med BMI över 30 kg/m2 och bland 
dem som hade diabetes, så dessa råd passar 
dessa båda viktiga, ofta överlappande, 
patientkategorier. 

Detta är den första stora randomiserade 
primärpreventiva studie som verkligen 
finner en effekt av en kostintervention på 
kardiovaskulär sjukdom, mot bakgrund 
av modern läkemedelsbehandling inklu-
derande frekvent behandling med stati-
ner och antihypertensiva läkemedel. Ett 
bejakande sätt att beskriva studien är att 

mer fett, både i form av nötter eller oliv-
olja, med vin som måltidsdryck, minskar 
sjuklighet jämfört med att ta bort fett från 
kosten. Men tidigare försök att minska 
sjuklighet genom att ta ned fettintaget till 
20E% i den så kallade Womens Health 
Initiative-studien, som också var primär-
preventiv, visade att den subgrupp som 
hade kardiovaskulär sjukdom vid start av 
studien och som lottades till lågfettkost 
fick 26% ökad risk (95% konfidensinter-
vall 1,03–1,54) för en ny kardiovaskulär 
händelse (7). En alternativ tolkning, med 
hänsyn till andra livsstilsstudier såsom 
Womens Health Initiative och Look-
AHEAD, som hade sjuklighet som utfall 
(3, 7), är att lågfettkost ökar risken för 
hjärtkärlsjukdom hos patienter som har 
hög kardiovaskulär risk när detta jämförs 
med en medelhavsliknande kost men större 
andel fett och med vin som måltidsdryck. 

Övriga allmänna kostråd, 
är det så bra med fibrer?
Staffan Lindeberg, docent i lund, har ägnat 
mycket tid och kraft åt betydelsen av kost 
för att förebygga sjuklighet. Han har skrivit 
flera läsvärda böcker om kost och därvid 
också kommit att studera bakgrunden till 
det mycket vanligt förekommande påstå-
endet att fibrer är så ”nyttiga” på allehanda 
vis. 

Näringsrekommendationer vilar mycket 
tungt på epidemiologiska studier, ibland 
tyngre än på befintliga randomiserade 
studier vilket är anmärkningsvärt (8). Ett 
skräckexempel gäller kostfiber och kolo-
rektal cancer. I en tongivande 500-sidig 
rapport om kost och cancer från World 
Cancer Research Fund (WCRF) och Ame-
rican Institute of Cancer Research (AICR) 
anges att livsmedel som innehåller kostfi-
ber (naturligt eller tillsatt) troligen skyd-
dar mot kolorektal cancer (9). Slutsatsen 
grundas helt och hållet på epidemiologiska 
studier medan randomiserade kontrolle-
rade studier (10-15) överhuvud taget inte 
nämns, inte heller en meta-analysis av 
dessa från Cochrane Library (16). Sam-
mantaget ses i randomiserade kontrollerade 
studier ingen gynnsam effekt av kostfiber 
på utveckling av adenom, som föregår de 
flesta kolorektala cancrarna, och två av stu-
dierna visar till och med ökad adenomut-
veckling efter tillskott av såväl vetekli (15) 
som isphagulaskal (10). Mest oroande är 
att två andra studier som var stora nog att 
undersöka faktisk carcinomutveckling (11, 
12) efter sammanslagning visade signifikant 
ökad cancerincidens av fibertillskott: hos 
17 av 1426 fibersupplementerade personer 

diagnosticerades kolorektal cancer jämfört 
med 6 av 1370 kontrollpersoner (relativ 
risk 2,7; 95% konfidensintervall 1,1–6,9; 
p=0.04) (16). 

Det är välkänt att högfiberkonsumenter 
är mer hälsomedvetna än andra och före-
komsten av störfaktorer stöds av minst två 
stora observationsstudier (17, 18). Den all-
mänt spridda uppfattningen att kostfiber 
skyddar mot kranskärlssjukdom grundas 
också på epidemiologiska studier (19). I en 
av de större prospektiva epidemiologiska 
studierna kvarstod ingen skyddseffekt av 
kostfiber efter justering för störfaktorer 
och författarna ansåg att sådana kan för-
klara en stor del av sambandet i andra 
observationsstudier (20). I den troligen 
enda kontrollerade studien av kostfiber 
(utan andra livsstilsförändringar) sågs en 
icke-signifikant (p=0,10) ökad 2-årsrisk 
för kardiovaskulära händelser i den grupp 
som sekundärpreventivt fick rådet att öka 
fiberintaget (från spannmål) (n=109/1017) 
jämfört med kontrollgruppen som inte fick 
detta råd (n=85/1016) (21). Efter justering 
för tidigare hjärtsjukdom, hypertoni och 
medicinering var risken för kranskärlsin-
sjuknande statistiskt signifikant ökad 
(hazard ratio 1,35; 95% konfidensinter-
vall 1,02–1,80), dock ej vid uppföljningen 
efter drygt 10 år (hazard ratio 1,11; 95% 
konfidensintervall 0,96–1,29) (22). Denna 
studie nämns oftast inte i översikter medan 
stort utrymme ges åt epidemiologiska stu-
dier.

Läkemedelsbehandling av riskfaktorer 
vid diabetes
Målvärden för blodtryck vid diabetes dis-
kuterades i stor utsträckning för några år 
sedan såväl i Sverige som i omvärlden. Bak-
grunden till detta kan ganska enkelt sägas 
vara att man i mycket få studier testat att 
behandla med olika ambitioner, så upp-
gifter om effekt av olika målvärden har 
ofta bedömts i ”efterhand”, d.v.s. man har 
konstaterat att patienter som nått ett bättre 
blodtryck också har haft en bättre prog-
nos, eller ibland snarare faktiskt tvärtom. 
Denna sorts post hoc-analyser kan ju dock 
inte skilja ut om dessa patienter, med bättre 
blodtryckssvar, istället snarare hade en mer 
lättbehandlad och därmed mindre allvarlig 
hypertonisjukdom i sig. Samtidigt kan ett 
uttalat blodtryckssvar, eller mer spontant 
uppträdande lågt blodtryck, i sig signalera 
dålig vänsterkammarfunktion och därmed 
en dålig prognos. Men vad som styrker att 
patienter med diabetes kan ha nytta av ett 
mer ambitiöst blodtrycksmål, <130/80 
mmHg, än patienter med hypertoni i all-
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mänhet, är förstås att man i den svenska 
HOT-studien kunde visa att just patienter 
med diabetes verkligen utvecklade mindre 
kardiovaskulär sjuklighet om de randomi-
serats till målet < 80 mmHg i diastoliskt 
blodtryck jämfört med <90 mmHg (23). 

Vi har också randomiserade studier där 
patienter med diabetes fått antihypertensiv 
tilläggsterapi trots relativt bra blodtrycks-
kontroll och då utvecklat mindre sjuklig-
het när blodtrycket med god marginal 
passerat det mer ordinära målet <140/90 
mmHg (24). Att observationella data för 
blodtryck knappast kan användas för styr-
ning av behandlingen visas med all önsk-
värd tydlighet i en analys av patienter med 
akut bröstsmärta i Sverige baserat på RIKS-
HIA-data. I denna analys var ett högt blod-
tryck relaterat till bra prognos, d.v.s. precis 
tvärtom mot vad man finner när endast 
viloblodtryck studeras (25). Grafen visar 
en utökad analys av det material som pre-
senteras i artikeln (25), liknande resultat, 
fast med högre total mortalitet, sågs hos 
patienterna med känd diabetes i denna 
studie baserad på RIKS-HIA.

Kolesterol och lipider
Ingen studie av behandling med lipidsän-
kare har ännu designats så att patienterna 
randomiserats till olika målvärden avse-
ende kolesterol. Därför är det mycket svårt 
att ange vilket värde man skall sträva efter 
vid behandling av hyperkolesterolemi eller 
av ökad kardiovaskulär risk vid diabetes. 
Flera studier har jämfört effekten av statin 
i olika höga doser (26) och man har också 
testat t.ex. atorvastatin i två olika doser, 80 
respektive 10 mg där den högre dosen var 
mer effektiv att minska sjuklighet (27). Vid 
diabetes finns exempelvis den mycket över-
tygande HPS-studien där patienter som 
ofta hade högst ordinära kolesterolnivåer 
och samtidig diabetes fick en klart sänkt 
sjuklighet av 40 mg simvastatin jämfört 
med placebo (28) och där detta gav god 
effekt även hos de som hade < 3 mmol/l i 
initialt LDL-kolesterol. CARDS-studien, 
som specifikt studerade patienter med dia-
betes, visade också tydligt att statinbehand-
ling (10 mg atorvastatin) minskar risken 
för diabetiker (29), men eftersom man inte 
heller här titrerade behandlingen mot ett 
specifikt mål ger inte CARDS svar på vilket 
målvärde som kan vara tillämpligt avseende 
LDL-kolesterol. 

Blodsocker
Vilket målvärde avseende blodsocker och 
HbA1c man skall sträva efter vid läkeme-
delsbehandling av diabetes typ 2 är en 

ganska svår fråga att ge ett välgrundat svar 
på. Men mycket kunskap finns om lämp-
liga kombinationer av läkemedel. Metfor-
minbehandling hos de oftast överviktiga 
patienterna med diabetes har gott stöd 
från, visserligen gamla men randomise-
rade, kontrollerade studier. Sulfonylureas 
dokumentation är mer bristfällig avseende 
minskad sjuklighet och i en aktuell meta-
analys var behandling med sulfonylurea 
förknippat med ökad sjuklighet när detta 
kombinerades med metformin (30). Insu-
linbehandling med olika analoger har inte 
jämförts avseende om det finns specifika 
skillnader på minskad sjuklighet, men den 
stora ORIGIN-studien har nyligen doku-
menterat att behandling med det långver-
kande insulinet Lantus var säkert ur ett 
kardiovaskulärt perspektiv (31). 

Många har förespråkat att man så gott 
som det går skall normalisera blodsocker 
vid typ 2-diabetes, vilket ju från ett epide-
miologiskt perspektiv låter helt självklart. 
Om blodsockergenomsnittet närmar sig det 
normala kan man ju tänka sig att eliminera 
glukos-relaterade överrisker vid diabetes. 
Men när detta testades i ett randomiserat 
prospektivt upplägg hos högriskpatienter 
med typ 2-diabetes i ACCORD-studien 
på drygt 10 000 patienter blev resultatet ett 
helt annat. I ACCORD-studien behand-
lades de patienter där man syftade till 
att normalisera HbA1c (< 5%) med flera 
läkemedel som kan ge hypoglykemier, 
ofta fick de såväl insulin som sulfonylurea 
samtidigt, utöver metformin och rosiglita-
zon. Studien bröts i förtid p.g.a. 22% ökad 
totalmortalitet i intensivarmen (32), vilket 
verkligen demonstrerar hur svårt det kan 

vara att behandla diabetes utifrån epide-
miologiska fynd. 

Vi har nu fått den blodsockersänkande 
arsenalen utökad med inkretinpreparat, 
som sänker blodsocker utan viktuppgång. 
I metaanalyser av flera små studier av 
DPP-4-hämmare ser det faktiskt mycket 
gynnsamt ut, sådan behandling kopp-
lar till minskad sjuklighet (33), vilket ju 
verkar mycket positivt. Regelrätta end-
pointstudier på DPP-4-hämmare kommer 
att publiceras under de kommande åren, 
så pågår t.ex. TECOS-studien, där man 
testar Januvia, och SAVOR-TIMI, som 
antas publiceras redan inom kanske ett år, 
där Onglyza är den substans som stude-
rats avseende effekt på sjuklighet. Under 
våren/sommaren 2013 väntas också den 
nya gruppen SGLT2-hämmare komma 
ut på den svenska marknaden. Dessa nya 
”glifloziner” sänker blodsockret genom att 
öka mängden glukos i urinen som följd av 
hämning av glukosåterupptaget i proxi-
mala tubuli som sker via denna ”SGLT2-
kanal”. Detta är en verkningsmekanism 
som är oberoende av insulin och som 
inte ger upphov till hypoglykemier men 
som däremot sänker såväl kroppsvikt som 
blodtryck. Vi saknar ännu endpointstudier 
av denna nya typ av behandling, men då 
det finns flera olika mutationer som ger 
upphov till glukosuri genom påverkan på 
SGLT2-kanalen hos människa, och då 
detta inte ser ut att vara kopplat till andra 
specifika problem eller sjukdomar, verkar 
mekanismen vara säker utifrån dessa data. 
Först ut på marknaden i Sverige är dapagli-
flozin som kommer att säljas under namnet 
Forxiga. 

Totalmortalitet i förhållande till första uppmätta systoliska blodtryck vid inläggning 
för akut bröstsmärta. Ju högre blodtryck desto lägre 1-års mortalitet.
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Slutsats
Vi har till slut fått data från en randomise-
rad prospektiv studie, PREDIMED, som 
talar för att en relativt fettrik medelhavs-
kost passar för patienter med såväl fetma 
som diabetes och som minskar sjuklighet 
jämfört med den mer traditionella lågfett-
kosten. Fibrer bör man nog undvika om 
man inte absolut behöver dem för att hålla 
igång magen. Avseende lipidbehandling 
vid diabetes är det visserligen svårt att på 
säker bas ange målvärden, men flera stati-
ner har visat mycket god effekt att minska 
sjukligheten. Blodtrycksbehandling vid 
diabetes bygger på en kombination av flera 
preparat och ambitionen bör vara att nå 
väl under vad som är målet vid hypertoni 
utan samtidig diabetes. Slutligen så talar 
mycket för att det är en fördel om man 
kan behandla hyperglykemin med prepa-
rat som inte förorsakar hypoglykemier, och 
givetvis uppskattar patienten om man inte 
ökar i vikt av behandlingen. Vi börjar nu 
få endpointdata för inkretinbaserad terapi 
samtidigt som vi nu också får en helt ny 
typ av diabetespreparat under 2013, de 
så kallade gliflozinerna, som sänker blod-
sockret efter måltid genom ökad glukosuri 
vilket är en mekanism som också sänker 
kroppsvikten.

 
Fredrik Nyström
Professor, Linköping

Staffan Lindeberg
Docent, Lund (avsnittet om fibrer)
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Det sker för närvarande en ökning 
av typ 2-diabetes både i Sverige 
och i världen. Orsakerna till 

denna ökning är flera, bland annat bidrar 
livsstilsförändringar med ökad förekomst 
av övervikt och fetma, minskad fysisk 
aktivitet samt rökning. På senare år har 
också betydelsen av stress börjat diskute-
ras. Andra bidragande orsaker är en äldre 
befolkning med en genetisk predisposition 
för typ 2-diabetes, tidigare insjuknandeål-
der med bättre prognos samt tidigare diag-
nostik.

I Sverige har problemet uppmärksam-
mats genom flera utredningar och rekom-
mendationer de senaste åren:
•	Nationella	riktlinjer	för	diabetesvården	

(Socialstyrelsen; 2009).
•	 Läkemedelsbehandling	vid	typ	 

2-diabetes – ny rekommendation 
(Läkemedelsverket; 2010).

•	 Patientutbildning	vid	diabetes	 
(SBU; 2009).

•	 Intensiv	glukossänkande	behandling	
vid diabetes (SBU; 2009).

•	Mat	vid	diabetes	(SBU;	2010).

I den här boken ägnar vi oss specifikt åt typ 
2-diabetes och riktar oss främst till primär-
vården, där flertalet individer med denna 
sjukdom behandlas. Bokens målsättning är 
att vara ett praktiskt redskap i det dagliga 
arbetet. Inledningsvis beskrivs klassifikatio-
nen och diagnostiken av diabetes samt de 
patogenetiska mekanismerna vid utveck-
lingen av typ 2-diabetes. Dessa avsnitt är 
till för att skapa en större förståelse för 
hur de olika läkemedel som används vid 
behandlingen verkar, och hur nya läkeme-
del kan komma att verka i framtiden. 

Vi beskriver behandlingsstrategier vid 
typ 2-diabetes, LADA, graviditetsdiabetes 
och i speciella behandlingssituationer som 
kompliceras av diabetessjukdomen. LADA 
är visserligen en autoimmun sjukdom som 
ibland liknas vid en långsamt insättande 
typ 1-diabetes. Vi har ändå valt att ta med 
den eftersom den ofta i den kliniska var-
dagen initialt framstår som typ 2-diabetes, 

men där det blir aktuellt med insulinbe-
handling tidigare.

Diabetesutvecklingen i världen
Den globala utvecklingen av diabetes i värl-
den har beräknats genom Världshälsoor-
ganisationen (WHO) med en uppdelning 
mellan industriländer och utvecklings-
länder från 1995 fram till år 2025. Enligt 
FN definieras industriländer som Europa, 
Nordamerika, Australien, Nya Zeeland 
och Japan – övriga som utvecklingsländer. 
Detta speglar dock inte den ekonomiska 
tillväxt som i dag sker i flera av dessa stater, 
bland annat Kina. Mellan 1995 och 2025 
kommer befolkningen vara relativt stabil 
i industriländerna med en ökning på 11 
procent. I utvecklingsländerna däremot 
beräknas ökningen bli 80 procent. Under 
dessa år beräknas en ökning av totala anta-

let fall med diabetes i världen bli 35 pro-
cent, med en ökning av prevalensen från 
4,0 till 5,4 procent. I industriländerna 
förväntas prevalensen öka med 27 pro-
cent från 6,0 till 7,6 procent, medan den i 
utvecklingsländerna beräknas öka med 48 
procent, från 3,3 till 4,9 procent. I indu-
striländerna kommer den största gruppen 
individer med diabetes återfinnas i den 
äldsta åldersgruppen, medan den största 
gruppen i utvecklingsländerna kommer att 
vara i åldersgruppen 45 till 64 år. I indu-
striländerna var det betydligt fler kvinnor 
än män med diabetes 1995, en könsskillnad 
som inte ses i utvecklingsländerna. 

De 10 länder med flest individer med 
diabetes i världen år 2025 beräknas vara: 
Indien, Kina, USA, Pakistan, Indonesien, 
Ryssland, Mexico, Brasilien, Egypten, 
Japan.

Den globala utvecklingen av diabe-
tes, som ibland kallats diabetesepidemin, 
kommer att ställa stora krav på dessa länder, 
både sjukvårdsmässigt och ekonomiskt.  

Diabetesutvecklingen i Sverige
Den officiella prevalensen av typ 2-diabetes 
är enligt Nationella Diabetesregistrets Års-
rapport (2009) omkring 4 procent, men 
sannolikt är den verkliga siffran högre. 
Män insjuknar tidigare än kvinnor och 
medelåldern har på senare år sjunkit. Det 
är således ännu oklart vilken den verkliga 
förekomsten av typ 2-diabetes är i Sverige 
och om det skett en ökning på samma sätt 
som i övriga världen, eftersom det saknas 
stora bekräftande studier. Ytterligare en 
faktor att räkna med är den ökande ande-
len invandrare av icke-europeisk bakgrund 
med en högre förekomst av diabetes.

I en befolkningsstudie i Laxå beräknades 
prevalensen och incidensen av typ 2-dia-
betes mellan åren 1972 till 2001. Under 
den perioden var den åldersstandardise-
rade incidensen 3,03 fall per 1 000 indi-
vider och någon ökning av nya fall kunde 
inte konstateras. Samma resultat sågs i en 
studie från norra Sverige, där förekomsten 
av diabetes hos personer i åldrarna 25 till 

Presentation av boken ”Typ 2-diabetes”
I detta nummer av Vaskulär Medicin har vi tema Diabetes. Vad kan då passa bättre än att presentera 
en färsk upplaga av boken ”Typ 2-diabetes” med kollega professor Carl-David Agardh som redaktör! 
Här följer de inledande orden, författade av Carl-David, i boken som utges på Libers förlag och som tar 
upp såväl klassifikation, diagnostik och behandling av diabetes.

Typ 2-diabetes 
Libers förlag
978-91-47-09966-5 
Carl-David Agardh 
Utgivningsår: 2010 ,
Upplaga: 1 
Omfång: 152 sidor
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65 år studerades. I ytterligare en studie från 
Uppsala konstaterades att prevalensen typ 
2-diabetes ökade mellan åren 1996 och 
2003 trots en relativt stabil incidens. Den 
ökade prevalensen förklarades av en mins-
kad dödlighet, det vill säga fler individer 
levde längre med sin diabetes. Samman-
fattningsvis förefaller antalet nya fall av typ 
2-diabetes inte att öka i en befolkning med 
huvudsakligen svenskt ursprung. Däremot 
ökar antalet individer med sjukdomen på 
grund av högre ålder i befolkningen och en 
minskad dödlighet.

Prevalensen typ 2-diabetes bland utom-
europeiska invandrare är 2–3 gånger högre 
än för icke-invandrade svenskar. Det är 
känt att migration och urbanisering påver-
kar risken för typ 2-diabetes. Hög anpass-
ning till den nya kulturen hos invandrare 
ökar risken och kan bero på att den väster-
ländska livsstilen ofta innebär en alltför fet 
och sockerrik mat i kombination med bris-
tande fysisk aktivitet och övervikt. Andra 
förhållanden som tenderar att ansamlas hos 
den invandrande befolkningen – såsom 
ogynnsam livsstil, psykosociala och socio-
ekonomiska faktorer, bidrar också till dia-
betesutvecklingen. Insjuknandeåldern hos 
personer från mellanöstern är cirka 10 år 
lägre jämfört med dem av svenskt ursprung 
och de har oftare ärftlighet för typ 2-dia-
betes, oftare betacellsdysfunktion och mer 
sällan insulinresistens, vilket talar för att 
de har en annan typ av typ 2-diabetes där 
genetiska faktorer är av stor betydelse. 

Samhällskostnaderna för typ 2-diabetes
Den ökande förekomsten av diabetes 
innebär större kostnader för samhället. 
Dessa kan indelas i direkta och indirekta 
kostnader. De direkta kostnaderna defi-
nieras som de kostnader som uppstår 
för upptäckt, behandling, rehabilitering 
och långsiktigt omhändertagande av en 
sjukdom, och de komplikationer som 
kan uppkomma, som till exempel vid typ 
2-diabetes. Vid diabetes tillkommer också 
kostnader för injektionshjälpmedel, urin- 
och blodanalysmaterial och insulinpum-
par med tillbehör. De indirekta kostna-
derna definieras som kostnader till följd 
av produktionsförlust.

