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Har sommaren varit bra? Mycket sol och värme, 
tid för vila och rekreation, kanske också för 
reflektion? Nyårslöften har aldrig varit min 

grej, Nej, det är nu just efter sommaren – med den tid 
för eftertanke som ledighet ger – som jag tycker är rätt 
ögonblick för goda föresatser. Nu är rätt tid att försöka 
genomföra förändringar för att trivas bättre med tillvaron. 
Vilka löften skulle Du själv vilja förverkliga?

Vår förening har, enligt stadgarna, som ändamål ”… att 
utveckla läkekonsten med avseende på hypertoni, stroke 
och kärlsjukdomar. Detta kan ske genom att stödja 
forskning och utbildning, samt att och väcka intresse för 
och sprida kunskap om ämnesområdet”. Lyckas vi med 
detta? I samarbete med Svensk internmedicinsk fören-
ing har vi i år fått möjlighet att delta med ett program 
på den internmedicinska utbildningsveckan i Västerås i 
september. Under Medicinska Riksstämman i december 
i Stockholm kommer vi gemensamt med Svensk intern-
medicinsk förening att genomföra en SK-kurs om hyper-
toni. Och i mars genomförs åter vår omtyckta kurs för 
sjuksköterskor i Sigtuna. Information om denna finner 
Du på annan plats i denna tidskrift och på hemsidan. 
Har Du anmält Dig?

Som Du säkert vet pågår en översyn av specialistutbild-
ningen i landet. Därför ligger det väl i tiden att föreningen 
har deltagit i arbetet att ta fram en gemensam europe-
isk utbildningsplan för specialisten i vaskulär medicin. 
Denna europeiska utbildningsplan blir en utmärkt grund 
för oss då vi försöker etablera ett profilområde för vaskulär 
medicin i Sverige.

L E D A R E

Det största årliga nationella mötet inom hjärt-kärlområ-
det är Svenskt kardiovaskulärt vårmöte. Planeringen av 
2012 års möte, som kommer att vara i Stockholm, är i 
full gång och föreningen är i högsta grad delaktig. Vi 
vill gärna se att flera av föreningens medlemmar deltar 
i mötet 2012 Hur tycker Du vi ska stimulera ett högre 
deltagande? Kan och ska vi stödja aktivt deltagande med 
egna presentationer? Hurdå?

Nyligen kom nya europeiska riktlinjer för utredning och 
behandling av lipidrubbningar [1]. Prevention är ett ange-
läget område och det är därför särskilt stimulerande att 
vi i samarbete med Svenska Hjärtförbundet nu skapar en 
arbetsgrupp för kardiovaskulär prevention. Detta bör ge 
oss större möjligheter att sätta fokus på hur god kardio-
vaskulär prevention förhindrar sjukdom.

Det är inte lång tid kvar till föreningens årsmöte. Kallelse 
finner Du på annan plats i tidskriften. Vilka frågor önskar 
Du att vi ska ta upp vid årets möte? Kom och gör Din 
röst hörd. Våra medlemmar är vår förening.

Thomas Kahan
Ordförande

1. Reiner Z, Catapano AL, De Backer G et al. ESC/EAS Guidelines 
for the management of dyslipidaemias. The Task Force for the 
management of dyslipidaemias of the European Society of Car-
diology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). 
Developed with the special contribution of: European Associa-
tion for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation. Eur Heart 
J 2011;32:1769-1818

Nu är rätt ögonblick för förändringar
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F R Å N  R E D A K T I O N E N

Är det inte lite fascinerande att det 
skiljer så mycket i den allmänna 
uppfattningen om vad i vår kropp 

som mår bra av att vila eller avlastas, och 
motsatsen – vilka delar som istället mår bra 
av att belastas eller tränas? De flesta verkar 
överens om att muskler skall tränas och att 
konditionsträning är nyttigt, även om detta 
i strikt vetenskaplig mening inte är bevisat 
(att man lever längre, eller får mindre sjuk-
lighet, om man börjar träna på ordination). 
Visst kan det tänkas att träning, genom att 
det ökar kaloriförbrukningen, kan minska 
kroppsvikten och att även det ökade glu-
kosupptaget, som framkallas av att ATP 
bryts ned till AMP, som sedan via AMP 
kinas kan ge translokation av GLUT4 pro-
teiner till cellytan så att den blir permeabel 
för glukos, puuhh, ger lägre blodsocker som 
i sin tur ger bättre prognos (här kan man 
passa på att träna minnet för hur meningen 
påbörjades). Men alla är å andra sidan inte 
överens om att just den tvärstrimmiga mus-
keln som pumpar blod – hjärtat – mår bra 
av hård ansträngning som gör så att den 
växer. Vid hypertoni är nämligen vänster-
kammarhypertrofi ett dåligt prognostiskt 
tecken, och då skiljer man för det mesta 
inte på om den uppkommit av hypertonin 
eller om den uppkommit av flitigt motio-
nerande, som ju faktiskt förekommer hos 
en hel del av i varje fall mina patienter, som 
ett sätt att t.ex. behandla stress, och då det 
sägs vara så nyttigt för blodtrycket. Vänster-
kammarmassa bedöms kort och gott utifrån 
gram muskel per kvadratmeter kroppsyta, 
utan hänsyn till på vilket sätt det är stort 
(eller litet).