Kostnader
De direkta kostnaderna för typ 2-diabetes 
beräknades 1998 i åtta länder i Europa; 
Sverige, Storbritannien, Tyskland, Hol-
land, Belgien, Italien, Spanien och Frank-
rike (the CODE-2 study; the Cost of 
Diabetes in Europe – type 2). De direkta 
kostnaderna för typ 2-diabetes i Sverige 
uppskattades till sju miljarder kronor i 
1998 års penningvärde och utgjorde 6 
procent av den totala sjukvårdskostnaden 
i Sverige. Av dessa kostnader utgjordes 42 
procent av sluten sjukhusvård, 31 procent 
av öppenvårdsbesök, 2 procent av orala 
antidiabetiska läkemedel och 25 procent 
av kostnader för andra läkemedel inklusive 
kardiovaskulära och lipidsänkande läke-
medel. Kostnaderna ökade markant med 
längre diabetesduration och speciellt vid 
förekomst av sendiabetiska komplikatio-
ner. Till de direkta kostnaderna tillkommer 
hjälpmedel för att behandla och kontrol-
lera diabetessjukdomen. År 2005 utgjorde 
kostnaden för injektionshjälpmedel, urin- 
och blodanalysmaterial och insulinpum-
par med tillbehör 874,4 Mkr, vilket var en 
ökning med 24 procent jämfört med 2001.

Sammanfattningsvis kan man konstatera 
att de direkta sjukvårdskostnaderna för typ 
2-diabetes är höga, och kommer att stiga 
i takt med ett ökande antal personer som 
insjuknar. Det finns således all anledning 
för samhället och sjukvården att genom 
förebyggande insatser stävja denna utveck-
ling samt att, när typ 2-diabetes uppstått, 
genom så bra behandling som möjligt 
försöka hindra uppkomsten av sendiabe-
tiska komplikationer. De indirekta kost-
naderna, det vill säga produktionsbortfall, 
har i undersökningar från Sverige och USA 
generellt visat sig vara högre än de direkta 
sjukvårdskostnaderna vid diabetes. Vid typ 
2-diabetes blir situationen lite annorlunda 
eftersom många individer med typ 2-diabe-
tes inte är i arbetsför ålder. Denna situation 
kan dock komma att ändra sig genom att 
medelåldern vid insjuknandet i typ 2-dia-
betes på senare år har sjunkit. 

Framtiden
Den stora utmaningen för framtiden är att 
genom livsstilsförändringar minska utveck-

lingen av typ 2-diabetes. Detta kräver 
insatser från samhällets och primärvårdens 
sida. Stora studier från Finland och USA 
har visat att livsstilsförändringar som haft 
som syfte att minska kroppsvikten och att 
öka den fysiska aktiviteten är effektiva. 
Frågan om screening av diabetes bör åter 
diskuteras, eftersom tidigt insatta livsstils-
förändringar sannolikt får större effekt. En 
nyligen gjord beräkning av kostnaden för 
screening hos överviktiga eller feta indivi-
der i USA följt av livsstilsåtgärder har en 
relativt god kostnadseffektivitet.

Ett annat framtida forskningsfält är 
genetiska studier inom olika etniska popu-
lationer och därefter mekanistiska studier 
för att så småningom utveckla nya läkeme-
del som kan skräddarsys för olika popula-
tioner och individer på ett helt annat sätt 
än i dag.
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Rapport från 5th International Symposium  
on Women’s Health Issues in Thrombosis  
and Haemostasis, 1–3 februari i Wien

Claire McLintock höll en föreläsning med 
titeln ”Anticogulant choices in pregnant 
women with mechanical heart valves: 
balancing maternal and fetal risks – the 
difference the dose makes.”

Långsiktig antikoagulantia krävs 
hos alla patienter med mekaniska 
hjärtklaffproteser för att förhindra 

komplikationer med klafftrombos. Den 
protrombotiska situationen vid graviditet 
ökar ytterligare risken för komplikationer. 
Inget antikoagulantia-alternativ är utan 
risk för både mor och barn. Waran pas-
serar placenta och är associerad med waran 
embryopati/fetopati men är mycket effek-
tivt för att förebygga tromboemboliska 
komplikationer. Heparin passerar ej pla-
centa men är mindre effektivt än waran. 
LMWH kan vara mer effektivt än UFH. 
Den optimala dosen och målvärden för 
anti-Xa har inte fastställts.

I sin föreläsning framhåller McLintock 
möjligheten att mäta även dalvärden för-
utom peakvärden av anti-Xa, dessutom bör 
man ta större hänsyn till dosen waran som 
riskfaktor. 

Koagulationsnytt har nu utkommit 
i ny upplaga på engelska med nya 
rekommendationer
Nya rekommendationer finns här med 
förslag på dalvärden förutom uppdelning 

Rekommendationer från European Society of Cardiology 
Alla patienter rekommenderas AVK i 2:a och 3:e trimester fram till graviditetsvecka 36.

AVK dos <5mg/dag fortsätter under 1:a trimester eller AVK dos <5mg/dag kan ersättas 
med UFH/LMWH vecka 6–12 i individuella fall.

AVK dos>5mg/dag byter AVK mellan vecka 6–12 till justerad dos * UFH/LMWH två ggr 
dagligen.

AVK dos >5mg/dag att fortsätta AVK vecka 6–12 kan övervägas.

*anti-Xa LMWH 4–6 timmar efter dos 0.8-1.2 IU/ml och för UFH APTT>2x kontroll 

American College of Chest Physicians 

– Justerad dos (4 timmar efter dos) två ggr dagligen LMWH hela graviditeten.

– Justerad dos UHF två ggr dagligen.

– UHF/LMWH fram till vecka 13 därefter AVK fram till förlossning, då byte till UHF/LMWH.

– Kvinnor med hög risk fortsätter AVK fram till förlossning, då byte till UHF/LMWH nära 
förlossningen.

i hög- och lågrisk. I en uppdaterad och 
utökad upplaga av Margareta Blombäcks 
hyllade Koagulationsnytt från 2006 har 
nu kommit i en engelsk version utgiven av 
Wiley-Blackwell: Jovan Antovic, Margareta 
Blombäck: Essential Guide to Blood Coa-
gulation, andra upplagan ISBN 978-1-118-
28879-5. (Amazon, Adlibris och Bokia).

Behandling av gravida kvinnor med 
mekanisk hjärtklaffprotes
Behandling bör ges på en klinik med eta-
blerat samarbete mellan kardiolog, fysio-

log, obstetriker och koagulationsexpert. 
AVK-behandling fortsätter fram till posi-
tiv gravtest. Vid graviditetsönskan föreslås 
upprepade graviditetstester med start av 
LMH när testet är positivt. Kvinnan är 
bäst skyddad med AVK-behandling under 
hela graviditeten men i 30% av fallen kan 
detta leda till komplikationer för fostret. 
Behandling med AVK i graviditetsvecka 
6–12 är visat att det kan ge spontana abor-
ter och skeletala missbildningar (warfarin 
embryopathi med nasal hypoplasia och 
epifyspunktering i 6,4%). Dessutom är 

Bild: iStockphoto
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Det gör inget. Kom bara ihåg  
www.medicininstruktioner.se.  
Här finns instruktionsfilmer för mer 
än 100 läkemedel och hjälpmedel. 

www.medicininstruktioner.se  
– enkelt för patienten, bekvämt för dig.

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

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

Glömt var 
patientbroschyren ligger?

AVK-behandling under graviditet förknip-
pad med intrauterina blödningar, inklusive 
intrakraniella blödningar hos fostret med 
neurologisk dysfunktion i efterförloppet 
vid AVK i en dos > 5 mg /dag (p<0.001) 
för komplikationer. 

Flera behandlingar är godtagbara. Om 
LMH ges – hela graviditeten eller fram 
till den 13:e veckan – skall det vara med 
behandlingsdos övervakad med anti-Xa. 
Behandlingsbeslutet bör ske i samråd 
med patienten. Emellertid, vid mycket 
hög risk (den äldre generationens protes i 
mitral position, tidigare klafftrombos eller 
flimmer), fortsätter AVK-behandling hela 
graviditeten med ändring till LMH endast 
vid partus (Tabell). Vid högrisk ges tillägg 
av ASA (75–100 mg/dag) och upprepade 
undersökningar med EKO. Inga data har 
publicerats på den eventuella urkalkningen 
i samband med behandlingsdos av LMH 
hela graviditeten. Om AVK används, bör 
dosen justeras till ett målvärde PT (INR) 
3,0 (2,5–3,5); det lägre värdet kan använ-
das vid aortaklaff. Om LMH används, skall 
en terapeutisk nivå användas. Det är svårt 

Tabell. Förslag till behandling av kvinnor 
med mekanisk klaffprotes under graviditet

Hög risk
Gamla generationens klaff i mitralposition/
trikuspidal position eller flimmer eller tidi-
gare klafftrombos ges Waran PT(INR) 3,0–3,5 
fram till vecka 35–36 då byte till LMH (se 
nedan) fram till förlossning+ASA 75mg/dag,
eller
LMH sc var 12:e tim (anti-Xa före 0,6 IU/mL, 
peak-anti-Xa<1,5IU/mL) t.o.m. graviditets-
vecka 12, följt av waran PT(INR) 3,0–3,5 fram 
till vecka 35–36, byte till LMH (se ovan) till 
förlossning +ASA.

Låg risk
Nya generationens klaff i mitral och aorta 
position LMH sc var 12:e tim (värde före 
0,4–0,5 IU/ml, peak anti-Xa<1,5IU/mL) till 
förlossning,
eller
LMH sc var 12:e tim (se ovan) t.o.m. gravidi-
tetsvecka 12, byte till waran PT(INR) 2,5–3,0 
till vecka 35–36, byte till LMH (se ovan) till 
förlossning.

att uppnå ett adekvat skydd hos en gravid 
kvinna med en mekanisk klaff. Unga kvin-
nor med en medfödd klaffsjukdom bör 
genomgå en grundlig riskbedömning för 
att avgöra huruvida en operation är nöd-
vändig före graviditet och även vilken typ 
av klaff. Graviditet hos kvinnor med en 
bioprosthesis är förenad med tidig och sen 
klaff-förändring som leder till hög risk för 
reoperation.

Katarina Bremme
Karolinska/SLL
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Inom ramen för denna översiktsarti-
kel sammanfattar vi kunskapsläget 
med fokus på de vanligaste vas-
kulära riskfaktorerna (hypertoni, 

vikt, lipidrubbning, metabola syndromet, 
diabetes), tecken på organskada och, i 
förlängning av dessa, de vaskulära sjukdo-
marna från hjärna, hjärta och perifera kärl. 
Underlaget till översiktsartikeln baseras på 
relevanta sökord i Pubmed som resulterat 
i ett brett urval av publicerade internatio-
nella artiklar med data från individuella 
studier, metaanalyser, ledare och reviews. 
För att minska risken för urvalsfel (selek-
tionsbias) har vi varit noggranna att fram-
häva både positiva och negativa resultat i 
den mån de påträffats. Det finns en del 
att säga om behandling av kardiovaskulära 
sjukdomar vid migrän, men vi har valt att 
uteslutande fokusera på associationen dem 
emellan. Dessutom är vi väl medvetna om 
att det finns en hel del att kommentera på 
vad gäller kvaliteten av varje enskild studie, 
men vi har valt bort att presentera detta 
närmare. Det blir upp till var och en att 
konsultera referenserna vid behov.

Migrän och kardiovaskulära riskfaktorer
Hypertoni
I en populationsbaserad tvärsnittsstudie 
från 2002 undersökte Wiehe et al 1 174 
individer över 17 års ålder som alla var 
invånare i Porto Alegre, Brasilien. Huvud-
värk och dess undergrupper definiera-
des enligt kriterier från Internationella 
Huvudvärksföreningen (IHS); hypertoni 
definierades som ett medeltryck vid två 
mätningar ≥ 140/90 mmHg eller använ-

dande av blodtrycksmediciner. Resultatet 
visade på ett samband mellan individer 
med normalt blodtryck och migrän jäm-
fört med individer med högt–normalt 
blodtryck eller hypertoni och migrän, RR 
0,56 (0,41–0,77). Utifrån detta konklude-
rade författarna att individer med migrän 
kan ha lägre blodtryck än de som inte lider 
av migrän [3].

Sambandet mellan blodtryck och 
migrän undersöktes också i en studie som 
publicerades 2003 av Tzourio et al, där 
man även mätte intimas tjocklek i a. carotis 
som ett tecken på hypertoni med organ-
skada. 1 373 individer i åldrarna 59–71 år 
inkluderades i studien. Migrän diagnosti-
serades av en huvudvärksspecialist enligt 
kriterier från IHS och av deltagarna i stu-
dien hade 140 stycken migrän. Systoliskt 

blodtryck var lägre hos gruppen som hade 
migrän (128 mmHg) jämfört med grup-
pen utan (137 mmHg). Man såg också en 
signifikant trend mot minskad förekomst 
av migrän med ökande blodtryck och inti-
matjocklek [4].

I en studie från 2005 undersökte Scher 
et al sambandet mellan kardiovaskulära 
riskfaktorer och förekomsten av migrän. 
Deltagarna bestod av 5 775 individer 
mellan 20 och 65 år från The Genetic Epi-
demiology of Migraine Study, en popula-
tionsbaserad studie från Nederländerna. 
Totalt identifierades 620 individer med 
migrän; 31% med aura, 64% utan aura 
och 5% utan klassificering. De som hade 
migrän utan aura var oftare rökare, kon-
sumerade mindre alkohol och hade oftare 
en förälder med tidig hjärtinfarkt jämfört 
med kontrollerna utan migrän. De indi-
vider som hade migrän med aura hade 
oftare ett högt totalkolesterol, OR 1,43 
(0,97–2,1), eller hög kvot mellan totalko-
lesterol och HDL, OR 1,64 (1,1–2,4), samt 
hade oftare högt blodtryck (systoliskt > 140 
mm Hg eller diastoliskt > 90 mmHg), OR 
1,76 (1,04–3,0), och anamnes med tidig 
koronarsjukdom eller stroke, OR 3,96 
(1,1–14,3). Kvinnor med migrän med aura 
åt oftare p-piller. Oddskvoten för att ha 
en förhöjd Framinghamrisk var fördubblad 
bland de individer som hade migrän med 
aura. Individer med migrän, främst de med 
aura, hade en högre kardiovaskulär riskpro-
fil än individer utan migrän [5].

Kurth et al 2006 studerade sambandet 
mellan migrän med och utan aura och 
risken för kardiovaskulär sjukdom. Det 

Migrän, vaskulära riskfaktorer 
och vaskulär sjukdom: 

En systematisk översiktsartikel
Migrän är en heterogen neurovaskulär sjukdom med komplex patofysiologi. 10–13% av den svenska 
befolkningen lider av migrän och den årliga incidensen, antal insjuknade per 1 000 invånare, ligger 
på 3,9 [1]. Allra vanligast är sjukdomen bland kvinnor och ungefär var femte kvinna i fertil ålder lider 
av någon form av migrän. Eftersom det är en sjukdom som påverkar en så stor del av den svenska 
befolkningen så finns det ett stort värde i att titta närmare på faktorer som kan associeras med 
sjukdomen och överväga vilka risker migrän kan bära med sig för patienterna på sikt. Traditionellt 
har migrän uppfattas som en huvudvärkssjukdom med mycket lidande för den drabbade men för 
övrigt utan morbiditet och mortalitet. Nu är det dock allmänt känt att migrän med aura ökar risken 
för ischemisk stroke men hur detta sker är fortfarande omdiskuterat [2].

”Individer med migrän, 
främst de med aura, hade en 

högre kardiovaskulär riskprofil 
än individer utan migrän [5].”
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var en prospektiv kohortstudie som utför-
des på 27 840 amerikanska kvinnor, 45 år 
eller äldre och deltagare i Women’s Health 
Study. De hade inte haft någon kardiovas-
kulär sjukdom eller angina vid baslinjen, 
information fanns om migrän eller auras-
tatus och lipidvärden fanns registrerade. 
Vid starten rapporterade 5 125 kvinnor 
att de någon gång haft migrän, 3 610 hade 
aktiv migrän (migrän det senaste året), 
och av dem hade 1 434 indikerat aurasym-
tom. Under en 10-års uppföljningsperiod 
inträffade 580 kardiovaskulära händel-
ser. Jämfört med kvinnor utan migrän, 
hade kvinnor med migrän med aura en 
justerad riskkvot på 2,15 (1,58–2,92) för 
kardiovaskulär sjukdom; 1,91 (1,17–3,10) 
för ischemisk stroke; 2,08 (1,30–3,31) för 
hjärtinfarkt; 1,74 (1,23–2,46) för koronara 
revaskulariseringar; 1,71 (1,16–2,53) för 
angina och 2,33 (1,21–4,51) för ischemisk 
kardiovaskulär död. Hos kvinnor med 
aktiv migrän sågs inget samband med högt 
blodtryck jämfört med kvinnor som aldrig 
haft migrän. Hos kvinnor som tidigare haft 
migrän var förekomsten av högt blodtryck 
större än hos dem som aldrig haft migrän. 
Författarna konkluderade att studien påvi-
sade ett samband mellan aktiv migrän med 
aura och ökad risk. Aktiv migrän utan aura 
associerades inte med ökad risk för någon 
form av kardiovaskulär händelse [6].

I en studie publicerad 2010 undersökte 
Bigal et al förekomsten av riskfaktorer och 
kardiovaskulär sjukdom hos individer med 
migrän med och utan aura. Individerna var 
representativa för den amerikanska befolk-
ningen och innefattade 6 102 individer i 
migrängruppen samt 5 243 individer i kon-
trollgruppen. Huvudvärksdiagnos ställdes 
med hjälp av ett utskickat validerat formu-
lär där man även efterfrågade detaljer kring 
behandling, komorbiditet samt andra vari-
abler. Kardiovaskulära händelser bedöm-
des genom självrapporterade medicinska 
diagnoser. Vid ojusterad analys sågs att 
migrän överlag och migrän med aura hade 
ett samband med hjärtinfarkt, stroke och 
claudicatio medan migrän utan aura visade 
på ett samband med hjärtinfarkt och clau-
dicatio. Individer med migrän hade oftare 
diabetes, OR 1,4 (1,2–1,6), hypertoni, OR 
1,4 (1,3–1,6) och högt kolesterol, OR 1,4 
(1,3–1,5). Framinghamrisk var signifikant 
förhöjt hos individer med migrän både 
med och utan aura. Efter justering sågs 
fortfarande ett signifikant samband mellan 
individer med migrän och hjärtinfarkt, OR 
2,2 (1,7–2,8), stroke, OR 1,5 (1,2–2,1) och 
claudicatio, OR 2,69 (1,98–3,23). Förfat-

tarna konkluderade att både migrän med 
och utan aura hade ett samband med kar-
diovaskulär sjukdom samt riskfaktorer för 
kardiovaskulär sjukdom [7].

Sambandet mellan migrän och kardio-
vaskulära riskfaktorer har även undersökts 
i en studie av Winsvold et al från 2011. 
Studien var en populationsbaserad tvär-
snittsstudie med totalt 48 713 deltagare 
som alla var ≥ 20 år och som var deltagare 
i Nord-Tröndelag Health Study i Norge. 
10-års Framinghamrisk kunde beräknas 
för 44 098 av dessa individer. Parame-
trar som mättes var blodtryck, body mass 
index (BMI), totalkolesterol samt HDL-
kolesterol. Resultaten i studien visade att 
Framinghamrisk hos individer med huvud-
värk, migrän utan aura och migrän med 
aura var förhöjd jämfört med kontroller. 
Risken var mest uttalad hos individer med 
migrän med aura samt att den ökade med 
huvudvärksfrekvensen. För huvudvärk och 
migrän utan aura kunde den ökade risken 
förklaras av livsstilsfaktorer såsom rök-
ning, högt BMI samt låg fysisk aktivitet, 
men dessa faktorer kunde däremot inte 
förklara den ökade risken hos individer 
med migrän med aura. Man såg också att 
deltagare i grupperna med huvudvärk hade 
lägre systoliskt blodtryck än kontrollgrup-
pen samt att deltagare i grupperna med 
huvudvärk hade ett högre diastoliskt blod-
tryck jämfört med kontrollgruppen. För-
fattarna till studien konkluderade att det 
både för individer med huvudvärk, migrän 
utan aura och migrän med aura fanns ett 
samband med en ogynnsam kardiovaskulär 
riskprofil [8].

Vikt
Bigal et al publicerade 2006 en studie som 
undersökte hur BMI påverkade förekom-
sten av kronisk daglig huvudvärk och de 
huvudsakliga undergrupperna migrän och 
kronisk spänningshuvudvärk. Det samla-
des in information om huvudvärk, annan 
medicinsk information, vikt och längd via 
telefonintervjuer och sedan delades del-
tagarna upp i fem grupper utifrån deras 
BMI. Bland de 30 215 deltagarna var 
förekomsten av migrän 1,3% och kronisk 
spänningshuvudvärk 2,8%. Jämfört med 
gruppen med normalt BMI var förekom-
sten av kronisk daglig huvudvärk större 
hos grupperna med feta, OR 1,3 (1,1–1,6), 
och sjukligt feta, OR 1,8 (1,4–2,2) delta-
gare. BMI hade också en stark inverkan 
på förekomsten av migrän med 0,9% hos 
normal viktiga, 1,2%, OR 1,4 (1,1–1,8) 
hos överviktiga, 1,6%, OR 1,7 (1,2–2,43) 

hos feta och 2,5%, OR 2,2 (1,5–3,2), hos 
sjukligt feta deltagare. Konklusionen var 
att kronisk daglig huvudvärk och fetma har 
ett samband samt att fetma är en starkare 
riskfaktor för migrän än kronisk spän-
ningshuvudvärk [9].

I en studie av Winter et al från 2009 
tittade man på sambandet mellan BMI och 
migrän i en tvärsnittsstudie med 63 467 
kvinnor som alla var 45 år eller äldre. Bland 
deltagarna rapporterade 12 613 kvinnor att 
de någon gång hade haft migrän samt 9 159 
kvinnor att de hade aktiv migrän. Kvinnor 
med ett BMI på 35 eller högre hade ökad 
risk för låg och hög migränfrekvens. Bland 
de med aktiv migrän hade kvinnor med ett 
BMI på 35 eller högre en ökad förekomst 
av ljus- och ljudkänslighet men en mins-
kad förekomst av unilateral smärta och 
migränaura. Författarna konkluderade att 
det inte gick att se något säkert samband 
mellan BMI och förekomsten av migrän, 
och att ett samband var begränsat till mig-
ränfrekvens [10].

Peterlin et al undersökte i en studie 
från 2010 förekomsten av migrän och svår 
huvudvärk hos personer med fetma och 
bukfetma samt hur kön och ålder inverkade 
på detta samband. Data angående självrap-
port om migrän eller svårhuvudvärk, BMI, 
höjd, längd och midjemått inhämtades 
från en generell populationsundersökning 
och totalt inkluderades 21 783 deltagare i 
studien. Hos deltagare i åldrarna 20–55 
år såg man en ökad förekomst av migrän 
bland dem med fetma. Migrän var också 
mer vanligt förekommande hos dem med 
bukfetma jämfört med dem utan. Hos del-
tagare över 55 år såg man inget samband 
mellan fetma och förekomst av migrän. 
Hos kvinnor över 55 år såg man dock en 
minskad förekomst av migrän hos dem 
med bukfetma. Författarna konkluderade 
utifrån detta att sambandet mellan migrän 
och fetma varierar beroende på kön, ålder 
och distribution av fettmassan [11].

Lipidrubbning
I en studie publicerad 2005 av Scher et 
al, som redan beskrivits tidigare i vår över-
siktsartikel under rubriken hypertoni, 
undersöktes sambandet mellan kardio-
vaskulära riskfaktorer och förekomsten av 
migrän. Individer som hade migrän med 
aura hade oftare ett högt totalkolesterol, 
OR 1,43 (0,97–2,1) eller hög kvot mellan 
totalkolesterol och HDL, OR 1,64 (1,1–
2,4) [5].

I en tvärsnittsstudie på 27 626 kvinnor 
i åldern 45 år eller äldre undersökte Kurth 
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et al 2008 sambandet mellan migrän och 
migränaura med förhöjda nivåer av total-
kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-koleste-
rol, Apo-A, Apo-B, CRP, fibrinogen, inter-
cellulär adhesionsmolekyl-1, homocystein 
och kreatinin. Totalt rapporterade 5 087 
kvinnor att de någon gång haft migrän. 
Jämfört med kvinnor utan migrän såg man 
hos dem som någon gång haft migrän en 
ökad oddskvot för förhöjt totalkolesterol 
1,14 (1,01–1,18), för LDL-kolesterol 1,14 
(1,05–1,23), för Apo-B 1,09 (1,01–1,18) och 
för CRP 1,13 (1,05–1,22). Författarna kon-
kluderade att i denna stora grupp kunde 
man påvisa ett måttligt samband mellan 
migrän och ofördelaktiga nivåer av vissa 
biomarkörer [12].

Bigal et al hade i en studie från 2010, se 
ovan under hypertoniavsnittet, undersökt 
förekomsten av riskfaktorer och kardiovas-
kulär sjukdom hos individer med migrän. 
I denna studie såg man att individer med 
migrän hade en högre prevalens av högt 
kolesterol OR 1,4 (1,3–1,5) jämfört med 
dem utan migrän [7].

Rist et al publicerade 2011 resultaten 
från en tvärsnittsstudie gjord på 1 155 
deltagare i The Epidemiology of Vascular 
Ageing Study. Jämfört med deltagare utan 
huvudvärk (n=925), hade deltagare med 
migrän med aura (n=23) ökade koles-
terol- och triglyceridnivåer. Association 
var enligt författarna stark och man fann 
ingen association mellan lipider och annan 
huvudvärkstyp [13].

Metabola syndromet
Guldiken et al publicerade 2009 en studie 
där man undersökte ettårsprevalensen av 
migrän hos patienter med det metabola 
syndromet. 210 patienter med metabola 
syndromet inkluderades i studien och 
migrän diagnostiserades enligt interna-
tionella kriterier. Förekomsten av migrän 
uppskattades till 11,9% hos män och 22,5% 
hos kvinnor. Olika delar av det metabola 
syndromet såsom diabetes, ökat midjeom-

fång och förhöjt BMI var betydligt mer 
vanligt förekommande hos patienter med 
migrän jämfört med dem utan migrän. 
Det sågs inget samband i förhållande till 
hypertoni eller dyslipidemi. Författarna 
konkluderade att migränförekomsten hos 
dem med metabola syndromet var större 
än hos den normala populationen [14].

Diabetes
I en studie från 2007 undersökte Aamodt 
et al om det fanns något samband mellan 
förekomsten av diabetes mellitus (DM) 
och huvudvärk i en stor populationsba-
serad tvärsnittsstudie. Förekomsten av 
migrän var lägre hos personer med DM 
jämfört med dem utan DM. Man såg 
också att förekomsten av huvudvärk var 
lägre hos dem som hade haft diagnosen 
DM i 13 år eller mer jämfört med dem 
som hade fått diagnosen de senaste 3 åren. 
Författarna konkluderade att det omvända 
sambandet mellan DM och migrän kunde 
bero på patofysiologiska förändringar hos 
patienter med DM som skyddar mot 
migrän [15].

I en studie från 2010 av Bigal et al, se 
ovan, så undersöktes migrän och flera olika 
kardiovaskulära riskfaktorer. I denna studie 
kunde man se att individer med migrän 
hade en högre diabetesprevalens, OR 1,4 
(1,2–1,6), jämfört med friska kontroller [7].

Burch et al undersökte i en prospektiv 
studie publicerad 2012 sambandet mellan 
migrän och typ 2-diabetes (DM2) hos 
en grupp kvinnor. De som inkluderades 
i studien var deltagare i Women’s Health 
Study som hade uppgett information om 
migrän och inte hade diabetes vid baslin-
jen. Under en uppföljningstid på i med-
eltal 14,6 år såg man 3 032 fall av DM2. 
Efter justering såg man att riskkvoten för 
att utveckla diabetes var 1,06 (0,91–1,24) 
hos kvinnor med migrän med aura, 1,01 
(0,89–1,16) hos kvinnor med migrän utan 
aura och 1,13 (0,98–1,30) för kvinnor som 
tidigare haft migrän jämfört med kvinnor 

som aldrig haft migrän. Konklusionen 
var att man inte kunde se något samband 
mellan migrän och DM2 hos kvinnor [16].

I en studie från 2013 undersökte Berge et 
al hur förekomsten av medicinskt behand-
lad migrän hos patienter med diabetes för-
ändrades beroende på diabetes behandling, 
kön och ålder i hela Norges befolkning. 
Resultaten visade att det bland personer 
som använde diabetesmedicin fanns en 
minskad förekomst av behandlad migrän 
jämfört med dem som inte hade diabetes, 
OR 0,72 (0,68–0,75). Oddskvoten visade 
också ett starkt samband med ålder. För-
fattarna konkluderade att det fanns en 
minskad förekomst av migrän bland äldre 
patienter med diabetes och att denna mins-
kade förekomst kanske kunde bero på dia-
betesneuropati som kunde ha en skyddande 
effekt på migrän [17].

Cerebrovaskulär sjukdom
Ischemisk stroke
I en studie från 2005 undersökte Etminan 
et al sambandet mellan migrän och ische-
misk stroke genom en systematisk genom-
gång och metaanalys av tidigare observa-
tionsstudier på området. 14 studier publi-
cerade mellan 1966 och 2004 som hade 
undersökt sambandet mellan migrän och 
ischemisk stroke inkluderades. Metaana-
lysen visade på en ökad risk för ischemisk 
stroke hos personer med migrän, RR 2,16 
(1,89–2,48). Den ökade risken sågs både 
hos personer med migrän med aura, RR 
2,27 (1,61–3,19) och personer med migrän 
utan aura, RR 1,83 (1,06–3,15) [18].

I en systematisk översiktsartikel och 
metaanalys från 2009 undersökte Schurks 
et al sambandet mellan migrän och kardio-
vaskulära sjukdomar. Studierna som analy-
serades var fall-kontrollstudier eller kohort-
studier som hade undersökt sambandet 
mellan migrän, specifika subgrupper av 
migrän och kardiovaskulära sjukdomar. 
Nio studier undersökte sambandet mellan 
migrän och ischemisk stroke och resultatet 

”Författarna konkluderade att det fanns en minskad förekomst 
av migrän bland äldre patienter med diabetes och att denna 
minskade förekomst kanske kunde bero på diabetesneuropati 
som kunde ha en skyddande effekt på migrän [17].”
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visade en relativ risk på 1,73 (1,31–2,29). 
Analysen visade också på en signifikant 
högre risk för personer med migrän med 
aura, RR 2,16 (1,53–3,03) jämfört med 
personer med migrän utan aura, RR 1,23 
(0,90–1,69). Man såg även en ökad risk 
för kvinnor jämfört med män; ålder under 
45 år, rökning och användande av p-piller 
ökade risken ytterligare [19].

Spector et al undersökte i en studie från 
2010 hur starkt sambandet mellan migrän 
och risken för ischemisk stroke var genom 
en metaanalys av 21 studier publicerade 
fram till februari 2009. Oddskvoten för 
ischemisk stroke hos personer med migrän 
var 2,30 (1,91–2,76) jämfört med personer 
utan migrän. Författarna konkluderade att 
migrän hade ett samband med en ökad risk 
för ischemisk stroke [20].

Bigal et al har i sin studie från 2010, se 
ovan, även undersökt sambandet mellan 
migrän och ischemisk stroke och såg i 
denna studie ett signifikant samband 
mellan individer med migrän och före-
komsten av ischemisk stroke [7].

TIA
I en prospektiv kohortstudie från 2010 
undersökte Rist et al de funktionella utfal-
len vid TIA och stroke hos kvinnor med 
migrän. Deltagarna i studien var 27 582 
kvinnor från Women’s Health Study för 
vilka man hade information om migrän, 
uppmätta kolesterolvärden och ingen tidi-
gare stroke eller TIA vid baslinjen. Under 
en uppföljningstid på i medeltal 13,5 år 
fick 398 kvinnor TIA och 345 kvinnor 
stroke. Jämfört med kvinnor utan migrän, 
och som inte råkade ut för TIA eller stroke, 
så hade kvinnor med migrän med aura en 
relativ risk för TIA på 1,56 (1,03–2,36). 
Författarna konkluderade att det fanns 
en ökad risk för TIA och stroke med gott 
funktionellt utfall hos kvinnor med migrän 
med aura men att riskerna för något utfall 
inte var förhöjda hos kvinnor med migrän 
utan aura eller de som tidigare hade haft 
migrän [21].

Hemorragisk stroke
2005 publicerade Carter et al resultat 
på sambandet mellan migrän och risken 
för subarachnoidalblödning (SAH) i en 
populationsbaserad fall-kontrollstudie. 
Förekomst av huvudvärk, dess frekvens 
och karakteristika var självrapporterad och 
klassificerades enligt IHS-kriterier. 206 av 
432 (48%) fall och 236 av 437 (50%) kon-
troller hade en tidigare huvudvärksanam-
nes. Frekvens och karakteristika för huvud-
värken var lika mellan de två grupperna. 
Studien kunde inte finna något samband 
mellan återkommande huvudvärk och 
SAH [22].

I en studie från 2009 undersökte Bush-
nell et al sambandet mellan migrän och 
kardiovaskulära sjukdomar under gravidi-
tet. I denna populationsbaserade fall-kon-
trollstudie deltog 18 345 538 kvinnor som 
fött barn mellan 2000 och 2003 i USA. 
Diagnostisering av migrän, stroke samt 
andra kardiovaskulära sjukdomar gjordes 
utifrån diagnoskriterierna i ICD-9. Man 
fann i detta material 33 956 patienter som 
hade diagnosen migrän i samband med sin 
graviditet. Diagnoser som visade ett sam-
band med migrändiagnos under graviditet 
var stroke, OR 15.05 (8,26–27,4), hjärtin-
farkt/hjärtsjukdom, OR 2,11 (1,76–2,54), 
lungemboli/venös tromboembolism, OR 
3,23 (2,06–7,07), hypertoni, OR 8,61 
(6,43–11,54), graviditetshypertoni, OR 
2,29 (2,13–2,46), rökning, OR 2,85 (2,53–
3,21) och diabetes, OR 1,96 (1,64–2,35). 
Författarna konkluderade att de kunde se 
ett starkt samband mellan aktiv migrän 
och vaskulära sjukdomar under graviditet. 
Inget samband sågs mellan migrän och 
hjärnblödning [23].

Kurth et al undersökte i en studie från 
2010 sambandet mellan migrän, mig-
ränaura och risken för hemorragisk stroke. 
Deltagarna hämtades från Women’s Health 
Study och utgjordes av 27 860 kvinnor, 
45 år eller äldre, som hade rapporterat 
in information om migrän, aurastatus 
och lipidvärden och som inte haft någon 

stroke eller annan allvarlig sjukdom vid 
baslinjen. Under en uppföljningstid på i 
medeltal 13,6 år såg man 85 fall av hemor-
ragisk stroke. Jämfört med kvinnor utan 
någon migrän så såg man ingen ökad risk 
för hemorragisk stroke hos kvinnor som 
tidigare haft migrän, HR 0,98 (0,56–1,71). 
Hos kvinnor med aktiv migrän med aura 
såg man dock en ökad risk för hemorragisk 
stroke, HR 2,25 (1,11–4,54) samt att risken 
var starkare för intracerebral blödning, HR 
2,78 (1,09–7,07) och fatala händelser HR 
3,56 (1,23–10,31). Kvinnor med aktiv 
migrän utan aura hade ingen ökad risk för 
hemorragisk stroke [24].

Migräninfarkt
I en översiktsartikel från 2012 samman-
fattade Laurell et al kunskapsläget om 
migräninfarkt (MI). MI definieras som 
en ischemisk stroke som utvecklas under 
en migränattack med aura, med typiska 
symtom likt tidigare attacker, men med 
symtom som kvarstår mer än 60 minuter. 
Vid bilddiagnostisering skall det kunna ses 
en ischemisk infarkt i det relevanta områ-
det och stroke ska inte kunna förklaras av 
någon annan sjukdom. MI är en sällsynt 
undergrupp till stroke och incidensen är 
låg (< 1% av alla ischemiska stroke); dock 
är MI betydligt vanligare ju längre ner i 
åldrarna man kommer, upp mot 20% av 
ischemisk stroke. Den annorlunda kliniska 
bilden vid MI jämfört med annan stroke 
tyder på att migränspecifika förändringar 
är viktiga vid uppkomsten. Den mest tro-
liga mekanismen bakom migräninfarkt är 
det som kallas ”cortical spreading depres-
sion” (CSD), vilket innebär att en depo-
larisationsvåg sprider sig över cortex och 
ger upphov till ett minskat blodflöde vilket 
i sin tur ger upphov till aura symtom. I 
vissa sällsynta fall kan det minskade blod-
flödet uppnå nivåer för ischemi vilket då 
resulterar i en cerebral infarkt. Författarna 
konkluderade att man alltid ska tänka på 
migräninfarkt då man tar hand om unga 
patienter med stroke [25].

”Risken att få ischemisk stroke är hela 10-faldigt 
ökad om en migränpatient både röker och använder 
p-piller jämfört med att ha migrän allena [38]!”
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Migrän och kardiovaskulär sjukdom
I en studie från 2004 undersökte Rose et 
al sambandet mellan migrän och annan 
huvudvärk med och utan aura och Rose 
angina och kranskärlssjukdom. Deltagare 
i studien var 12 409 män och kvinnor från 
The Atherolsclerosis Risk in Community 
Study; de delades in i fem grupper efter 
tidigare medicinsk historia gällande huvud-
värk. Sannolikheten för att ha Rose angina 
var större hos dem som tidigare hade haft 
migrän eller annan huvudvärk jämfört med 
dem som inte hade haft huvudvärk. Detta 
samband var starkare för migrän och annan 
huvudvärk med aura jämfört med migrän 
och annan huvudvärk utan aura. Det sågs 
inget samband mellan migrän och annan 
huvudvärk och kranskärlssjukdom, oavsett 
om det var med eller utan aura [26].

Kurth et al undersökte i sin studie från 
2006, se ovan, sambandet mellan migrän 
och risken för kardiovaskulär sjukdom hos 
kvinnor. Författarna till denna studie kon-
kluderade att man kunde påvisa ett sam-
band mellan aktiv migrän med aura och 
ökad risk för kardiovaskulär sjukdom [6].

I en studie från 2007 undersökte Kurth 
et al sambandet mellan migrän och kar-
diovaskulära sjukdomar hos män. Detta 
var en prospektiv kohortstudie på 20 084 
män i åldrarna 40 till 84 år som deltog i 
Physician’s Health Study. Männen fyllde 
årligen i formulär angående förekomst av 
migrän, riskfaktorer och om de hade råkat 
ut för någon kardiovaskulär sjukdom. 
Totalt 1 449 av männen rapporterade att de 
hade migrän och under uppföljningstiden, 
som i medeltal var 15,7 år, inträffade 2 236 
större kardiovaskulära händelser. Jämfört 
med dem utan migrän hade de som rap-
porterat att de hade migrän en riskkvot 
(HR) på 1,24 (1,06–1,46) för större kar-
diovaskulär händelse, 1,12 (0,84–1,50) för 
ischemisk stroke, 1,42 (1,15–1,77) för hjärt-
infarkt, 1,05 (0,89–1,24) för koronar revas-
kularisering, 1,15 (0,99–1,33) för angina 
och 1,07 (0,80–1,43) för ischemisk kar-
diovaskulär död. Utifrån detta konklude-

rade författarna att det fanns ett samband 
mellan migrän och ökad risk för kardiovas-
kulär sjukdom som till stor del berodde på 
en ökad risk för hjärtinfarkt [27].

I Bigal et als studie från 2010, som 
omnämnts tidigare, tittade man på före-
komsten av riskfaktorer och kardiovasku-
lär sjukdom hos individer med migrän. 
Författarna konkluderade i denna studie 
att både migrän med och utan aura hade 
ett samband med kardiovaskulär sjukdom 
samt riskfaktorer för kardiovaskulär sjuk-
dom [7].

Migrän och perifer vaskulär sjukdom
I studien från 2010 av Bigal et al, som åter-
kommit flertalet gånger i vår artikel, tittade 
författarna på riskfaktorer och kardiovas-
kulär sjukdom hos individer med migrän 
med och utan aura. Utifrån de data som 
presenterades kunde författarna konklu-
dera att det fanns ett signifikant samband 
mellan migrän med och utan aura och 
förekomst av claudicatio [7].

Jurno et al undersökte i en studie från 
2012 ankel-brachial index (ABI), som ett 
mått på perifer obstruktiv arteriell sjukdom 
(POAD), hos individer med migrän och 
friska kontroller. I studien deltog 50 indi-
vider med migrän och 38 friska kontrol-
ler, gränsen för normalt ABI sattes vid 0,9. 
Avvikande värde sågs på ABI, tydande på 
mild till måttlig POAD hos 31 individer. 
Medlevärdet för ABI hos de med migrän 
var 0,94 och för de utan migrän 0,99. För-
fattarna till studien konkluderade att låga 
värden på ABI var vanligare hos de med 
migrän än hos friska kontroller [28].

I en studie från 2011 undersökte Ikeda 
et al den arteriella pulsvågshastigheten 
(PWV) och ABI hos medelålders individer 
med migrän och låg risk för kardiovasku-
lära sjukdomar. I studien ingick 111 indi-
vider med migrän, varav 22 hade migrän 
med aura och 89 hade migrän utan aura, 
samt 110 friska kontroller. Medelvärdet 
för PWV hos individer med migrän var 
1247cm/sek hos kvinnor och 1356 hos 

män. I kontrollgruppen var medelvärdet 
för PWV 1138 hos kvinnor och 1250 hos 
män. Medelvärdet för ABI var 1,05 hos 
gruppen med migrän och 1,06 hos kon-
trollgruppen. Författarna konkluderade att 
PWV var signifikant högre hos individer 
med migrän jämfört med friska kontroller 
men att man inte kunde se någon signifi-
kant skillnad i ABI mellan individer med 
migrän och friska kontroller [29].

Patofysiologi
Patofysiologiska samband
Hur kan man förklara associationen mellan 
migrän och kardiovaskulär sjukdom? Som 
alltid måste man vara ödmjuk för att en 
association kan uppstå på flera olika sätt. 
Först och främst måste man säkra sig att 
associationen inte uppstått p.g.a. felak-
tiga bedömningar, t.ex. att det skett en 
missklassifikation av symtom (aura? TIA? 
stroke?), eller att behandling av sjukdo-
marna påverkat sambandet (migränme-
dicin ökar risken för kardiovaskulär sjuk-
dom?). Även om detta inte är omöjligt så är 
det osannolikt med tanke på alla de studier 
som genomförts.

Mera sannolikt är att det rör sig om 
unidirektionella samband, delade risk-
faktorer eller komorbiditeter. Ett exempel 
på ett unidirektionellt samband kan vara 
den mellan migrän med aura och stroke 
– migrän kan medföra kliniska eller subkli-
niska skador i hjärnan som en konsekvens 
av upprepade CSD. En annan förklaring 
kan vara att migrän och kardiovaskulära 
sjukdomar delar miljömässiga och gene-
tiska riskfaktorer eller att gemensamma 
komorbiditeter i alla fall delvis kan vara 
orsak till sambandet. Till exempel skulle 
vissa gener kunna predisponera för både 
migrän och kardiovaskulär sjukdom. Mera 
sannolikt är kanske att migränpatienter 
har en ”sämre kardiovaskulär profil”. Till 
exempel om migrän är associerat med 
höga lipidvärden, så är det ökade sam-
bandet med kardiovaskulära sjukdomar 
inte nödvändigtvis migränens förtjänst 

”Dessutom verkar det som att ökad vikt förvärrar 
migrän, men det är mera oklart om övervikt leder 
till en ökad prevalens av migrän [36].”
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utan snarare ett uttryck för att migrän och 
kardiovaskulär sjukdom delar riskfaktorn 
(komorbiditeten) hyperlipidemi [30]. Det 
finns många exempel på att migrän har en 
genetisk koppling till kardiovaskulära sjuk-
domar. Några exempel är att migränpatien-
ter (friska från kardiovaskulär sjukdom) är 
mer benägna att rapportera om en ärftlig-
het för tidig hjärtinfarkt och att föräldrar 
till barn med migrän var mer benägna för 
en historik med vaskulära händelser, som 
kan tyda på en predisponering [5]. Ett 
annat exempel är sambandet mellan gene-
tiska vaskulopatier (CADASIL, RVCL, 
HIHRATL) och migrän [31].