Medan muskler i allmänhet gärna skall 
arbeta skall de delar av kroppen som 
därmed mest påverkas – lederna – gärna 
behandlas mer varsamt. Tillverkarna tjänar 
stora pengar på alla specialskor och annat 
som skall till för att skona leder och liga-
ment. Och ryggen, med alla leder och 
ligament, den menar många att man skall 
skona så långt det går och därför hållas rak. 
De muskler som får arbeta om man böjer 
sig framåt med krökt rygg är det inte så bra 

att anstränga verkar det som… Medan, om 
man flyttar sig lite framåt i kroppen, så är 
det OK att träna hårt igen – magen och 
dess muskler har jag aldrig hört att man 
skall skona, tvärtom, en av muskler rutig 
mage är ett kanontecken på hälsa enligt vad 
man kan utläsa av många tidskriftsomslag 
på ”hälsotidningar”. Men under en period 
på 80-talet ansåg man det faktiskt vara bra 
att träna och sträcka i leder och ligament, 
”stretching” hette det, men senare visade 
det sig att detta inte alls var särskilt nyt-
tigt. Själv testade jag just idag, inspirerad 
av denna artikel, om jag fortfarande kan få 
knogarna i golvet med raka knän, som jag 
kunde på det stretchiga 80-talet, och det 
gick rätt bra sånär som på lite ackompan-
jerande knakande ljudeffekter.

Om vi nu lämnar de tvärstrimmiga eller 
kollagenrika organen och flyttar oss allra 
högst upp i vår kropp så verkar alla överens 
om att hjärnan skall tränas så mycket och 
så högt upp i åren som det bara går. De 
grå cellerna verkar vi aldrig kunna slita ut. 
Intressant, eftersom hjärnan annars skil-
jer sig en hel del från musklerna, som ju 
också oftast anses skall tränas, genom att 
den fortsätter att jobba hela natten då vi 
drömmer. Dessutom kan inte hjärnan, som 
muskler, växa till sig som tecken på ökande 
kapacitet på oss vuxna. När det gäller fysisk 
träning framhålls ofta att vilan för åter-
hämtning är viktigt, stackars vår konstant 
arbetande hjärna. 

Om man flyttar sig inuti skallen till det 
hormonella organet hypofysen så kanske 
det inte finns en så allmän uppfattning 
om huruvida den skall tränas eller ej, men 
under 80-talet framkom en teori om att 
för mycket kortison, som ju produceras i 
binjurarna via ACTH som hypofysen till-
verkar, framkallar metabolt syndrom vid 
stress, så den delen verkar kanske dumt att 
träna. Men uppfattningar kan ändras. Nu 
menar många forskande kollegor istället 
att stress leder till för hård belastning på 
kortisonproduktionen så att man, precis 
tvärtom jämfört med tidigare, inte svarar 
med tillräckligt stark (!) kortisonproduk-

tion vid stress… Fascinerande vändning, 
kan jag tycka. Annars brukar just endo-
krina organ, enligt min erfarenhet som 
endokrinolog, snarast kännetecknas av att 
de vid belastning har mycket stor reserv 
att växa sig starka. Om man t.ex. tar bort 
binjurarna efter att en patient haft oturen 
att få tumörer där, så kan hypofysen växa 
mycket kraftigt i sin iver att producera 
ACTH, så att man får rejäl hypofyshyper-
trofi och ett så kallat Nelson syndrom. 

Låt oss vandra vidare i kroppen. Framför 
hypofysen finner vi ögonen som är en del 
av hjärnan. Förr sades det att man kunde 
bli trött i ögonen vid för stor ansträngning, 
men jag tycker mig inte hört att man direkt 
sliter på ögonen om man använder dem för 
mycket. Öronen, å andra sidan, skall nog 
knappast tränas, i alla fall inte med hög 
ljudvolym. Då kan man få såväl hörselska-
dor som tinnitus.