Det verkar också finnas ett samband 
mellan höger-vänster shunt, ett öppetstå-
ende foramen ovale och migrän. Hypote-
serna här går på att subkliniska embolier 
och metaboliter från det venösa syste-
met undgår lungorna och istället direkt 
kommer in i den systemiska cirkulationen 
och/eller att tillfällig hypoxi orsakar arte-
riell desaturation som leder till hyperkoa-
gulopati [32].

Organskada
Det är alltid intressant att se på sjukdom 
som en tilltagande process. Riskfaktorer 
(t.ex. lipidrubbning) medför organskada 
(t.ex. ökad ateroskleros i kranskärl) som 
slutligen medför en händelse (t.ex. en 
hjärtinfarkt). När det gäller migrän och 
kardiovaskulär sjukdom finns det patofy-
siologi som tyder på ett sådant samband. 
Till exempel har migrän associerats med 
retinopati [33]. Det kanske allra tydligaste 
sambandet finner vi i hjärnan. Talrika 
studier tyder på att migränpatienter har 
ökade skador i hjärnan, vitsubstans- och 
infarktliknande förändringar [2]. Å andra 
sidan finns det studier som visar på mot-
stridiga resultat när det gäller ateroskleros. 
Tobias Kurth penetrerar detta närmare i 
en ledarartikel i Cephalalgia [34]. Man 
har visat en association mellan migrän 
och hämmad endotelreaktivitet i kärl eller 
ökad mediatjocklek i a. carotis i några 
studier som antyder att migrän mycket 
väl kan vara en avtryckare för vaskulära 
patologier. Å andra sidan har andra studier 
visat att migrän inte är förknippad med 

mått på ateroskleros. Ett exempel på detta 
är en nyligen publicerad studie av Stam 
et al [35]. De utförde en tvärsnittsstudie 
(fall-kontroll) på 360 migränpatienter och 
617 patienter utan huvudvärk. Resultaten 
visade att migränpatienterna (speciellt dem 
med aura) kunde associeras till kardiovas-
kulära riskfaktorer men inte till mått på 
ateroskleros som PWV, intimamediatjock-
lek eller ABI. Författarna konkluderade att 
ateroskleros var en osannolik förklaring 
till ökad kardiovaskulär risk hos migrän-
patienter. 

Diskussion
Generellt kan man säga att sambanden 
mellan kardiovaskulära riskfaktorer och 
migrän är motstridiga, i alla fall utifrån 
de studier som inkluderats i denna över-
siktsartikel. På hypertoniområdet finns 
studier som både talar för ett samband, 
ett inverst samband, eller inget samband 
mellan hypertoni och migrän. Dessutom 
har vissa studier antytt att det finns fog för 
skillnader mellan systoliskt och diastoliskt 
blodtryck vid migrän och skillnader mig-
räntyper emellan [6, 8]. Överlag verkar det 
dock som att studier av senare datum, med 
större patientunderlag, och migrän med 
aura visat på en tendens att styrka samban-
det mellan hypertoni och migrän medan 
äldre studier med ett mindre patientun-
derlag närmare visat på migrän som en 
skyddsfaktor för hypertoni [3, 4].

När det gäller vikt och migrän förhåller 
det sig på liknande sätt som med hyper-
toni, d.v.s. motstridiga resultat. Några stu-
dier har visat på ett samband, andra inte. 
Det verkar här som att ålder och kön kan 
ha betydelse för om ett samband mellan 
migrän och vikt påträffas [11]. Dessutom 
verkar det som att ökad vikt förvärrar 
migrän, men det är mera oklart om över-
vikt leder till en ökad prevalens av migrän 
[36]. Utav de riskfaktorer som vi under-
sökt i denna översiktsartikel har lipidrubb-
ningar och migrän visat på det trovärdi-
gaste sambandet då de studier vi tittat på 
alla pekar åt samma håll; kolesterolhalten 
är högre hos patienter med migrän än hos 
individer utan [5, 7, 12, 13]. Vad angår 
diabetes och migrän går det inte att dra 

någon säker konklusion. Resultaten spre-
tar åt olika håll; någon studie visar på ett 
inverst samband [15], en annan kan inte 
påvisa något samband [16], en tredje finner 
ett samband [7] och en fjärde finner bara 
ett inverst samband i en viss åldersgrupp 
[17]. Vi har bara hittat en studie som 
undersökte sambandet mellan migrän och 
metabolasyndromet [14]. På basen av detta 
studieresultat och resultaten från studier på 
individuella kardiovaskulära riskfaktorer är 
det troligt att dessa två tillstånd interagerar 
med varandra, men frågan är i så fall hur 
[37].

Tillgängliga data från litteraturen tyder 
på att risken är ökad för ischemisk stroke 
hos individer med migrän med aura [2]. 
Dessutom verkar det även finnas ett 
samband mellan migrän med aura och 
intrakraniell blödning, TIA, hjärtsjukdo-
mar och mortalitet [38]. En uppsjö av stu-
dier har publicerat resultat som indikerar 
en ökad risk av ischemisk stroke hos mig-
ränpatienter, men i motsättning till studier 
på migrän med aura, som visat robusta 
signifikanta resultat, har migrän utan aura 
endast visat på en icke-signifikant trend. 
Denna konklusion sammanfattas bäst uti-
från de senaste metaanalyserna på området 
som mycket riktigt visar att risken är ökad 
för ischemisk stroke hos migränpatienter 
överlag jämfört med patienter utan migrän, 
men vid subgruppsanalys bortfaller signi-
fikansen för migrän utan aura. En tidigare 
metaanalys [18] har påvisat en ökad risk 
för ischemisk stroke för både migrän med 
aura och migrän utan aura, men sedan 
denna analys publicerades 2005, har det 
tillkommit flera studier som vänt vågskålen 
till fördel för migrän utan aura. Risken kan 
öka betydligt ifall flera riskfaktorer tillkom-
mer. Till exempel så har en migränpatient 
som röker en 3- till 9-faldigt ökad risk att 
få ischemisk stroke och vid användning 
av p-piller är samma risk ökad 4 till 8 
gånger. Risken att få ischemisk stroke är 
hela 10-faldigt ökad om en migränpatient 
både röker och använder p-piller jämfört 
med att ha migrän allena [38]!

Risken att drabbas av TIA verkar också 
vara ökad hos migränpatienter [21]. Även i 
detta fall är det migränpatienter med aura 

”Det finns många oklarheter runt tolkningen av studieresultaten 
då motstridiga data föreligger och därför är det nödvändigt att 

flera longitudinella studier utförs [39].”
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som drar det kortaste stråt, med de förbe-
hållen att det inte utförts så många studier 
på detta område och att risken för missklas-
sifikation är hög – TIA kan likna en aura 
och vice versa. Risken att få en hemorragisk 
stroke kan också vara ökad vid migrän med 
aura och även här gäller att det inte är så 
många studier gjorda och evidensen verkar 
vara starkare för intrakraniell blödning jäm-
fört med subaraknoidalblödning [24].

Det verkar också finns en ökad risk för 
hjärthändelser hos migränpatienter och 
dessa studier tyder också på en ökad risk 
för migränpatienter med aura. När det 
gäller sambandet mellan perifer vaskulär 
sjukdom och migrän är resultaten motstri-
diga. Ateroskleros som tecken på organ-
skada hos migränpatienter kan inte heller 
verifieras med säkerhet genom den befint-
liga litteraturen. En förklaring till diskre-
pansen kan vara tid. Det är möjligt att 
migränpatienter inte har någon ateroskle-
ros vid migrändebut, men över tid kanske 
migränpatienter fortare utvecklar vaskulär 
patologi [34].

Sammanfattning
Det sammanlagda kunskapsläget utifrån 
befintlig forskning om ett samband mellan 
migrän och kardiovaskulära riskfaktorer 
och vaskulära sjukdomar visar på en asso-
ciation i allmänhet, för vissa riskfaktorer 
(hyperlipidemi) och sjukdomar (ischemisk 
stroke, hjärtsjukdomar) mer än andra, och 
i synnerhet verkar det starkaste samban-
det finnas mellan dessa och migrän med 
aura. Det finns många oklarheter runt 
tolkningen av studieresultaten då mot-
stridiga data föreligger och därför är det 
nödvändigt att flera longitudinella studier 
utförs [39].
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Riktlinjer för blodtrycksbehandling 
vid kronisk njursjukdom

Kidney Disease: Improving Global Out-
comes (KDIGO) är en oberoende organi-
sation som utarbetar evidensbaserade 
internationella kliniska riktlinjer för 
behandling av njursjukdomar. KDIGO har 
samarbete framför allt med Internatio-
nal Society of Nephrology och National 
Kidney Foundation i USA men är en fri-
stående organisation. 

Målet är att riktlinjerna ska täcka 
de viktigaste aspekterna av 
vården för patienter med medi-

cinska njursjukdomar. Åtta ”Clinical Prac-
tice Guidelines” är publicerade [1] varav sju 
som supplement till Kidney International. 
I december 2012 kom riktlinjer för blod-
trycksbehandling vid kronisk njursjukdom 
(CKD) [2]. Riktlinjerna täcker in CKD-
patienter med eller utan diabetes mellitus, 
njurtransplanterade, barn och äldre med 
CKD. I avsaknad av randomiserade stu-
dier avstod KDIGO-arbetsgruppen dock 
helt från att arbeta med riktlinjer för blod-
trycksbehandling av dialyspatienter.

Generella rekommendationer
Generellt rekommenderas individualise-
ring av behandlingsmål och val av antihy-
pertensiv behandling utifrån en risk-nytta 
analys för varje patient. Särskilt nämns att 
ökad kärlstelhet och risk för postural hypo-
tension hos diabetiker, äldre och hjärtkärl-
sjuka patienter gör att behandlingen måste 
individualiseras. 

Effekten av livsstilsförändringar på blod-
tryck vid kronisk njursjukdom är lite stude-
rat och denna del av riktlinjerna är huvud-
sakligen baserad på studier och delstudier 
av allmänna populationer. KDIGO rekom-
menderar att målen är att uppnå eller bibe-
hålla en hälsosam vikt (BMI 20–25 kg/m2), 
minska saltintag till <90 mmol/dygn (<5 g 
natriumklorid), fysisk träning och begrän-
sat alkoholintag. Rökstopp rekommende-

ras, men man noterar avsaknaden av studier 
av patienter med CKD.

Riktlinjer för vuxna CKD-patienter
KDIGO-riktlinjerna anger samma blod-
trycksmål för CKD-patienter med eller 
utan diabetes mellitus. En viktig aspekt 
är att man anger olika blodtrycksmål för 
CKD-patienter beroende på graden av 
albuminuri (Tabell 1). För CKD-patienter 
utan proteinuri rekommenderas blod-
trycksmål ≤140/90 mmHg, d.v.s. samma 
mål som för allmänna populationen med 
hypertoni. Även om evidensgraden är låg 
och rekommendationen huvudsakligen 
baseras på efteranalys av ett fåtal rando-
miserade studier, föreslår KDIGO att 
blodtrycksmålet för CKD-patienter med 
albuminuri är ≤130/80 mmHg och hos 
dessa patienter är ACE-hämmare eller ARB 
rekommenderade förstahandspreparat. 

Riktlinjer för njurtransplanterade, barn 
och äldre med CKD
Det saknas stora randomiserade studier av 
de subpopulationer (njurtransplanterade, 
barn och äldre med CKD) man analyserat 
och rekommendationerna är baserade på 
ett fåtal interventionsstudier och obser-
vationsstudier. För njurtransplanterade 
patienter saknas helt studier som jämför 

olika behandlingsmål, men KDIGO före-
slår att målblodtryck ska vara ≤130/80 
mm Hg oberoende av om patienten har 
albuminuri eller inte. Korttidsstudier (<2 
år) har visat en fördel att använda kärldi-
laterande kalciumflödesantagonister (dihy-
dropiridiner) men långtidsdata saknas och 
man ger därför ingen rekommendation om 
förstahandsval vid behandling av hypertoni 
hos njurtransplanterade.

Definitionen av hypertoni hos barn 
(<18 år) baseras på populationsdata och 
relateras till ålder, kön och längd. En ran-
domiserad barnstudie (ESCAPE-studien) 
finns som jämför olika blodtrycksmål och 
denna visar minskad risk för progression av 
njurfunktionsnedsättning i gruppen som 
behandlats mer intensivt till lägre blod-
tryck. Utifrån denna studie rekommende-
ras därför blodtrycksbehandling till under 
femtionde percentilen för ålder, kön och 
längd hos barn med CKD. 

För den stora andelen av CKD-patienter 
som är över 65 år saknas stora randomise-
rade studier och KDIGO kan inte fastställa 
behandlingsmål, utan föreslår individuali-
serad behandling med beaktande av ålder 
och komorbiditet. Man rekommenderar 
försiktig insättning och långsam upp-
trappning av blodtrycksbehandlingen samt 
observans på allvarliga biverkningar såsom 

Albuminuri U-albumin/
kreatininkvot

Målblodtryck Förstahandsval

mg/dag mg/mmol mm Hg

<30 <3 ≤140/90 Valfri

30–300 3-30 ≤130/80 ACEI / ARB

>300 >30 ≤130/80 ACEI / ARB

Tabell 1.  Sammanfattning av rekommendationer för blodtrycksbehandling hos vuxna patienter 
med kronisk njursjukdom med och utan diabetes.
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I år prövar vi något nytt. Vi ordnar ett höstmöte ihop 

med Svensk Transplantationsförening (STF). 

STF känns som naturlig samarbetspartner. Njur-
transplantation är ju utan tvekan den bästa behand-
lingen för terminal njursvikt, och vi tror att många 

av våra medlemmar känner ett behov av att uppdatera sig 
inom ämnet. De områden inom gebitet vi fokuserar på är 
skelettsjukdom efter transplantation, alloimmunisering och 
infektioner. Inom dessa tre områden sker en snabb kun-
skapsutveckling, och det finns en utbredd osäkerhet om hur 
patienter ska handläggas. Avsnittet kring infektioner läggs 
upp som en kurs, med utfärdande av intyg till dem som så 
önskar för sin meritering. Därigenom hoppas vi att locka 
ST-läkare till mötet. Vi är dock övertygade om att kursen 
kommer att vara mattnyttig även för garvade specialister. 
Kursen ges i samarbete med infektionsläkare från Uppsala.

Att vi på höstmötet fokuserar på transplantation innebär 
inte att allt kommer handla om detta ämne. Vi tar också 
emot abstrakt och planerar för en postersession. Till vårt 
möte vid Riksstämman i fjol inkom riktigt många abstrakt, 
och det var en mycket uppskattad postervandring, med 
många spännande diskussioner. Vi hoppas på ett stort 

gensvar i år också, och välkomnar abstrakt inom hela det 
njurmedicinska fältet. Vi har ännu inte tagit något beslut 
om resebidrag för yngre medlemmar som skickar in bidrag, 
men den frågan kommer att diskuteras.

Det nya höstmötet betyder att vi inte har vårt årsmöte 
på Riksstämman i december. Vi hade funderingar i den 
riktningen redan tidigare, men till slut visade det sig att vi 
inte hade något val eftersom traditionella sektionsprogram 
inte längre var välkomna. Riksstämman, som flyttar in till 
city, kommer i år att se helt annorlunda ut. Vi överger inte 
heller Läkaresällskapet och Stämman. Tvärtom gör vi en 
rejäl satsning även på detta evenemang. Vi har tagit ini-
tiativ till ett kursmoment kring läkemedelsbehandling av 
äldre med nedsatt njurfunktion. Momentet samarrangeras 
med Svensk förening för allmänmedicin (SFAM), Svensk 
internmedicinsk förening (SIM) och Svensk förening för 
klinisk kemi (SFKK). Vi kommer också att medverka i ett 
symposium kring utredning av hematuri. 

Mårten Segelmark
Ordf. SNF

elektrolytrubbningar, akut försämring av 
njurfunktion och ortostatisk hypotension. 
Det saknas även evidens för val av första-
handspreparat vid blodtrycksbehandling av 
äldre CKD-patienter. 

Mer evidens behövs 
Ett stort arbete har lagts ned för att värdera 
vad som är evidensbaserad blodtrycksbe-
handling hos CKD-patienter. Av 21 del-
riktlinjer har åtta evidensstyrka ett (”we 
recommend”), nio evidensstyrka två (”we 
suggest”) och fyra är utan gradering. Över 
10 000 abstracts screenades och 55 ran-
domiserade studier uppfyllde uppställda 
kriterier. Data från ytterligare 14 större 
hypertonistudier, där subgruppsanalys 
av CKD-patienter rapporterats, inklude-
rades i underlaget. De flesta studier jäm-
förde olika blodtryckssänkande läkemedel 
mot varandra medan endast åtta studier 
jämförde olika blodtrycksmål. Rekom-

mendationerna om lägre blodtrycksmål 
för patienter med proteinuri baseras på 
bättre renoprotektiv effekt, någon evidens 
för effekt på mortalitet eller kardiovaskulär 
sjuklighet fann man inte i dessa studier. 

I kommentarerna till riktlinjerna [3] 
diskuteras framtida behov av studier för att 
värdera användning av ambulatorisk blod-
trycksmätning och hemblodtryck samt 
mått på kärlstelhet som pulstryck och puls-
vågshastighet. Det återstår att besvara flera 
kontroversiella frågor där evidens till stor 
del saknas, till exempel finns en evidensba-
serad nedre gräns för blodtryckssänkning? 
Hur mycket RAAS-blockad ska ges vid 
olika stadier av njurfunktionsnedsättning?

Hur kommer riktlinjerna att mottagas? 
Inom njurmedicinska specialiteten tror jag 
man accepterar de strikta blodtrycksmålen 
för CKD-patienter <65 år med albuminuri. 
Utanför specialiteten är ju trenden att gå 
mot ett enhetligt blodtrycksmål ≤140/90 

mm Hg för de allra flesta patienter med 
hypertoni, så det vi kan nog förvänta oss 
fortsatt diskussion om blodtryckskontroll 
vid CKD.

Peter Bárány
Docent, överläkare

Njurmedicinkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
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Fetma och fetmarelaterade sjukdo-
mar har nått epidemiska propor-
tioner globalt med kraftigt stigande 

vårdkostnader som följd. Fetma är starkt 
relaterat till kardiovaskulära riskfaktorer 
inklusive hypertoni, diabetes och dyslipi-
demi, samt har ett tydligt samband med 
sömnapné. Ett högt body mass index (BMI 
> 30 kg/m2) medför ökad risk för kardio-
vaskulär sjuklighet och dödlighet. BMI 
särskiljer dock inte mellan muskelmassa 
(lean body mass) och kroppsfett som san-
nolikt har olika inflytande på kardiovas-
kulär risk. Även fettvävsfördelning verkar 
vara av betydelse då visceralt fett uppvisar 
starkare relation till kardiovaskulära risk-
faktorer och händelser än totalt kroppsfett.

Viktnedgång verkar vara en logisk 
behandling mot fetmarelaterad sjuklighet, 
men är erkänt svår att uppnå med konven-
tionella metoder som oftast ger begränsade 
och kortvariga resultat. Fetmakirurgi å andra 
sidan ger viktreduktion som är både bety-
dande och bestående. SOS-studien, som 
drivs från Göteborgs universitet sedan 1987 
under ledning av professor Lars Sjöström, 
är världens största kontrollerade studie som 
jämför fetmakirurgi med konventionell 
fetmabehandling. I SOS ingår 2 010 per-
soner mellan 37 och 60 år som genomgått 
kirurgisk behandling mot fetma mellan åren 
1987 och 2001, samt 2037 kontrollpersoner. 
SOS-studien erbjuder ett unikt tillfälle att 
undersöka effekterna av långvarig viktned-
gång på hjärt-kärlsystemet.

Det är välkänt att fetma är associerat 
med rubbningar i kardiovaskulär struktur 
och funktion som varierar med graden av 
fettansamling. Den underliggande meka-
nismen till denna samvariation är dock 
oklar och sannolikt multifaktoriell där olika 
hemodynamiska, metabola och inflamma-
toriska rubbningar kan bidra. Dessutom är 
kunskaperna om hur kroppssammansätt-
ning och fettfördelning kan påverka kar-
diovaskulär remodellering begränsade. På 
kort sikt verkar viktnedgång ha gynnsamma 
effekter på hjärta och kärl men det är okänt 
om dessa förbättringar står sig i längden.

Syftet med denna avhandling, som 
är en substudie till SOS-studien, var att 
undersöka hur kroppssammansättning, 

fettfördelning och sömnapné relaterar till 
kardiovaskulär struktur och funktion, samt 
etablera en klinisk relevant kunskap om 
hur långvarig viktnedgång påverkar hjärt-
kärlsystemet. 

Studiepopulation
Delarbete I-II-IV
De patienter som undersöktes i den aktu-
ella studien rekryterades bland deltagarna i 
Swedish Obese Subjects (SOS) studien som 
hade följts upp i minst 10 år. Vi identifie-
rade 44 kirurgpatienter (kirurggrupp) som 
efter 10 år uppvisade en viktminskning på 
mer än 15% och 44 feta patienter (kon-
trollgrupp), hos vilka vikten hade ändrats 
mindre än 5%. För att säkerställa att kirurg-
gruppen före intervention var jämförbar 
med kontrollgruppen, matchades de två 
grupperna avseende grundläggande kliniska 
uppgifter från SOS baseline-undersök-
ningen. Matchningsvariabler inkluderade 
ålder, kön, BMI, hypertoni, hyperlipidemi, 
diabetes och rökning. Dessutom inklude-
rade vi 44 friska normalviktiga patienter 
som rekryterades från ett slumpmässigt 
valt stickprov av vuxna som lever i Möln-

dals kommun. Dessa individer matchades 
med kirurgi och kontrollgrupper vid den 
10-åriga uppföljningen avseende ålder, 
längd och rökning (normal grupp). Sam-
manlagt ingick 132 personer i studien, som 
omfattade 69 kvinnor och 63 män i åldern 
44 till 71 år (Figur 1). De tre studiegrup-
perna undersöktes avseende på kroppssam-
mansättning (DEXA, CT-buk), vänster-
kammarstruktur och funktion (ekokardio-
grafi) samt graden av karotis ateroskleros 
(ultraljud av halskärl). 

Delarbete III
Patienter som ingick i detta arbete, rekry-
terades bland deltagarna i SOS studie som 
hade följts upp i 10 år. Såsom beskrivits 
ovan, identifierades 44 kirurgpatien-
ter med en viktnedgång på mer än 15% 
jämfört med SOS-baseline och 44 feta 
kontrollpatienter med en viktförändring 
av mindre än 5%. Samtliga 88 patienter 
erbjöds en fullständig polysomnografi på 
sjukhusets sömnlaboratorium, varav 19 
kirurgpatienter och 20 feta kontroller, 
totalt 39 patienter, accepterade och genom-
gick undersökningen (Figur 1).

Kardiovaskulär struktur och funktion vid fetma
Inverkan av kroppssammansättning, sömnapné 

och långvarig viktnedgång

Aktuell avhandling

SOS studie startar
i början av 90-talet
Patient-screening

•	 Ingen	randomisering
•	Ålder	37–60	år
•	BMI≥34	kg/m2 för män 
and	≥38	kg/m2 för 
Kvinnor

•	Matchade	för	BMI, 
ålder och kön

Fet grupp
2037 patienter

Kirurggrupp
2010 patienter

19 Kirurgpatienter
Fulländade PSG

20 Feta patienter
Fulländade PSG

44 Kirurglämpliga
patienter

Med viktnedgång
<15%

44 Feta lämpliga
patienter

Med viktändring ±5%

SOS referens-
studie

Mölndalskohort

44 Normalviktiga
individer

49 patienter avböjde PSG

I, II, IV

III

Patienter som  
genomgått 10-års- 

kontroll

Matchade för ålder, 
kön och baseline BMI

Alla 88 patienter 
erbjöds nattlig

sömnregistrering (PSG)

Figur 1. Flödesschema som 
visar patientrekrytering i 
arbete I-IV.
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Effekter av kroppssammansättning 
och långvarig viktnedgång på hjärtats 
geometri (Delarbete I)
I detta arbete undersöktes alla 132 patien-
ter med ekokardiografi för att studera vän-
sterkammarstruktur (1). Vid SOS-baseline 
var kontroll och kirurggruppen jämförbara 
avseende kliniska parametrar förutom 
diastoliskt blodtryck som var något högre 
i kirurggruppen (tabell 1). Efter 10-års upp-
följning uppvisade kirurggruppen lägre 
kroppsvikt, BMI och diastoliskt blodtryck, 
och hade också lägre nivåer av triglycerider, 
glukos, insulin och högre HDL (tabell 2). 
Kirurgpatienterna rökte oftare, men hade 
mindre diabetes och hypertonibehandling 
än feta kontrollpatienter. I jämförelse med 
kirurggruppen hade normalgruppen lägre 
vikt, BMI glukos och insulinnivåer. 

Ekokardiografiundersökningar visade 
att kirurggruppen hade signifikant lägre 
vänsterkammardimension, väggtjocklek 
och massa jämfört med den feta kon-
trollgruppen och högre väggtjocklek och 
vänsterkammarmassa jämfört med normal-
gruppen (Figur 2). I en stegvis multipel 
regressionsanalys av poolade data från de 
tre studiegrupperna fann vi att diastolisk 
vänsterkammardiameter var starkast relate-
rat till lean body mass medan väggtjocklek 
och relativ väggtjocklek var tydligast asso-
cierat med viseralt fett. Vänsterkammar-
massan var positivt och oberoende rela-
terad till lean body mass (muskelmassa), 
totalt kroppsfett och systoliskt blodtryck. 

Vi kunde konkludera att vänster kam-
mares geometriska anpassning till kropps-
storlek var relaterad till både kroppssam-
mansättning och fettvävsfördelning. Medan 
lean body mass predikterade vänsterkam-
marstorlek var visceralt fett starkast rela-
terat till absolut och relativ väggtjocklek. 
Patienter med långvarig viktnedgång upp-
visade en gynnsam vänsterkammarstruktur 
jämfört med feta kontrollpatienter.

Inverkan av kroppssammansättning 
och bestående viktnedgång på 
hjärtfunktion (Delarbete II)
Hemodynamiska ändringar vid fetma 
inkluderar ökning i blodvolym och hjärt-
minutvolym, samt förhöjt systemblod-
tryck. Hjärtat hos feta är således utsatt för 
både en ökad volym- och tryckbelastning 
som kan leda till olika grader av vänster-
kammarhypertrofi. Dessa strukturföränd-
ringar kan i sin tur ge upphov till stör-
ningar i kammarfyllnaden med diastolisk 
dysfunktion som följd. Vid långvarig fetma 
kan även den systoliska funktionen påver-
kas. Huruvida kroppssammansättning, 

fettvävsdistribution och långvarig viktned-
gång påverkar hjärtfunktionen är okänt.
I det andra delarbetet fokuserade vi på 
systolisk och diastolisk hjärtfunktion mätt 
med ekokardiografi i de tre grupperna 
såsom de beskrivits tidigare (2). Ejektions-
fraktion tenderade att sjunka med ökande 
fetmagrad, men post hoc-analyser visade 

ingen signifikant skillnad mellan studie-
grupperna. Den systoliska vävnadshastig-
heten i hjärtmuskelväggen var däremot 
signifikant lägre i kontrollgruppen jämfört 
med kirurggruppen. Vid bedömning av 
fyllnadsmönster i vänster kammare note-
rades tydliga relaxationsstörningar hos 16% 
av kontrollgruppen, medan inga patienter 

Kontrollgrupp (N=44) Kirurggrupp (N=44)

BMI, kg/m2 41.2 (4.0) 40.0 (4.1)
Systoliskt BT, mmHg 139.5 (16.3) 144.4 (18.0)
Diastoliskt BT, mmHg 87.7 (8.9) 93.8 (11.6)*
Kolesterol, mmol/l 6.0 (1.1) 5.8 (1.9)
Triglycerider, mmol/L 2.2 (0.95) 2.4 (0.9)
Glukos, mmol/L 5.2 (1.4) 5.2 (1.8)
Insulin, mU/L 19 (9.8) 19.4 (8.1)
HOMA-index 4.45 (2.85) 4.65 (2.8)
Antal (%) med Diabetes 12 (27.3) 12 (27.3)
Antal (%) rökare 14 (31.2) 15 (34.1)
Antal (%) med hypertoni 5 (11.4) 5 (11.4)

Kontrollgrupp 
(N=44)

Kirurggrupp 
(N=44)

Normalgrupp 
(N=44)

P-value

BMI, kg/m2 42.5 (6.1) 31.5 (4.9)*** 24.4 (3.7)### <0.001

Systolisk BT, mmHg 136.3 (17.7) 129.3 (17.1) 122.9 (20.3) 0.003

Diastolisk BT, mmHg 81.7 (11.7) 77.0 (8.7)* 76.7 (10.9) 0.058

Kolesterol, mmol/l 5.2 (1.1) 5.0 (1.1) 5.4 (0.85) 0.237

Triglycerider, mmol/L 1.9 (1.3) 1.3 (0.5)** 1.5 (1.1) 0.062

Glukos, mmol/L 7.0 (2.3) 5.6 (1.4)** 5.0 (0.6)# <0.001

Insulin, mU/L 19.7 (14) 7.9 (3.7)*** 6.4 (3.5)## <0.001

HOMA-index 6.43 2.09*** 1.46 <0.001

antal (%) med Diabetes 13 (29.5) 4 (9)* 0 <0.001
Antal (%) rökare 8 (18.2) 16 (36.4) 11 ((25) 0.152
Antal (%) med hypertoni 30 (68) 15 (34)** 0 ### <0.001

* p<0.05

Tabell 1. Visar data från SOS baseline med vars hjälp grupperna blev matchade.

Bonferroni post-hoc analyser
* p< 0.05, ** p< 0.01, *** p<0.001 jämfört med kontrollgrupp
# p< 0.05, ## p< 0.01, ### p< 0.001 jämfört med kirurggrupp

Tabell 2. Kliniska egenskaper vid 10-årsuppföljning av kontroll, kirurg och normalgrupp (SD eller %).

Figur 2. Stapeldiagram visar medelvärde och standardavvikelse för ekokardiografiska mätningar av 
vänster kammarmassa i studiegrupperna. Resultaten från övergripande jämförelser med ANOVA och 
post-hoc analyser enligt Bonferroni visas.
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i kirurg- eller normalgruppen hade tecken 
på diastolisk dysfunktion. För alla tre stu-
diegrupperna var medelvärden för variabler 
som beskriver diastolisk dysfunktion inom 
normalområdet men kontrollgruppen upp-
visade tydligt ett mer ogynnsamt mönster 
jämfört med kirurggruppen, som i sin tur 
inte skilde sig från normalgruppen (Figur 
3) I en stegvis multipel regressionsana-
lys var vänster kammares slutdiastoliska 
volym, slagvolym och hjärtminutvolym 
starkast relaterade till lean body mass 
medan markörer för diastolisk dysfunktion 
var mer associerade med totalt kroppsfettet 
och visceralt fett.

Studien visade att fetma är associerat 
med diskreta men tydliga störningar i sys-
tolisk och diastolisk vänsterkammarfunk-
tion. Slagvolym och hjärtminutvolym var 
starkast relaterat till lean body mass medan 
störningar i kontraktilitet och relaxation 
var mer associerade med kroppsfett både 
totalt och visceralt. Patienter med långva-
rig viktnedgång hade bättre systolisk och 
diastolisk vänsterkammarfunktion jämfört 
med feta kontroller.

Sömnapné modifierar effekterna 
av långvarig viktminskning på 
hjärtfunktion och inflammation 
(Delarbete III)
Även om hälsokonsekvenserna av fetma, 
särskilt bukfetma, är välkända, finns allt 
fler bevis som pekar åt att förekomsten 
av sömnapné oberoende av fetma bidrar 
till hjärtkärlsjukdomar och metaboliska 
avvikelser hos dessa patienter. Emellertid 
i vilken utsträckning samverkan mellan 
fetma, sömnapné och inflammation är 
involverade i den patogena processen för 
hjärtkärlsjukdom hos dessa patienter har 
ännu inte fastställts.

I det tredje delarbetet (3) studerade 
vi dels förekomsten av sömnapné bland 
19 kirurgpatienter och 20 feta kontroller 
och dels hur sömnapné påverkar sam-
banden mellan fetma och inflammation, 
samt fetma och hjärtfunktion. Kirurg- och 
kontrollgruppen var vid inklusion i SOS-
studien jämförbara med avseende på kön, 
ålder, BMI, blodtryck och komorbiditeter. 
Dessutom rapporterade de två grupperna 
likartade frekvenser av bevittnad sömnapné 
och höga snarkningar, samt dagtrötthet. 
Vid 10-års tvärsnittsundersökning med 
polysomnografi hade uppemot två tredjede-
lar av kirurgpatienter sömnrelaterade and-
ningsstörningar som endast var minimala 
(AHI<5) eller lindriga (AHI 5–15) medan 
hela 60% av den kontrollgruppen hade 
sömnapné som var betydande (AHI>30) 

(Figur 4). Kirurggruppen hade dessutom 
signifikant lägre inflammationsparametrar 
(hsCRP, TNF-a, IL-6) och bättre diastolisk 
funktion jämfört med kontrollgruppen. I 
en multipel regressionsanalys som inklu-
derade alla 39 patienter och justerade för 
påverkan av BMI, var AHI oberoende och 
positivt relaterad till inflammatoriska cyto-
kiner, vänsterkammarmassa och diastolisk 
dysfunktion (Tabell 3).

Sammanfattningsvis så var långvarig 
viktnedgång associerat med lägre grad av 
sömnapné, mindre inflammatoriskt aktivi-

tet och förbättrad diastolisk hjärtfunktion. 
Sömnapné som kvarstår trots långvarig 
viktnedgång kan försvaga den gynnsamma 
effekten på hjärtfunktion och inflammato-
risk aktivitet. 

Remodellering av karotiskärl i 
förhållande till kroppssammansättning 
och varaktig viktminskning 
(Delarbete IV)
Stora epidemiologiska studier har visat 
samband mellan BMI och kardiovaskulära 
händelser inklusive hjärtinfarkt och stroke 

hsCRP TNF alpha IL 6 IL 10
b b b b

AHI 0.09*** 0.03* 0.01** -0.06*
BMI 0.31*** 0.25*** 0.06*** -0.23*

Adj. R2 (%) 64 53 48 34
LVM LA area PASP E/Ea ratio

b b b b
AHI 0.64*** 0.08** 0.08* 0.04*
BMI 1.39*** 0.04 0.17 0.09

Adj. R2 (%) 51 25 31 29

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001
LVM = Vänster kammar massa; LA = Vänster förmak; PASP = Pulmonell artär systoliskt tryck ; E/Ea = kvoten av 
mitralisklaff maximala hastigheten under snabba fyllnadsfasen (E) till mitralis annulus maxhastigheten under 
snabba fyllnadsfasen (Ea)

Tabell 3. Multipel regressionsanalyser av inflammatoriska markörer (övre panelen) och utvalda ekokar-
diografiska variabler (undre panelen) på AHI och BMI i poolade kirurgi- och kontrollgrupper.

Figur 4. Frekvens av sömnapné enligt konventionella OSA kategorier i de två studiegrupperna 
i SOS-10-års uppföljning. OSA: icke existerande (AHI<5), mild (AHI 5-15), måttlig (AHI 15-30) och 
svår (AHI>30)

Figur 3. Spridningsdiagram med diamant medelvärde (grupp medelvärde) för ekokardiografiska 
mått på diastolisk funktion genom studiegrupper. Resultat från övergripande jämförelser med 
ANOVA (p- värde) och post hoc analyser med Bonferroni (asterisk) visas.
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och länken antas vara ökad ateroskleros. 
Som mått på fetma och riskmarkör skiljer 
inte BMI mellan muskelmassa (lean body 
mass) och kroppsfett som sannolikt bidrar 
på olika sätt till kardiovaskulär remodel-
lering och risk. Fettfördelningen inom 
kroppen har också betydelse och mått på 
visceralt fett är starkt relaterade till kar-
diovaskulära riskfaktorer, vilka i sin tur 
kan bidra till utvecklingen av ateroskleros. 
Huruvida visceral fettvävnad ensam är det 
avgörande faktorn för ateroskleros eller om 
även det totala kroppsfettet bidrar är fort-
farande oklart.

I det fjärde delarbetet undersöktes 
alla patienter med ultraljud av halskärl 
(4). Mätningar av intima-media-tjocklek 
(IMT) och lumendiameter (LD) visade 
en linjär nedåtgående trend över grup-
perna från kontroll- till kirurg- till nor-
malgrupp. Även om IMT var något lägre 
i kirurggruppen jämfört med kontroll-
gruppen var skillnaderna inte statistiskt 
signifikanta (Figur 5). I en stegvis multipel 
regressionsanalys var IMT och plackarea 
starkast relaterade till visceralt fett medan 
LD var mer associerat med lean body mass 
(Tabell 4).

Även om kroppssammansättning och 
fettvävsdistribution verkar vara av bety-
delse för remodellering av karotiskärlen 
uppvisar inte patienter med långvarig vikt-
nedgång lägre IMT jämfört med viktstabila 
feta kontroller. Det verkar som att struktu-
rella förändringar i karotiskärlen är mindre 
reversibla vid viktnedgång än motsvarande 
förändringar i vänsterkammaren.

Sammanfattning av konklusioner
•	Långvarig	viktnedgång	var	förenat	med	
lägre vänsterkammardimension, väggtjock-
lek och massa. Vänsterkammarstruktur är 
relaterat till kroppssammansättning och 
fettfördelning oberoende av blodtrycks-
nivåer. Medan kammarstorlek påverkas 
av lean body mass, så är väggtjocklek mer 
influerad av visceralt fett. Till skillnad från 
tidigare antagande förfaller fetma leda till 
koncentrisk vänsterkammarremodellering, 
möjligen medierat av bukfetma.

•	Fetma	är	associerat	med	diskreta	men	
tydliga störningar i systolisk och diastolisk 
vänsterkammarfunktion. Slagvolym och 
minutvolym är relaterade till lean body 
mass, medan markörer för systolisk och 
diastolisk dysfunktion är associerade till 
kroppsfett. Långvarig viktnedgång är för-
enat med bättre kontraktilitet och relaxa-
tionsförmåga i vänsterkammaren.

•	Patienter	med	långvarig	viktnedgång	
uppvisar mindre sömnapné, lägre inflam-

matoriskt aktivitet och bättre hjärtfunk-
tion jämfört med viktstabila feta patienter. 
Sömnapné som kvarstår trots fetmakirurgi 
verkar begränsa de gynnsamma effekterna 
av viktnedgång på hjärtfunktion och 
inflammation. Utvärdering av sömnapné 
bör även övervägas efter framgångsrik fet-
makirurgi.

•	Kroppssammansättning	och	fettdist-
ribution är av betydelse med avseende på 
remodellering av karotiskärlen. Medan 
lean body mass är relaterat till lumen 
diameter, är visceralt fett associerad med 
väggtjocklek. Individer med långvarig vikt-
nedgång efter fetmakirurgi och reducerad 
mängd visceralt fett uppvisar inte mindre 
för tidig ateroskleros i karotiskärl jämfört 
med viktstabila feta patienter. Andra meka-
nismer för de gynnsamma effekterna av 
fetmakirurgi på kardiovaskulära händelser 
bör övervägas.
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CCA IMT CCB IMT TPA CCA LD

Regression model 1 2 1 2 1 2 1 2

VAT area (dm2) 0.036** 0.036** 0.070** 0.078* 0.078*

LBM (kg) 0.036*** 0.033***

SBP (mmHg) 0.015***

Triglycerides 0.064**

hsCRP 0.014***

Adj R2 (%) 20 20 10 24 15 15 26 30

* p< 0.05, ** p< 0.01, *** p<0.001

CCA=Common carotid artery, CCB common carotid bulb, TPA=total plaque area, IMT=Intima-media thickness, 
LD=Lumen diameter, VAT=Visceral adipose tissue, LBM=Lean body mass, SBP=Systolic blood pressure

Figur 5. Stapeldiagram visar medelvärde och standardavvikelse för carotis ultraljudsundersöknings 
mätningar av studiegrupper. Resultat från övergripande jämförelser med ANOVA (övre högra hörnet) 
och statistiskt signifikanta post hoc analyser enligt Bonferroni (asterisk) visas (* p<0.05).

Tabell 4. Multipel regressionsanalyser av karotiskärl mätningar på kroppssammansättning och 
fettfördelning (modell 1) och på ytterligare utvalda kliniska variabler (modell 2). 
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Från inkretiner och inkretinbehandling vid diabetes 
till molekylär reglering av tillväxt, viabilitet och 

funktion av GLP-1-producerande celler

Inkretiner
För drygt 100 år sedan gjordes upptäck-
ten att vävnadsextrakt från tarmen kunde 
reducera glukosuri hos diabetespatienter, 
genom vad som antogs vara stimulerad 
hormonutsöndring från pankreas (46). 
De aktiva substanser som låg till grund 
för denna glukossänkande effekt identifie-
rades sedermera och benämndes ”inkretin” 
(INtestine seCRETtion Insulin). 

På 1960-talet konstaterades att dessa 
inkretiner låg bakom det förstärkta insu-
linsvar som ses om glukos ges oralt, jäm-
fört med i.v. glukos-infusion resulterande 
i samma blodsockernivå. Det skulle dock 
ta dryga 50 år från det att benämningen 
inkretin togs i bruk till att de två hormon 
som fungerar som inkretin – gastrisk 
inhiberande peptid (GIP) och glukagon-
liknande peptid 1 (GLP-1) – identifierats. 

GIP- och GLP-1-inducerade effekter 
medieras av bindning till – och aktivering 
av – GIP-receptorn (GIPR) samt GLP-1-re-
ceptorn (GLP-1R), vilka båda är G-prote-
inkopplade. Dessa receptorer uttrycks i 
perifer vävnad (exempelvis på betaceller i 
pankreas), men också i CNS, och GLP-1/
GIP-inducerade effekter härrör delvis från 
direkt aktivering av dessa receptorer på mål-
vävnad, men också till följd av centralnervös 
reglering. Inkretinbindning till receptorerna 
ökar intracellulärt cAMP och aktiverar pro-
teinkinas A (PKA) samt ”exchange protein 
activated by cAMP” (EPAC), vilka medierar 
en lång rad intracellulära mekanismer som 
bidrar till ökad glukosberoende insulinfri-
sättning (31, 37, 60, 72). 

Som inkretiner har dessa hormoner 
således en blodsockersänkande effekt 
genom potent stimulering av insulinfri-
sättning från pankreas (3, 23), en effekt 
med stor fysiologisk relevans då den står 
för 40–60% av insulinfrisättningen efter 
måltid hos friska. Djurexperimentella stu-
dier har också påvisat ytterligare effekter på 

betacellerna i pankreas, där bildning av nya 
betaceller stimuleras medan apoptos (pro-
grammerad celldöd) hämmas. Sammanta-
get leder detta till ett ökat antal betaceller. 

Vid T2D är frisättningen av glukagon 
från alfacellerna i pankreasöarna ökad. Fri-
sättningen av glukagon hämmas normalt 
av höga glukosnivåer, men vid T2D är 
denna effekt av glukos nedsatt, vilket leder 
till ökade glukagonnivåer och därmed ökad 
glukosfrisättning från levern som bidrar till 
högt blodsocker (hyperglykemi). GLP-1 
hämmar glukagonfrisättning och även 
väldigt låga fastenivåer av GLP-1 kontrol-
lerar blodsockernivån genom att hämma 
glukagonfrisättning – en effekt som dock 
är tydligt glukosberoende och upphör vid 
fasteblodsocker under normal nivå (68). 
Till följd av GIP-signalering ses inte denna 
hämning av glukagonfrisättning, utan i 
motsats ses en ökad glukagonfrisättning 
som svar på GIP (73). 

Utöver effekterna på endokrina pan-
kreas, har båda dessa peptidhormon direkta 
effekter på centrala nervsystemet och bidrar 
till ökad kognitiv förmåga. GLP-1 induce-
rar även mättnadskänsla genom reglering av 
leptin-signalering. Centralnervösa mekanis-
mer bidrar också till den ökade insulinfri-
sättningen till svar på GLP (5, 49)

Ett annat spännande område där GLP-1 
verkar ha direkta, positiva effekter är endo-
teldysfunktion och makroangiopatiska dia-
beteskomplikationer. En separat artikel om 
just detta kommer i ett senare nummer av 
Vaskulär Medicin av en annan doktorand i 
Åke Sjöholms diabetesgrupp.

Både GIP och GLP-1 har vidare också 
direkta effekter på magtarmkanalen där 
GIP hämmar sekretion av magsyra, medan 
GLP-1 signalering leder till långsammare 
tömning av magsäcken. Den ökade mätt-
nadskänslan och långsammare tömningen 
av magsäcken som ses som svar på GLP-1 
bidrar till dess blodsockersänkande effekt 

och ligger till grund för de viktreducerande 
effekter som ses med ökad GLP-1-signale-
ring och därmed klassificeringen av GLP-1 
som ”anorexigenic”. Viktnedgång som svar 
på GLP-1 ligger exempelvis troligen bakom 
dess effekter på insulinsignalering, där 
GLP-1 visats motverka insulinresistens och 
öka insulinkänsligheten (35). GIP, som vid 
sidan av effekterna ovan också bidrar till 
uppbyggnad av fettdepåer, associeras inte 
med viktnedgång utan anses vara ”obeso-
genic” (15, 17, 73).

Inkretinernas effekter på insulinfrisätt-
ning gör dem attraktiva som behandlingar 
vid T2D. Emellertid har ökad glukagon-
frisättning och adipogena effekter som 
svar på GIP avlett intresset för behandling 
med GIP vid T2D. Samtidigt ses också ett 
defekt svar på GIP, så kallad GIP-resistens 
vid T2D. En generell defekt i GLP-1-sig-
nalering kan dock inte konstateras – vilket 
skapar förutsättningarna för GLP-1-base-
rad behandling vid T2D (50). Vidare har 
studier påvisat ökad frisättning av GIP vid 
T2D, medan nedsatt GLP-1-frisättning 
indikerats (41-42, 69-70) och väckt fråge-
ställningar kring rollen för GLP-1 i diabe-
tisk patogenes.

T2D, obesitas och GLP-1
Obesitas (BMI > 30) ökar risken för insu-
linresistens och T2D (10), som karaktäri-
seras av inte bara högt blodsocker (hyper-
glykemi) utan också förhöjda cirkulerande 
nivåer av fria fettsyror (hyperlipidemi), 
associerat med försämrad insulinfrisätt-
ning och försämrat glukosupptag i perifer 
vävnad. 

Defekt inkretinsvar och nedsatt GLP-
1-frisättning har inte bara visats vid insu-
linresistens (53) och T2D (41-42, 69), men 
också vid förhöjt BMI (63) och obesitas 
oberoende av T2D (48). Emellertid indi-
keras normal GLP-1-frisättning vid T2D 
i andra studier och en generell defekt kan 

En introduktion till inkretiner och sammanfattning av avhandling inom typ 2-diabetes: 
“Molecular regulation of growth, viability and function of GLP-1-producing cells”

Aktuell avhandling
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inte konstateras (2). Det förefaller troligt 
att skillnaderna beror på olikheter mellan 
de patientgrupper som utgjort underlaget 
för studierna, där en viktig skillnad skulle 
kunna vara olika sjukdomsstadier. I studier 
på patientgrupper med högre HbA1c, har 
nedsatt GLP-1-frisättning påvisats (63), 
medan studier på patientgrupper med lägre 
HbA1c och relativt bättre glykemisk kon-
troll inte påvisat nedsatt GLP-1-frisättning 
(70). 

Användningen av olika belastningar, 
d.v.s. skillnader mellan måltidssamman-
sättning eller glukosbelastning, samt graden 
av insulinresistens kan också bidra till att 
nedsatt GLP-1-frisättning inte kunnat 
konstateras i alla patientgrupper. Vidare 
är troligen patientgruppens användning av 
olika farmaka, och när inför en studie sådan 
behandling avslutas, en avgörande faktor – 
effekterna av eventuell blodsockersänkande 
farmaka kan dröja kvar och maskera even-
tuellt nedsatt GLP-1-frisättning. I enlighet 
med detta visar studier där blodsocker-
sänkande behandling tagits bort tidigare 
(3 dagar innan studiens början) nedsatt 
GLP-1-frisättning (63), medan studier där 
behandling tagits bort först 2 dagar innan 
indikerar normal GLP-1-frisättning (57, 
70). 

Sammanfattningsvis kan konstateras 
att fler studier behövs för att fastställa hur 
GLP-1-frisättningen ser ut vid T2D. Tydligt 
är dock att infusion av GLP-1 kan normali-
sera både fastande och prandiellt blodglu-
kos hos patienter med T2D (30). 

GLP-1-behandling vid T2D
Användningen av GLP-1 som läkemedel 
försvåras av snabb nedbrytning med en 
halveringstid på 2 minuter (29), där > 80% 
av aktivt GLP-1 har degraderats vid passage 
genom levern. Den snabba nedbrytningen 
av GLP-1 katalyseras av enzymet dipeptidyl 
peptidas-4 (DPP-4) i plasma och medför 
att peptiden blir inaktiv.

DPP-4 är ett peptidas-enzym som exis-
terar både bundet till plasmamembranet 
på många celltyper och i en löslig cirku-
lerande form. Peptider med aminosyran 
prolin eller alanin (som GLP-1) på position 
2 räknat från den N-terminala änden kan 
klyvas av DPP-4 vilket leder till att de två 
N-terminala aminosyrorna spjälkas bort. 

För att kunna använda GLP-1 som läke-
medel vid T2D har stabila GLP-1-analoger 
framställts. Dessa DPP-4-resistenta analo-
ger har en halveringstid som är hanterbar 
i en klinisk situation.

Exendin-4 är ett exempel på en sådan 
stabil GLP-1-analog med en cirka 50-pro-

centig strukturlikhet med GLP-1. Exen-
din-4 tillverkas som en rekombinant peptid 
under namnet exenatid. Exenatid har en 
halveringstid på 60–90 min och adminis-
treras subkutant 2 gånger per dag. Lång-
tidsverkande exendin-4 (Bydureon) har 
också nyligen tagits fram för behandling 1 
gång/vecka. En annan stabil GLP-1-analog 
är liraglutid (Victoza), där en aminosyra i 
GLP-1 bytts ut, och GLP-1 försetts med en 
fettsyra. Fettsyran gör att substansen blir 
albuminbunden med en halveringstid på 
10–14 timmar och liraglutid kan således ges 
subkutant 1 gång per dag. 

Ytterligare ett tillvägagångssätt som 
framtagits för GLP-1-baserad behandling 
av T2D är DPP-4-hämmare – för att för-
länga halveringstiden av endogent frisatt 
GLP-1. Dessa DPP-4-hämmare ges oralt 
och ett exempel är sitagliptin (Januvia). 
Nyligen har visats att sitagliptin obero-
ende av DPP-4 också har direkta effekter 
på GLP-1-producerande celler, där cAMP-
aktivering och extracellulärt reglerat kinas 
(ERK1/2) signalering ökar frisättningen av 
GLP-1 (58). Andra DPP-4-hämmare är vil-
dagliptin (Galvus), saxagliptin (Onglyza), 
alogliptin (Nesina) och linagliptin (Tra-
jenta). Dessa GLP-1-baserade behandlingar 
har visat sig framgångsrika för sänkning 
av blodglukos. Efter 26 veckor reducerar 
liraglutid HbA1c med 1,1% (12 mmol/mol) 
jämfört med en reducering på 0,8% (9 
mmol/mol) som svar på behandling med 
exenatid (11). Viktnedgången till följd av 
behandling med exenatid eller liraglutid 
är dock jämförbar (11). Efter behandling 
med DPP-4-hämmare ses en, i jämförelse 
med stabila GLP-1-analoger, något mindre 
effekt på HbA1c och ingen viktnedgång (4). 

En fördel med GLP-1-baserad terapi är 
att hypoglykemi är extremt sällsynt som 
biverkan, då effekterna av GLP-1 är glukos-
beroende. Däremot är illamående initialt 
en vanlig biverkan vid behandling med 
stabila GLP-1-analoger, medan DPP-4 
hämmare inte har denna biverkan. 

Vidare kan viss oro vara befogad för 
användningen av DPP-4-hämmare, efter-
som DPP-4 inaktiverar ett stort antal 
peptider, såsom GLP-2, IGF-1, substans 
P och flera cytokiner (34). Även pan-
kreatit har sporadiskt rapporterats som 
möjlig biverkan av GLP-1-analoger och 
DPP-4-hämmare, även om kunskapsläget 
kring eventuellt orsakssamband ännu får 
anses bristfälligt. Nyligen har dock alar-
merande biverkningar av GLP-1-baserade 
behandlingar rapporterats i ett arbete, med 
tydlig tillväxt av exokrina och endokrina 
pankreas, där ökad proliferation och ett 

ökat antal alfaceller observeras i endokrina 
delar (12). Dessa data indikerar möjlig 
risk för bildning av endokrina tumörer i 
pankreas till följd av långvarig behandling 
med dagens GLP-1-baserade terapi. Även 
om denna enskilda rapport baserades på 
ensiffriga observationer från grupper som 
inte var helt matchade, utreds frågan av 
regulatoriska läkemedelsmyndigheter. Det 
kan tänkas att de biverkningar som ses med 
dagens inkretinbehandlingar kommer av 
de höga statiska nivåer av aktivt GLP-1/
GLP-1-analog som åstadkoms, där höga 
nivåer av aktivt GLP-1 även når perifera 
organ som exempelvis pankreas. Detta 
är ett ofysiologiskt fenomen då endogen 
GLP-1-frisättning har ett pulsatilt mönster 
(6) och frisätts direkt till leverns portåder 
(vena porta) där centralnervösa mekanis-
mer för bl.a. blodsockerreglering stimu-
leras. Samtidigt ses till följd av endogen 
GLP-1-frisättning aldrig de höga nivåer av 
aktivt GLP-1 – som existerar i portalt blod 
– i perifera organ som exempelvis pankreas 
(16). Det bör också noteras att GLP-1R 
internaliseras till följd av ligandbindning 
(67), och ett pulsatilt frisättningsmönster 
skulle kunna syfta till att förhindra GLP-
1-resistens (45). Att öka/återställa den 
endogena GLP-1-frisättningen vid T2D är 
således ett mer fysiologiskt alternativ som 
erbjuder många fördelar framför dagens 
GLP-1-baserade terapi och utgör ett fram-
tida mål för utvecklingen av bättre och 
säkrare behandling av T2D. 

Man kan tänka sig olika strategier för 
att uppnå detta, däribland direkta effek-
ter på hormonfrisättning alternativt att 
en ökad massa av de enteroendokrina 
L-celler som producerar GLP-1 uppnås 
genom till exempel ökad viabilitet (52). 
För att farmakologiskt åstadkomma ökad 
endogen frisättning av GLP-1 – via ökad 
L-cellsfunktion/viabilitet – behövs emeller-
tid mer kunskap om de mekanismer som 
reglerar GLP-1-producerande celler under 
friska och diabetiska förhållanden. 

L-cellen och GLP-1-sekretion 
GLP-1 är en peptid med 30 aminosy-
ror, där hälften av aminosyrasekvensen 
är identisk med den för glukagon, varav 
namnet glukagonlik peptid. GLP-1 är – 
i likhet med glukagon – en produkt av 
proglukagon och frisätts från L-celler i 
tarmens epitel till blodbanan i samband 
med måltid. Proglukagon uttrycks således 
både i tarmens L-celler och i pankreasöar-
nas alfaceller, men processas olika tack vare 
vävnadsspecifikt uttryck av prokonvertas 
(PC). PC1 och PC3 uttrycks i L-cellerna 
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i tarmen, medan PC2 uttrycks i alfacel-
lerna. Under inverkan av dessa prokonver-
tas spjälkas proglukagon således till olika 
slutprodukter, vilket resulterar i GLP-1 i 
tarmens L-celler, och glukagon i alfacel-
lerna. Nivåerna av GLP-1 i plasma ökar 
inom 10–15 min efter måltid och når 
toppkoncentrationer på 15–50 pmol/l 
efter ca 40 min (28) hos friska individer. 
De flesta GLP-1-producerande L-celler är 
lokaliserade till de mer distala delarna av 
tarmen, d.v.s. ileum och colon. Om det 
finns tillräckligt med L-celler proximalt i 
tarmen för att ett GLP-1 svar redan efter 
10 min ska kunna ske till följd av närings-
stimulering är fortfarande debatterat. Dock 
står det klart att det vid sidan av närings-
stimulerad frisättning av GLP-1 förekom-
mer neuronal och hormonell reglering. 
Som stöd för den fysiologiska relevansen 
av sådan indirekt reglering av GLP-1-fri-
sättningen efter måltid finns djurstudier 
som visar att frisättning av näringskäns-
liga molekyler i tarmens mer proximala 
delar reglerar frisättning av GLP-1 från de 
mer distala L-cellerna via mekanismer som 
involverar vagusnerven (56). 

Tarmkanalens mucosa och epitel veckar 
sig för att bilda fingerliknande utskott som 
kallas villi, vilka ökar ytan ut mot tarm-
lumen. Längs hela tarmkanalen i epitelet 
finns specialiserade celler, inklusive specia-
liserade endokrina celler såsom GLP-1-pro-
ducerande L-celler och GIP-producerande 
K-celler. Detta epitel genomgår konstant 
förnyelse, där L-celler – med ursprung i 
progenitorceller i de kryptor som bildas 
mellan villi – differentierar till mogna 
L-celler medan de migrerar uppför villi, för 
att sedan efter en tid lossna och försvinna 
ut i tarmlumen. (13, 55). Positionerad på 
villi har L-cellen apikala mikrovilli mot 
tarmlumen och hormon-vesiklar lokalise-
rade till det basolaterala membranet som 
också har kontakt med blodkärl och nerv-
banor. Denna morfologi tillåter både hor-
monell och neuronal reglering samt direkt 
stimulering av näringsämnen i lumen (21, 
65). 

GLP-1-frisättning stimuleras av fett, 
socker och protein, via depolarisering av 
plasmamembranet, öppnandet av spän-
ningsberoende kalciumkanaler och ökade 
nivåer av intracellulärt kalcium nödvänd-
ligt för frisättning av GLP-1. Notabelt 
är att oralt glukos/fett stimulerar GLP-1 
utsöndring medan hyperglykemi/hyperli-
pidemi inte inducerar GLP-1-frisättning 
(38, 62). L-cellens glukosavkänning är 
komplex och involverar flera olika meka-
nismer som samverkar för att definiera 

glukossvaret (65). L-cellen uttrycker ATP-
beroende kaliumkanaler och glukokinas 
(24, 51, 54), men glukosstimulerad GLP-
1-frisättning från modeller av L-cellen upp-
visar ett EC50 (0,2–0.5 mmol/l) som skiljer 
sig avsevärt från det för glukokinas (S0.5 ∼ 
8 mmol/l) (44), vilket indikerar inbland-
ningen av ytterligare mekanismer. Troligt 
är att natrium–glukos cotransportörer 
(SGLT) utgör en viktig del av de meka-
nismer som styr glukossvaret (47). SGLTs 
använder en inåtriktad natriumgradient 
för att mediera glukosupptag även vid låga 
koncentrationer av glukos. I cellkulturer 
har man kunnat visa att SGLT-aktivitet är 
tillräckligt för depolarisering av plasma-
membranet och GLP-1-frisättning. De 
mekanismer som styr L-cellens proteinsvar 
är i stort okända. Inte heller de mekanis-
mer som styr L-cellens svar på fettsyror är 
fullständigt identifierade, men G-protein-
kopplade receptorer – GPR40, GPR119 
och GPR120 – har visats vara involverade 
(1, 27, 64) (1, 26). Vidare har uncoupling 
protein 2 (UCP2), som reglerar produktio-
nen av fria radikaler, indikerats i fettsyra-
stimulerad GLP-1-frisättning (14), medan 
dess uttryck har direkt motsatt effekt på 
glukos-stimulerad GLP-1-frisättning (74). 
Emellertid har få, om ens några, studier 
tittat på hur L-cellerna påverkas mer lång-
siktigt till följd av T2D och hyperlipidemi. 

Lipotoxicitet
Ett kardinalfynd vid T2D är höga nivåer 
av fria fettsyror (59). I provröret kan man 

simulera denna hyperlipidemi genom att 
under lång tid exponera celler för fria fett-
syror, och många sådana studier har visats 
inducera celldöd i till exempel insulinpro-
ducerande celler (71). 

Fria fettsyror tas upp av celler i huvud-
sak av fettsyratransportörer som CD36/
FAT (20, 61). Fettsyror kan också diffun-
dera genom plasmamembranet (eller fung-
era som ligander för G-proteinkopplade 
receptorer). Väl inne i cellen kan fettsy-
rorna esterifieras, generera lipidderiverade 
molekyler såsom DAG och ceramider, eller 
tas upp av mitokondrien för betaoxida-
tion. Aktivering av AMP-beroende protein 
kinas (AMPK) har en avgörande roll för 
initieringen av betaoxidation genom att 
fosforylera och hämma enzymet acetyl-
CoA carboxylas (ACC). ACC katalyserar 
karboxylering av acetyl-CoA vilket ger 
malonyl-CoA, som i sin tur fungerar som 
ett substrat för fettsyrasyntes och en potent 
hämmare av mitokondriellt fettsyraupp-
tag (40). Ackumulering av triglycerider i 
andra vävnader än fettvävnad är en indi-
kation på att lipidnivåerna är för höga och 
associeras med defekt insulinsignalering 
och lipotoxicitet (25). Dock är det troligt 
att ackumulering av triglycerider och tri-
glyceriderna i sig inte ligger till grund för 
denna lipotoxicitet (39, 66). Bland troliga 
patologiska processer bakom lipotoxicitet 
kan istället tänkas generering av lipidderi-
verade molekyler som t.ex. ceramider, vilka 
kan leda till apoptos. Vidare kan mitokon-
driens kapacitet för fettförbränning över-

Förenklad illustration av L-cellens unika miljö, Apikala mikrovilli mot tarmlumen och ett baso-
lateralt membran i kontakt med blodkärl och nervbanor tillåter både hormonell och neuronal 
reglering, samt direkt stimulering av näringsämnen i lumen. 
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skridas vid hyperlipidemi, vilket leder till 
ökad produktion av reaktiva syreföreningar 
(ROS, ”Reactive oxygen species”). En del 
reaktiva syreföreningar ingår i funktioner i 
cellen som till exempel signalering, men då 
i mycket små mängder. Större mängder av 
ROS i kroppen – till följd av metabol stress 
(såsom hyperlipidemi) – kan orsaka allvar-
liga skador på viktiga biologiska molekyler 
som DNA och RNA, och resulterar bl.a. 
i apoptos.

Effekterna av hyperlipidemi är dock 
komplexa, och av vikt för inducerad 
effekt är lipidernas kedjelängd och mätt-
nad liksom tidsförloppet (8, 39-40). Till 
exempel kan nämnas att akut exponering 
för fria fettsyror har visats stimulera insu-
linfrisättning samt även GLP-1-frisättning 
i både cellkulturer och djurmodeller (7, 
33, 64)

Effekterna av långvarig behandling 
med olika antidiabetiska läkemedel på 
GLP-1-producerande celler är i stort också 
okända. Dock finns indikationer på att 
den endogena frisättningen av GLP-1 kan 
påverkas: Metformin är i dag förstahands-
medel till patienter med typ 2-diabetes. 
Bland metforminets effekter ses minskad 
hepatisk glukosproduktion, ökad insulin-
känslighet, förbättrad glykemi och glu-
kostolerans. Flera studier har påvisat ökade 
plasmanivåer av GLP-1 efter långtidsbe-
handling med metformin hos obesa patien-
ter med eller utan typ 2-diabetes (43), men 
de bakomliggande mekanismerna är i prin-
cip okända. Vidare har kronisk behandling 
med exendin-4 och DPP-4-hämmare indi-
kerats reducera endogen GLP-1-frisättning 
(19). 

Syftet med avhandlingen (fulltext på: 
http://publications.ki.se/xmlui/handle/ 
10616/41313), var att studera effekter av 
simulerad diabetisk hyperlipidemi och 
anti-diabetiska läkemedel på funktion och 
viabilitet av GLP-1-producerande celler 
med hjälp av cellkulturer och djurmodel-
ler. Detta med målsättningen att genom 

identifiering av potentiella effekter kunna 
hitta mekanismer och intracellulära mål för 
modulering av endogen GLP-1-frisättning.

Sammanfattning av avhandling
För studier på cellkulturer användes GLU-
Tag-celler genomgående som en modell för 
GLP-1-producerande L-celler. Då L-celler 
utgör mindre än 10% av de celltyper 
som återfinns i primära cellkulturer från 
tarm, är GLUTag en väl använd modell. 
GLUTag är en permanent odödlig cellinje, 
bestående av enteroendokrina celler från 
mus som uttrycker proglukagon-genen 
och utsöndrar GLP-1 (36). GLUTag-celler 
uttrycker en repertoar av receptorer, jonka-
naler och glukos-sensorer, samt uppvisar 
ett svar på fysiologiska och farmakologiska 
sekretagoger som är väl överensstämmande 
med det svar som ses hos den primära 
murina L-cellen (9, 18),(54). Vidare över-
ensstämmer de signaleringsvägar som är 

aktiva i GLUTag-celler väl med de i pri-
mära murina L-celler, där GLUTag-celler 
och primära L-celler också uppvisar ett 
glukos-svar med liknande EC50 (54). 
Genomförda studier visar att hyperlipi-
demi, simulerad genom exponering av 
odlade GLUTag-celler för höga nivåer av 
den mättade fettsyran palmitat under 48 
timmar, inducerade apoptos av dessa celler 
(33). 

Till följd av simulerad hyperlipidemi ses 
även en tydligt ökad produktion av ROS. 
En fatal roll för de ökade nivåerna av ROS 
indikeras också då samtidig behandling 
med antioxidanten Trolox uppvisar en 
skyddande effekt och hämmar proteaser 
inblandade i apoptos. I likhet med obser-
vationer från liknande studier på insulin-
producerande celler sågs en ökad aktive-
ring av ROS-känsliga mitogen-aktiverade 
proteinkinaser (MAPK): c-Jun N-terminalt 
kinas (MKK4 – JNK) och MKK3/6 – p38 

Simulerad hyperlipidemi inducerar programmerad celldöd (apoptos) av GLP-1-producerande celler. Efter 48h ses – från vänster 
till höger – reducerad viabilitet, ökad aktivitet av proteaset caspase-3, samt ökad fragmentering av DNA (från referens 32).

Inducerad apoptos till följd av simulerad hyperlipidemi involverar ökad produktion av reak-
tiva syreföreningar (ROS), samt medieras av mitogen-aktiverade proteinkinaser. Produktion 
av ROS är signifikant ökad efter 24 h i närvaro av palmitat (Ö.V.), medan samtida behandling (48 
h) med antioxidanten Trolox reducerar aktivering av proteaset caspase-3 involverat i apoptos 
(Ö.H.). Farmakologisk inhibering av JNK (N.V.) och p38 (N.H.) hämmar aktivering av caspase-3 till 
svar på simulerad hyperlipidemi (från referens 31). 
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till svar på simulerad hyperlipidemi. Vidare 
visar våra resultat att dessa kinaser medie-
rar den lipotoxiska effekten, då farmakolo-
gisk inhibering av JNK och p38 reducerar 
lipotoxicitet genom att hämma inblandade 
proteaser (32-33).

Våra studier har även visat att metfor-
minbehandling – trots ökad produktion 
av ROS – förhindrar aktivering/uttryck av 
JNK och p38 och lipoapoptos, vilket skulle 
kunna tolkas som en ökad mitokondriell 
oxidativ kapacitet. I likhet med metformi-
nets effekter i andra vävnadstyper förefaller 
denna skyddande effekt vara medierad av 
substratet AMP-beroende kinas (AMPK), 
då den lipoprotektiva effekten kunde redu-
ceras genom farmakologisk inhibering av 
AMPK (33). Vidare ser vi en ökad frisätt-
ning av GLP-1 i närvaro av metformin, en 
effekt som ses efter en kronisk behand-
ling med metformin, men som – vilket 
ett flertal andra studier också visar – är 
obefintlig efter akut exponering. Troligt 
är att metformin sensitiserar dessa GLP-
1-producerande celler för sekretagoger i 
inkubationsmedium

Andra resultat inkluderade i avhand-
lingen innefattar indikationer på lipopro-
tektiva effekter, samt ökad GLP-1-frisätt-
ning, som svar på exendin-4 och insulin 
– vilket indikerar en roll för parakrin/auto-
krin reglering av både L-cellens funktion 
och viabilitet. Dock är utförliga mekanis-
tiska studier nödvändliga för att klarlägga 
vad som ligger bakom de observerade 
effekterna.

För att utvärdera den fysiologiska rele-
vansen av de observerade effekterna genom-
fördes en djurstudie där möss fick högfett-
sdiet under 10 veckor. Indikationerna på 
ett reducerat antal GLP-1-positiva celler i 
tarmvävnad föranleder ytterligare studier på 

hur L-cellen påverkas av diabetisk hyperli-
pidemi. Det kan tänkas att en högfettsdiet 
initialt leder till stimulering av GLP-1-fri-
sättning som svar på enterala fettsyror, men 
att sedermera inducerad hyperlipidemi och 
lipotoxiska effekter reducerar antalet L-cel-
ler och leder till ett defekt GLP-1-svar då 
kompensationsförmågan hos kvarvarande 
L-celler överskrids. Det kan tänkas att 
L-cellsmassa och GLP-1-frisättning åter-
hämtas då den initiala ökningen av blod-
fetter till följd av högfettsdiet med tiden 
regleras och eventuell sänkning av blodfet-
ter erhålls (22). Dock torde nedsatt GLP-
1-frisättning vid metabola komplikationer 
som hyperlipidemi ha negativa effekter på 
insulinproducerande betaceller, något som 
tillsammans med andra metabola effekter 
av nedsatt GLP-1-signalering sannolikt 
bidrar till en ökad risk för utvecklingen av 
insulinberoende T2D. 

De lipotoxiska effekter som indikeras i 
dessa studier till följ av exponering för höga 
nivåer av fria fettsyror under en längre tid 
är ett helt nytt fenomen, och skulle kunna 
ge en förklaring till hur en diabetisk miljö 
med tiden kan leda till ett defekt GLP-1-
svar och därigenom förklara den brist på 
GLP-1 hos patienter med T2D eller obe-
sitas som rapporterats i flera studier (se 
ovan). Dessa data indikerar också direkta 
positiva effekter av antidiabetiska läkeme-
del på viabilitet och funktion hos GLP-
1-producerande celler. Mot bakgrund av 
dessa studier skulle man t.ex. kunna tänka 
sig att de ökade GLP-1-plasmanivåer som 
ses vid långtidsbehandling med metformin 
är ett resultat av ökad GLP-1-frisättning, 
både genom effekter på hormonfrisätt-
ningen per se och genom ökad viabilitet 
och ett ökat antal L-celler vid diabetisk 
hyperlipidemi. 

En stor del av dagens diabetesvård foku-
serar fortfarande framförallt på förbättrad 
glykemisk kontroll. Bekräftelse av dessa 
resultat också i cellernas naturliga miljö, 
skulle vara av betydelse för valet av behand-
lingsstrategi vid T2D, då det ytterligare 
förstärker vikten av diagnostisering och 
behandling av hyperlipidemi även i de fall 
då ökad kardiovaskulär risk inte föreligger. 
Samtidigt kan dess studier i förlängningen, 
genom identifiering av de mekanismer som 
ligger till grund för observerade effekter, 
leda till identifiering av potentiella intra-
cellulära mål för modulering av endogen 
GLP-1-frisättning.
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Trots att den åldersjusterade död-
ligheten i hjärtkärlsjukdomar 
(HKS) sjunker i Västeuropa så 

stiger densamma i de mer östliga delarna. 
Väletablerade riskfaktorer är stigande ålder, 
hypertoni, rökning, övervikt, diabetes, 
hyperkolesterolemi och stillasittande livs-
stil. Risk för en framtida HKS kan estime-
ras med hjälp av olika riskalgoritmer såsom 
SCORE och Framinghamn Risk Score. 
Dessa estimeringsverktyg är dock inte hel-
täckande och data från den globala fall-
kontrollstudien INTERHEART har visat 
att väletablerade riskfaktorer endast förkla-
rar 80–90% av fall av hjärtinfarkt. Det är 
också visat att traditionella riskfaktorer inte 
till fullo förklarar den inter-individuella 
variationen i kardiovaskulär risk [1]. Mot 
bakgrund av detta har det under senare år 
vuxit fram ett intresse kring nya biomar-
körer för identifikation av individer med 
ökad risk för framtida HKS. Två huvud-
grupper av systemiska huvudmarkörer har 
varit av särskilt intresse: inflammatoriska 
markörer såsom högsensitivt-CRP och 
fibrinogen samt trombotiska biomarkörer 
såsom homocystein och lipoprotein-asso-
cierad phospholipas. Andra markörer av 
intresse har varit adiponektin, N-terminal 
brain natriuretic peptid, D-dimer och 
interleukin-6 (IL-6).

I den aktuella epidemiologiska avhand-
lingens fyra delarbeten har fokus varit på 
rökning, det av fettvävnad producerade 
proteinet adiponektin och inflammatio-
nens roll som riskfaktorer för framtida 
HKS men också incident sjukhusvårdad 
diabetes.

Inflammation 
Den aterosklerotiska processen förklaras 
idag delvis vara en inflammatorisk pro-
cess som initieras genom en ansamling av 
LDL-kolesterol i kärlväggen. Oxidering av 

LDL i kärlväggen aktiverar adhesionsmo-
lekyler, makrofager och ett flertal cytoki-
ner utsöndras. Upprepade cykler av dessa 
händelser leder till en fokal nekros, fibros 
och plackbildning i artärväggen. Rökare 
uppvisar högre nivåer av inflammatoriska 
markörer i blodet och det har spekulerats i 
att det är via en ökad inflammatorisk akti-
vitet som rökning ökar risken för HKS [2]. 
Ökade nivåer av inflammationsmarkörer 
såsom CRP, IL-6 och orosomucoid har 
rapporterats vara relaterade till incident 
diabetes mellitus typ 2. Det är dock oklart 
huruvida det finns ett kausalt samband 
mellan dessa markörer och incident dia-
betes eller ej.

Adiponektin
Fettvävnaden ses idag som ett viktigt endo-
krint organ. Fettceller utsöndrar proteiner, 
vilkas utsöndring påverkas av graden av 
fetma. Utsöndringen av ett av dessa, pro-
teinet adiponektin, minskar med ökande 
fettackumulation. Adiponektin förekom-
mer i tre former; low-, medium-, och high-
molecular weight (HMW). HMW-formen 
anses vara den biologiskt aktiva formen. 
Låg adiponektinnivå är omvänt associerad 
med höga nivåer av CRP hos överviktiga 
patienter. Reversibelt låga nivåer av adipo-
nektin ses även hos rökare.

Ett starkt samband finns mellan graden 
av insulinresistens och hypoadiponekti-
nemi. Dessutom har man vid djurförsökt 
påvisat att adiponektin kan reducera insu-
linresistens. Det är också visat att adipo-
nektin har anti-aterosklerotiska egenskaper 
och hämmar aktiveringen av makrofager i 
aterosklerotiska plack. Dock är associatio-
nen mellan adiponektinnivåer och risk för 
framtida HKS inte fullständigt klarlagd. 
Motstridiga uppgifter gällande en predik-
terande association med HKS finns i lit-
teraturen [3].

Sialinsyra
Sialinsyra (SA) är en monosackarid som 
sitter på flertalet glykoproteiner. Hos 
människan sitter SA på akutfasproteiner 
såsom orosomucoid, α-antitrypsin, och 
haptoglobin. SA-nivån är också positivt 
associerad med TNF-α och IL-6. Höga 
nivåer av SA har visats vara associerad med 
flertalet maligniteter och grad av metasta-
sering [4]. 

Som inflammationsmarkör har SA 
visats vara positivt associerat med dyslipi-
demi, förekomsten av diabetes och ökad 
risk för HKS. Höga SA-nivåer har även 
observerats vid akut hjärtinfarkt.

Avhandlingens syften:
Fokus har varit på konventionella riskfak-
torer (rökning och blodtryck) och icke-
konventionella riskfaktorer (adiponektin 
och sialinsyra) som riskfaktorer för inci-
dent HKS och sjukhusvårdad diabetes 
baserad på morbiditets- och mortalitets-
data från nationella register.

De i avhandlingen ingående delarbetenas 
syften har varit:
1. Att undersöka hur rökning påverkar 

risk för HKS i takt med stigande sys-
toliskt blodtryck hos medelålders män 
(delarbete 1).

2. Att undersöka adiponektinets predik-
tiva roll for incident HKS och dess 
relation med markörer för glukosme-
tabolism (delarbete 2).

3. Att undersöka om stigande pulstryck 
och stigande nivåer av SA båda ökar 
risk för HKS och om de agerar syner-
gistiskt hos män och kvinnor över 50 
års ålder (delarbete 3).

4. Att undersöka associationen mellan 
SA och risk för incident, sjukhusvår-
dad diabetes samt diabeteskomplika-
tioner (delarbete 4).

Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och sjukhusvårdad 
diabetes i stora populationsstudier

Doktorand: Payam Khalili, specialist i internmedicin, ST-läkare i kardiologi. 
Risk factors for cardiovascular events and incident hospital-treated diabetes in the population. Örebro universitet 2012.
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Material, delarbeten 1 och 2
I delarbete ett och två användes data från 
den populationsbaserade screeningsstudien 
Malmö Förebyggande Medicin (MFM). 
Denna pågick från 1974–1992 och syftet 
var att upptäcka individer med hög risk 
för HKS. Totalt deltog 22 444 män i denna 
screening [5]. Antropometriska data, puls, 
blodtryck och uppgifter om livsstilsfaktorer 
samlades in. Dessa medelålders män inklu-
deras i delarbete 1. Sammanlagt 3885 av 
dessa fick genomgå ett oralt glukosbelast-
ningstest och dessa individer ingick i del-
arbete 2. Adiponektinnivåer har i efterhand 
analyserats från nedfrysta blodprover för 
dessa 3 885 individer i ett samarbete med 
Aarhus universitet. Samtliga individer har 
följts upp i nationella register för incident 
HKS.

Material, delarbeten 3 och 4
Mellan 1962 och 1965 genomfördes en av 
Medicinalstyrelsen initierad befolknings-
screening i Värmland, the Värmland Health 
Survey (VHS). Totalt deltog 97 273 indi-
vider över 25 års ålder. Syftet var att med 
hjälp av några enkla kroppsundersökningar 
och ett begränsat batteri av kemiska analy-
ser upptäcka sjukdomar i presymtomatisk 
fas. Dessa blodprover analyserades via auto-
matiserade analysmetoder utvecklade av 
bröderna Jungner i Stockholm [6]. Indivi-
derna har med hjälp av slutenvårdsregistret 
följts upp avseende incident HKS, diabetes 
och diabeteskomplikationer. Dessutom har 
uppgifter avseende socioekonomiskt status 
inhämtats från Statistiska centralbyrån 
(SCB) i Örebro. 

Eftersom pulstryck stiger först efter 
femtio års ålder inkluderades endast indi-
vider över denna ålder i delarbete 3 (18 429 
män och 19 414 kvinnor). I delarbete 4 
inkluderades 42 639 män och 44 396 
kvinnor.

Resultat, delarbete 1
Materialet delades in i kvintiler avseende 
det systoliska blodtrycket (SBP) varefter 
rökare och icke-rökare analyserades sepa-
rat. Individer med behandlad hypertoni 
(tHT) analyserades i en separat grupp. Vi 
fann att rökare löpte en fördubblad risk att 
drabbas av HKS jämfört med icke-rökare. 
Gruppen tHT hade den högsta risken för 
incident HKS trots hypertonibehandling. 
Vi fann ingen skillnad avseende incident 
HKS vid jämförelse mellan aldrig-rökare 
och ex-rökare. I kvintilerna 1–4 fann vi 
ingen skillnad avseende risk vid jämförelse 
av individer som rökte fler eller färre än 10 
cigaretter/dag. I kvintil 5, d.v.s. hos indi-

vider med högst SBP, fanns en signifikant 
högre risk hos individer som rökte fler än 
10 cigaretter/dag [7].

Resultat, delarbete 2 
3 885 individer (medelålder 47 år) fördela-
des i adiponektinkvintiler. Nivåer av vikt, 
BMI, diastoliskt blodtryck och S-triglyce-
rider sjönk signifikant med stigande nivåer 
av S-adiponektin mellan dessa kvintiler. 
Vi fann även omvända signifikanta asso-
ciationer mellan markörer för glukosmeta-
bolism (fp-glukos, 120 minutersvärdet för 
p-glukos vid OGGT, AUC för p-glukos 
vid OGTT och HOMA-IR index) och 
S-adiponektin. Uppföljningstiden upp-
gick till sammanlagt 90 949 personår och 
antalet HKS i hela kohorten blev 1 088. 
Efter justering för kovariater fann vi inget 
oberoende samband mellan nivåer av adi-
ponektin och risk för HKS för någon av 
våra grupper (figur 1) [8].

Resultat, delarbete 3 
Medelåldern i detta arbete var 59,5 år och 
antalet HKS-händelser uppgick till 6 868. 
Män och kvinnor dikotomerades i grupper 
med värden för SA och PP över och under 
median för respektive variabel. Gruppen 
med både SA och PP under median använ-
des som referensgrupp. Efter justering för 
kovariater och socioekonomiskt index fann 
vi en risk ratio för HKS på 1,34 för män 
respektive 1,49 hos kvinnor med både PP 
och SA över median (p<0,0001) (figur 2). 
Efter våra interaktionsanalyser fann vi att 
PP, som en markör för artärstelhet, och SA, 
som en markör för inflammation, båda 
bidrar med högre risk men att dessa inte 
interagerar med varandra [9].

Resultat, delarbete 4 
Totalt uppgick antalet incident sjukhus-
vårdad diabetes och dess komplikationer 
till 6 718 händelser. Medelåldern i denna 
kohort var 47,2 år. Män och kvinnor ana-
lyserades separat och dikotomerades i grup-
per med SA-nivå över och under median. 
Efter justering för kovariater och socioeko-
nomiskt index noterades hos männen en 
risk ratio på 1,12 (p<0,0001) för gruppen 
med SA över median jämfört med grup-
pen med SA under median. Motsvarande 
risk ratio för kvinnorna noterades till 1,17 
(p<0,0001).

Diskussion
Framingham Heart Study startade 1948 
och betraktas idag som den kardiovasku-
lära epidemiologins pionjärstudie. Flerta-
let liknande svenska prospektiva studier 

har under de senaste 50 åren belyst detta 
område och bland dem finns bl.a. Primär-
preventiva studien i Göteborg, Västerbot-
tenstudien, ULSAM i Uppsala samt Ska-
raborgprojektet. Både MFM och VHS är 
prospektiva kohort-studier där baslinjedata 
används.

I den aktuella avhandlingen har före-
komsten av flera riskassociationer testats. 
Det är dock känt att kausalitet inte kan 
bevisas i observationella studier. En associa-
tion mellan en riskfaktor och en händelse 
(HKS) kan påverkas av störfaktorer. Med 
utvecklingen av den nya kardiovaskulära 
genetiken har analysmetoder presenterats 
för att närmare kunna analysera kausalitet i 
relation till risk för sjukdom. En omskriven 
metod är den som kallas mendelsk rando-
misering. Metoden bygger på antagandet 
att det i populationsbaserade studier av 
associationen gen–sjukdom är så att den 
slumpartade fördelningen av alleler vid 
sammansmältningen av könsceller (game-
ter) vid konception, kallad Mendels andra 
lag, resulterar i en slumpvis och oberoende 
association mellan alleler och miljöfaktorer 
som uppträder senare i livet. I teorin medför 
detta att individer som senare utvecklar 
sjukdomen och individer som förblir friska 
bör uppvisa en liknande fördelning av gene-
tiska markörer som inte är associerade med 
sjukdom. Med hjälp av mendelsk rando-
misering har man bl.a. visat att genetiskt 
höga CRP-nivåer inte är relaterat till risk 
för HKS. Däremot har man kunnat påvisa 
ett kausalt samband mellan Interleukin-6 
och risk för HKS [10, 11]. Liknande studier 
är möjliga att utföra i MFM där genetiken 
för adiponektin och risk för framtida HKS 
skulle kunna undersökas. 

Individerna i MFM och VHS har sam-
körts med Slutenvårdsregistret hos Soci-
alstyrelsen. Registrering i detta register 
påbörjades 1964 med komplett täckning 
inom alla län sedan 1987. För närvarande 
registreras mer än 90% av alla slutenvårds-
diagnoser i registret och en validering av 
registret har tidigare påvisat att 85–95% 
av alla registrerade diagnoser är valida. I 
Malmö, där MFM genomfördes, påbörja-
des en komplett registrering redan 1970.

Fynden i delarbete 1 med högre risk hos 
rökare och hos individer med behandlad 
hypertoni är i linje med flera andra stu-
dier. Ökad risk hos behandlade hyperto-
niker kan bero på en ökad riskprofil hos 
dessa individer med högre blodtryck trots 
behandling, högre BMI, högre nivåer av 
S-kolesterol, sämre lipidbild och högre 
andel individer med diabetes. Den högre 
risken kan också reflektera de behand-
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lingsalternativ som fanns tidigt under 
MFM-perioden, nämligen diuretika och 
betablockerare, ofta endast i monoterapi.

Den observerade relationen mellan 
adiponektin och indicier för glukosmeta-
bolism i delarbete 2 är välbeskriven sedan 
tidigare. Adiponektinets prediktiva roll för 
framtida HKS är dock oklar. Vi fann ingen 
sådan relation. Det finns dock teorier om 
att det sker en kompensatorisk ökning av 
adiponektin hos individer med ökad risk 
för HKS och att detta skulle kunna sudda 
ut ett statistiskt samband mellan adipo-
nektinnivån och risk [3].

Delarbete 1 och 2 delar gemensamma 
svagheter. Vi har ingen information angå-
ende den individuella medicineringen 
hos dessa individer under den långa upp-
följningstiden. Dessutom har ett flertalet 
högpotenta mediciner introducerats under 
denna period som troligen har påverkat 
våra resultat, bl.a. statiner. Därtill har 
prevalensen av rökning mer än halverats 
i Malmö under uppföljningstiden vilket 
torde ha påverkat risken för HKS. Vi vet 
också att medelkolesterolhalten i befolk-
ning har minskat under denna tid. 

Stigande pulstryck har relaterats till 
ökad risk för HKS och har i delarbete 3 
använts som surrogatmått för artärstelhet. 
Fördelen med brakialt mätt pulstryck är att 
det kan mätas enkelt på mottagningen. Det 
är dock viktigt att komma ihåg att perifert 
mätt pulstryck kan skilja sig avsevärt från 
ett centralt mätt pulstryck, framförallt hos 
yngre individer. Vi har i delarbete 3 kunnat 
visa att stigande pulstryck och inflamma-

tion båda bidrar med ökad risk oberoende 
av varandra. Detta kan förklaras med att 
ateroskleros delvis är en inflammatorisk 
sjukdom associerad med ökade nivåer av 
inflammatoriska markörer såsom IL-6 och 
TNF-α varvid sialinsyra kan representera 
ytterligare en markör.

Det är beskrivet en oberoende associa-
tion mellan inflammatoriska markörer och 
risk för insjuknande i diabetes typ 2. I del-
arbete 4 har vi visat ett oberoende samband 
mellan sialinsyra och risk för incident dia-
betes. Detta samband har tidigare observe-
rats i ARIC-studien, hos 610 individer, även 
efter justering för faste insulinnivå [12].

VHS återspeglar det medicinska tän-
kandet under det tidiga 1960-talet. Det 
samlades t.ex. ingen information kring 
livsstilsfaktorer. Vi vet dock sedan tidigare 
att c:a 50% av befolkning rökte under den 
tiden. Vi saknar även information om glu-
kosnivån hos deltagarna, men med tanke 
på VHS storlek, långa uppföljningstid och 
det faktum att Värmland har en av lan-
dets högsta incidens av CVD har vi funnit 
materialet extra intressant att studera.

Sammanfattningsvis ger avhandlingens 
epidemiologiska analyser flera exempel på 
värdet av stora svenska befolkningsstudier 
som kunnat följas över lång tid. Observa-
tionella fynd är hypotesgenererande och 
bör följas av olika riktade interventions-
studier.
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Figur 2. Kumulativ HKS-morbiditet hos män relaterad till SA/PP grupp.

SA+: SA > median  SA-:  SA < median

PP+: pulstryck > median PP- : Pulstryck < median

Figur 1. Kaplan-Meierkurvor för HKS i relation till kvintiler av 
adiponektin (Q1-Q5).
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Aktuell avhandling 
Hemostasfaktorer och ischemisk stroke

Trots att ischemisk stroke är en vanlig 
orsak till död och kroniskt handikapp hos 
vuxna, finns det få studier om ischemisk 
stroke jämfört med många av våra andra 
folksjukdomar. 

En orsak till detta kan vara att sjuk-
domen uppvisar stor heterogenitet, 
både vad gäller symptom och etio-

logi, vilket försvårar designen av kliniska 
studier. De två huvudtyperna av stroke är 
ischemisk och hemhorrhagisk stroke, där 
ischemisk stroke står för ca 85% av alla 
stroke i Sverige. Genetiska faktorer bidrar 
till risken att drabbas av ischemsik stroke, 
särskilt hos yngre individer. Flera hemo-
stasprotein har också visats vara associe-
rade med ischemisk stroke.

Syftet med avhandlingen ”The hemosta-
tic pathway in ischemic stroke – Clinical 
studies of genetic variation and plasma 
protein measurements” var att undersöka 
hemostasfaktorer vid ischemisk stroke. 
Även inom gruppen ischemisk stroke är 
etiologin heterogen och en viktig mål-
sättning med projektet var att undersöka 
de olika etiologiska subtyperna av ische-
misk stroke. Studierna baserades på the 
Sahlgrenska Academy Study on Ischemic 
Stroke (SAHLSIS) som omfattar 844 
patienter med ischemisk stroke och 668 
kontroller, alla yngre än 70 år. Patienterna 
har noggrant klassificerats i etiologiska 
subtyper, dvs. storkärlssjukdom, små-
kärlssjukdom, kardioembolisk stroke och 
kryptogen stroke. Patienterna lämnade 
blodprover vid akutskedet samt efter tre 
månader och kontrollerna lämnade blod-
prover en gång. Associationer mellan ische-
misk stroke samt de etiologiska subtyperna 
och von Willebrand faktor, ADAMTS13, 

ABO blodgrupp, faktor VII-aktiverande 
proteas (FSAP) och koagulationsfaktor XI 
(FXI) undersöktes.

Von Willebrand faktor (VWF) är ett vik-
tigt protein i den primära hemostasen. Vi 
fann att patienterna även tre månader efter 
index stroke hade förhöjda nivåer jämfört 
med kontrollerna. Det fanns också tydliga 
skillnader i VWF-nivåer mellan de fyra 
etiologiska subtyperna, vilket understryker 
vikten av att ta hänsyn till dessa vid studier 
av VWF-nivåer.

För det VWF-klyvande proteinet 
ADAMTS13 fann vi flera genetiska vari-
anter som associerade med hela gruppen 
ischemisk stroke och med den etiologiska 
subtypen kryptogen stroke. Vi bekräftade 
att ABO blodgrupp är starkt associerad 
med VWF-nivån, men vi hittade inget sam-
band mellan ABO och ischemisk stroke. 
Vi fortsatte sedan genom att analysera plas-
manivåer och genvarianter för det relativt 
nyupptäckta proteaset FSAP. Variation i 

FSAP-genen uppvisade association med 
plasmanivåerna, men inte med ischemisk 
stroke. Plasma FSAP å andra sidan var 
oberoende associerad med total ischemisk 
stroke och med alla fyra huvudsakliga etio-
logiska subtyper, vilket indikerar att FSAP 
har betydelse för ischemisk stroke obero-
ende av den underliggande etiologin. Vi 
observerade också ett samband mellan FXI 
genvarianter och ischemisk stroke upp till 
70 års ålder, vilket tyder på att FXI kan vara 
inblandad i ischemisk stroke hos yngre.

Sammantaget stöder dessa resultat en roll 
för protrombotiska mekanismer i patofy-
siologin för ischemisk stroke. Dessa meka-
nismer verkar vara av betydelse för alla fyra 
huvudsakliga etiologiska subtyper av ische-
misk stroke, samtidigt som vi visar att det 
finns subtyp-specifika skillnader.

Ellen Hanson
PhD, MSc 

Göteborg

Avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 14 september 2012

Avhandlingens resultat talar för att protrombogena faktorer är av betydelse 
för alla fyra huvudsakliga etiologiska subtyper av ischemisk stroke.
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Aktuell avhandling 

Vessel wall integrity
– influence of genetics and flow

Kärlväggen utsätts ständigt för en 
rad olika faktorer som reglerar 
dess struktur och därmed funk-

tion. Under fysiologiska betingelser sam-
verkar dessa faktorer för att upprätthålla 
en balanserad omsättning och av kärlväg-
gens komponenter. Störs balansen däremot 
kan jämvikten skiftas och ett patologiskt 
tillstånd uppstår med en störd kärlväggsin-
tegritet som följd. I de fyra delarbeten som 
ligger till grund för avhandlingen studera-
des dels inverkan av två genetiska varia-
tioner, en inom det hittills mest robusta 
och reproducerbara genlokuset associerat 
med kardiovaskulär sjukdom och en inom 
genen för PAI-1, och dels inverkan av 
blodflöde på kärlväggsintegritet. Nedan 
följer en sammanfattning av de viktigaste 
fynden.  

Koppling mellan genetisk variation 
inom kromosom 9 och mekaniska 
kärlväggsegenskaper i bukaorta
Det är sedan länge känt att genetiska fak-
torer spelar en viktig roll i utvecklingen av 
kardiovaskulär sjukdom. Med så kallade 
genome-wide association-studies (GWAS), 
där man jämför förekomst av ett stort antal 
genetiska variationer över hela genomet 
mellan fall- och kontrollpersoner, har 
man på senare år kunna identifiera tidigare 
okända genförändringar som ger en ökad 
risk för kardiovaskulär sjukdom. Speciellt 
intressant är ett område på kromosom 9 
som är associerat med ökad risk för såväl 
koronar hjärtsjukdom, hjärtinfarkt som 
aneurysmutveckling [1-4]. Det är ännu 
oklart vilken molekylär mekanism som 
ligger till grund för associationen, men en 
påverkan på kärlväggens basala egenskaper 
skulle kunna vara en möjlig förklaring då 
en koppling setts mellan kromosomregio-
nen och både plackruptur och kärldilata-
tion. I delarbete 1, studerades sambandet 
mellan genförändringar på kromosom 9 
och kärlstyvhet, som ett mått på kärlväggs-
integritet, i bukaorta i en population bestå-
ende av 400 individer (212 män och 188 
kvinnor) i åldrarna 70–88 år. Distensibili-
tet och styvhet utvärderades med hjälp av 

Wall Track Systemet (WTS2, Pie Medical, 
Maastricht, The Netherlands), en speciali-
serad ultraljudsteknik där kärlets diameter 
och pulsatila diameterförändring bestäms 
med hög noggrannhet och sedan används 
för att beräkna lokal kärlstyvhet [5]. Från 
samma mätningar kan även kärlets intima 
mediatjocklek (IMT) bestämmas. 

Resultaten visade att män som var bärare 
av G-allelen, dvs. den genvariant som asso-
cierats med en ökad kardiovaskulär risk, 
hade en ökad distensibilitet (lägre styvhet) i 
bukaorta jämfört med män som var bärare 
av den skyddande AA-genotypen (figur 1). 
Inget sådant samband kunde dock återfin-
nas hos kvinnor.

Vidare kunde vi se att kopplingen var 
oberoende av andra faktorer som kan 
påverka artärstyvhet (medelartärtryck, 
IMT och ålder). Genförändringarna inom 
kromosom 9 skulle således kunna ha en 
inverkan på kärlets basala egenskaper, 
vilket resulterar i en förändrad styvhet och 
därmed en störd kärlväggsintegritet. Detta 
skulle kunna förklara varför individer som 
är bärare av riskvarianten i högre utsträck-
ning utvecklar hjärtkärlsjukdom. 

Relation mellan PAI-1 genotyp och 
centralt blodtryck
Förutom att vara den viktigaste inhibitorn 
av det fibrinolytiska systemet har plasmi-
nogen activator inhibitor-1 (PAI-1) även 
många andra funktioner som är centrala 
för reglering av kärlväggens integritet. 
Bland annat hämmar PAI-1 nedbryt-
ningen av den extracellulära matrixen och 
cellmigration samt stimulerar proliferation 
av glatta muskelceller [6-8]. Det finns en 
vanlig genetisk variation i genen för PAI-1 
som brukar benämnas PAI-1 4G/5G poly-
morfin. Den styr till viss del hur mycket 
PAI-1 som finns cirkulerande i blodet, där 
bärare av 4G/4G har högre nivåer av PAI-1 
i blodet än bärare av 5G/5G [9]. Tidigare 
studier har visat att det finns en positiv 
korrelation mellan nivåerna av PAI-1 i 
plasma och perifert blodtryck [10], och att 
det finns en koppling mellan PAI-1 4G/5G 
polymorfin och risk för att utveckla högt 
blodtryck [11]. 

Vanligtvis mäts blodtrycket i överar-
men, men på senare år har det hjärtnära 
(centrala) blodtrycket i aorta kommit mer 
i fokus då det visat sig att det mer kraftfullt 

Figur 1. Distensibilitet samt styvhet i bukaorta hos män som är bärare av den sjuk-
domsassocierade G-allelen respektive bärare av AA-genotyp. Figuren visar medelvärde 
±SD, * p <0.05; ** p >0.01.
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relaterar till utvecklingen av hjärtkärlsjuk-
dom [12]. I delarbete 2, studerades sam-
bandet mellan PAI-1 4G/5G polymorfin 
och centralt blodtryck i samma population 
av äldre män och kvinnor som i delarbete 
1. De centrala blodtrycken beräknades via 
en transferfunktion, baserat på tryckkur-
vor uppmätta i arteria redialis med hjälp 
av applanationstonometri (SphygmoCor 
system). 

Resultaten visade att kvinnor som var 
bärare av PAI-1 4G/4G-genotypen hade ett 
högre centralt blodtryck än kvinnor som 
var bärare av 5G-allelen (figur 2). Sam-
bandet var oberoende av andra faktorer 
som är viktiga för reglering av blodtryck, 
och skulle således kunna vara orsakad av 
PAI-1-nivåerna i blodet och kärlväggen då 
man vet att dessa till viss del styrs av PAI-1 
4G/5G polymorfin. 

I linje med detta resonemang kunde 
vi visa att det fanns ett svagt, men sig-
nifikant samband mellan PAI-1-genotyp 
och mängd PAI-1 i plasma, där bärare av 
4G/4G-genotypen hade högre nivåer av 
PAI-1 än bärare av 5G-allelen. Vi kunde 
även konfirmera det tidigare identifierade 
sambandet mellan blodtryck uppmätt i 
överarmen och PAI-1-genotyp [11]. Inget 
samband mellan blodtryck och PAI-1-ge-
notyp kunde dock ses hos män, varken 
centralt eller perifert. Ökade PAI-1-nivåer 
leder till en minskad nedbrytning av den 
extracellulära matrixen, vilket i sin tur kan 
resultera i en ökad väggtjocklek/styvhet 
och därmed ökat blodtryck. 

Blodflödets inverkan på 
kärlväggsfunktion
Insidan av blodkärlen utsätts ständigt för 
en gnuggande kraft, så kallad wall shear 
stress (WSS), orsakad av det pulserande 
blodflödet. Det är sedan länge känt att det 
finns en stark koppling mellan blodflöde 
och kärlväggsfunktion, och beroende av 
vilket typ av flöde kärlväggen utsätts för 
(stört eller laminärt) svarar cellerna med 
specifika genprofiler och morfologiska 
förändringar. Ett laminärt flöde inducerar 
anti-proliferativ och anti-inflammatorisk 
fenotyp hos endotelcellerna och ökar 
uttrycket av gener som har en skyddande 
verkan (t.ex. eNOS och THBD). Ett stört 
flöde däremot har en negativ inverkan 
på endotelet och gör det dysfunktionellt 
genom att öka uttrycket av pro-inflam-
matoriska gener (t.ex. TNF och NFkB). 
Det är således framförallt är ett stört flöde 
som är kopplat till sjukliga förändringar i 
kärlväggen. Ett stört blodflöde förkommer 
bland annat i kärlregioner med oregelbun-

den geometri där blodflödet är långsamt 
och delar sig. I delarbete 3 studerades hur 
olika typer av blodflöden påverkar genakti-
vitet och kärlstruktur i aortabågen hos nor-
mala råttor. Flödessimuleringar, baserade 
på magnetkameraundersökning av aorta-
geometri och flödeshastighet, identifierade 
två specifika områden i aortabågen som 
utsätts för olika typer av flödesmönster; 
ett område strax efter tredje kärlavgången 
som utsätts för ett laminart flöde, och ett 
område på insidan av aortabågen som 
utsätts för ett stört flöde (figur 3). 

Global genexpressionsanalys av de två 
flödesregionerna identifierade flertalet 
nya flödesmedierade gener och bekräftade 
tidigare välkända (t.ex. Klf2 och Nrf2) [13-
15]. Den mest signifikant skilda genen var 
Hand2, en transkriptionsfaktor som tidi-
gare visats vara involverad i remodellering 
av kärlväggen. Uttrycket av Hand2 var 
specifikt för endotelcellerna och ett ökat 

uttryck kunde ses i områden utsatta för ett 
stört flöde. Vidare var gener kopplade till 
inflammation, proliferation, oxidativ stress 
och kalciumsignalering skilda i uttryck 
mellan de olika flödesregionerna, vilket är 
i linje med vad tidigare studier visat [16]. 
Det är möjligt att identifierade gener till-
sammans kan bidra till en ökad känslighet 
i kärlväggen med sjukliga förändringar som 
följd.

Specifik flödesmedierad 
genuttryckssignatur hos patienter med 
bikuspid aortaklaff
Aortaklaffen består vanligtvis av tre kuspar, 
men hos ca 1–2 procent av befolkningen 
förekommer en missbildning där två av 
kusparna sammansmält och bildat en 
bikuspid aortaklaff (BAV) [17, 18]. Patien-
ter med BAV drabbas i högre utsträckning 
av både klaff- och aortakomplikationer, så 
som aortastenos/insufficiens, dissektion 

Figur 2. Centralt systoliskt och diastoliskt blodtryck (BP) hos kvinnor som är bärare 
av PAI-1 4G/4G, 4G/5G, respektive 5G/5G-genotyp. Figuren visar medelvärde ±SD, 
* p <0.05; ** p >0.01.

Figure 3. Systolisk WSS och blodflödesriktning i aortabågen (sedd bakifrån) hos en 
representativ råtta (A). I (B) visas området med stört flöde (mörkblå), och i (C) visas 
området med laminärt flöde (rött). Magnituden av WSS är färgkodad (dynes/cm2), 
blodflödesriktningen presenteras med pilar.



VASKULÄR MEDICIN  2013  •  Vol 29 (Nr 2)    105

samt aneurysmutveckling i aorta ascen-
dens, än patienter med trikuspid aorta-
klaff (TAV) [19]. En möjlig förklaring 
till detta kan vara förekomst av ett stört 
blodflöde i aorta ascendens hos patienter 
med BAV, vilket påvisats i flertalet studier 
[20, 21]. I delarbete 4 studerades uttrycket 
av gener som samvarierar med gener som 
tidigare påvisats vara reglerade av blodflöde 
i biopsier tagna från aorta ascendens, ett 
par centimeter ovanför aortaklaffen, från 
dilaterad och icke-dilaterad vävnad. Totalt 
studerades 127 patienter, varav 81 BAV 
och 46 TAV. Genuttryck studerades även i 
biopsier tagna från mammaria interna, en 
artär som inte är under direkt påverkan av 
flödesrubbningar orsakad av aortaklaffen. 
Nya flödesmedierade gener identifierades 
med hjälp av ”expression screening”, en 
nyutvecklad bioinformatisk screening-
metod som grundar sig på antagandet att 
gener som konsekvent samvarierar med 
varandra, i olika vävnad och under olika 
experimentella förhållanden är troligen 
funktionellt relaterade. 

Totalt identifierades 72 flödesmedie-
rade gener av vilka 44 skiljde sig i uttryck 
i aorta mellan patienter med BAV och 
TAV. Majoriteten av generna var kopp-
lade till nybildning av blodkärl och väv-
nadsreparation, och en stor del av generna 
var nedreglerade hos patienter med BAV. 
Femtiofem procent av generna som skiljde 
sig mellan patienter med BAV och TAV, 
skiljde sig även i uttryck mellan kärlregio-
ner med laminärt respektive stört flöde i 
råtta. Ingen skillnad i uttryck kunde dock 
påvisas i biopsier från mammaria interna. 
Detta tillsammans pekar på att skillnaden 
i genuttryck mellan BAV och TAV kan 
förklaras av olikheter i aortablodflöde. Ett 
onormalt blodflöde, som ett resultat av 
bikuspid aortaklaff, verkar således kunna 
påverka uttrycket av gener som kan inverka 

på kärlväggens struktur och därmed funk-
tion. Det skulle kunna bidra till den ökade 
suseptibiliteten för aneurysmutveckling 
som påvisats hos patienter med BAV. 

Pågående studier involverar epigenetisk 
analys av de 44 identifierade flödesme-
dierade generna som skiljer sig i uttryck i 
aorta mellan patienter med BAV och TAV. 
DNA metylering är en typ av epigenetisk 
modifiering av DNA:t som är involverat 
regleringen av geners aktivitet, och tidigare 
studier har visat att det finns ett samband 
mellan närvaro av epigenetiska modifie-
ringar och olika typer av blodflöden. Det är 
således möjligt att ett stört flödesmönster 
skulle kunna påverka gener som bidrar till 
en ökad aneurysmsuseptibilitet genom att 
ändra den epigenetiska koden och därmed 
genernas aktivitet.

Hanna Björck 
Postdoc 

KI, Stockholm
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K O N G R E S S K A L E N D E R

2013

Juni 21–25
American Diabetes Association 
73rd Scientific Sessions 
McCormick Place, Chicago, USA
http://professional.diabetes.org/Congress_
Display.aspx?TYP=9&CID=91271

Juni 27-30
World Hypertension League; 
World Hypertension Congress 2013
Istanbul, Turkiet. www.whc2013.org

Juni 28-30
International Society of Cardiovascular 
Pharmacotherapy (ISCP); 
18th Annual Scientific Meeting
Rom, Italien. www.iscp2013.com

Augusti 21–24
17th Nordic Congress on Cerebrovascular 
Diseases. Vilnius, Litauen 
http://www.nordicstroke2013.com/

Augusti 31–september 4
European Society of Cardiology 
Congress 2013
Amsterdam, Nederländerna 
http://www.escardio.org/congresses/
esc-2013/Pages/welcome.aspx?hit=wca

September 11–14 
High Blood Pressure Research 2013 
Scientific Sessions
New Orleans, Louisiana, USA 
http://my.americanheart.org/professional/
Sessions/HBPR/HBPR_UCM_316905_
SubHomePage.jsp

September 16–18
Anticoagulation Management in 
Primary Care
Birmingham, England 
http://www.birmingham.ac.uk/facilities/mds-
cpd/events/anticoag-primary-care-alt-3.aspx

September 18–20
14th National Congress of Cardiology 
Kiev, Ukraina
http://nbscience.com/xiv-national-congress-
of-cardiology/

September 19–21
CARDIOTECHNIX 2013 – 
International Congress on Cardiovascular 
Technologies
Vilamoura, Algarve, Portugal
http://www.cardiotechnix.org/

September 23–27 
European Association for the Study of 
Diabetes 
Barcelona, Spanien
http://www.easd2013.com/

Oktober 2–5
2013 Cardiometabolic Health Congress
Boston, Massachusetts, USA 
http://www.cardiometabolichealth.org/

Oktober 16
Diabetes and Endocrinology
London, England 
http://masterclasses.bmj.com/event-by-date

November 16–20
2013 American Heart Association Scientific 
Sessions
Dallas, Texas, USA  
http://my.americanheart.org/professional/
Sessions/ScientificSessions/Scientific-Ses-
sions_UCM_316900_SubHomePage.jsp

November 21–24
5th International Conference on Fixed 
Combination in the Treatment of 
Hypertension, Dyslipidaemia & 
Diabetes Mellitus
Bangkok, Thailand
http://www.fixedcombination.com/2013/

December 5–6
Medicinska Riksstämman 
Stockholm Waterfront Congress Centre, 
Stockholm, Sverige
http://www.sls.se/riksstamman/

2014

April 9–11
Endokrindagarna + Svensk Förening 
för Diabetologi 
Stadsteatern i Helsingborg, Sverige
http://endokrinologforeningen.se/index.php/
nyheter/120-endokrindagarna-2014-andrat-
datum

Maj 7–9
Kardiovaskulära vårmötet
Malmö, Sverige
http://www.malmokongressbyra.se/xvi_skv
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Via vår hemsida www.hypertoni.org  
eller posta till Charlotte Löwenhielm, 

Karlsrovägen 18, 182 53 Danderyd,  
eller sänd uppgifterna till  

charlotte.lowenhielm@gmail.com
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