Nu tar vi oss lite nedåt och åt sidorna 
och hamnar i njurarna, detta pariga organ. 
Trots att vi har två njurar så verkar många 
tycka att man skall vara rädd om dessa, 
och då inte genom att minska saltet, som 
ju tydligt via tryckstegring kan belasta 
dessa. Nej, man skall inte äta så mycket 
protein, säger vissa, för ”proteiner är job-
bigt för njurarna”. Detta är något jag aldrig 
har förstått. Visst kan man, precis innan 
dialys blir livsnödvändigt vid sviktande 
njurar, möjligen få lite mindre uremiska 
symtom om man minskar proteininne-
hållet i kosten, men därifrån går knappast 
att dra slutsatsen att protein, eller som en 
del säger ”mycket kött”, skadar njurarna. 
Ser man orsaker till skadade njurar på en 
dialysavdelning så är det glomerulone-
friter, diabetes samt hypertoni som är de 
viktigaste orsakerna till skador. Och varje 
njurmedicinare vet att det går bra att klara 
sig på en njure, vilket ju är till stor glädje 
för den som kan ta emot den andra från 
en donator, och därmed slippa dialys. Om 
njurarna verkligen tog stryk i proportion 
till proteinintag skulle de som tränar riktigt 
hårt, och som därmed kan behöva dubbla 
sitt kaloriintag, utveckla njurskador.

Träna eller vila, en rundvandring 
i vår kropp
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Ett kanske ännu mer intressant organ som 
sitter nära njurarna är levern, och den har 
vi bara en av. Här menar rörande många 
att detta är ett organ man skall vara rädd 
om och som inte verkar vara betjänt av 
belastning (träning). Alkohol t.ex. ”är ju 
så farligt för levern” då det skall brytas ned 
till mindre giftiga produkter. Samtidigt så 
arbetar ju levern med en väldig massa pro-
cesser utöver att ta hand om droger och 
läkemedel och all mat som vi stoppar i oss 
(som ju via vena portae hamnar direkt i 
levern efter att den brutits ned i tarmen). 
Levern gör glukos åt oss mellan måltiderna, 
så om man inte äter har den fullt sjå med 
att förse hjärnan med glukos, vilket säkert 
är mycket jobbigt. Idag är det snarare så 
att det är vårt allra största organ, fettväven, 
som belastar levern mest. Uppemot 20% 
av oss har levern igensatt med fett och den 
dominerande orsaken till detta är inte alko-
hol utan fetma. 

Undertecknad har alldeles nyss visat 
att ett dagligt intag av alkohol på 1,5 dl 
14% vin för kvinnor eller nästan en halv 
flaska (3 dl) per dag för män under tre 
månader inte ger leverförfettning (1). I 
undersökningen lottades deltagarna till att 
vara nyktra under tre månader eller till att 
hämta rödvin på mitt rum på Universitets-
sjukhuset. En intressant iakttagelse var att 
den person som vid start av studien hade 
mest leverförfettning, 22% fett i levern, 
sjönk till 14% efter att ha druckit rödvin i 
tre månader. Vi har också tidigare publice-
rat den intressanta iakttagelsen att HDL-
kolesterol steg när viktuppgång framkal-
lades av snabbmat under 4 veckor (2), där 
belastning på levern tydligt visades genom 
kraftigt stegrade ASAT och ALAT (3). Att 
en belastning på levern ofta leder till högre 
halt av det nyttiga HDL:et stämmer med 
att man ser detta vid behandling med flera 
läkemedel som belastar leverns enzyma-
tiska aktivitet (4,5). Så, kanske levern gör 
att kroppen mår bra när den belastas lite 
lagom? Däremot skall den nog inte belastas 
med glukos från maten, då verkar levervär-
dena bli extra höga. I ”snabbmatsstudien” 
var det intaget av kolhydrater som relate-
rade starkast till stegringen av levervärden 
(3). Enligt ”djurförsök” är det ju också 
uppenbart att man inte skall belasta levern 
med kolhydrater, det är nämligen då som 
man riskerar att få fettlever om man t.ex. är 
en fågel. En förfettad lever kan ju vara gott 
att äta tycker många. Gås eller anklever är 
dyra delikatesser, där man orsakat fettlever 

genom att tvångsmata de stackar djuren 
med spannmål (kolhydrater) genom att 
sätta en tratt i halsen.

Tarmen tycker många skall jobba, därför 
skall man äta fibrer. Däremot finns det 
nog ingen som är någorlunda påläst som 
ser en poäng att belasta de små öarna med 
betaceller som finns i pankreas. De kan 
uppenbarligen mattas ut så att diabetes 
uppkommer om de belastats med alltför 
mycket mat, och kolhydrater. 

Det är allt lite fascinerande att man bara 
genom att förflytta sig runt i kroppen träf-
far på organ som många anser skall tränas 
och som ligger intill andra som man skall 
avlasta. Och nu på semestern säger man 
å andra sidan glatt till varandra att man 
skall vila och ta igen sig – ”ladda batte-
rierna”. Borde man inte snarare träna upp 
sig då istället, om det nu är så nyttigt och 
ger bättre ork? Jag har under sommaren i 
alla fall tränat min hud att tåla solen, som 
svarat med att bli brun, men är det nyttigt? 
En del säger att D-vitaminet som bildas är 
jättebra, andra att man får hudcancer.

Ja, det finns många olika teorier om vad 
som skall tränas och vad och när det skall 
vilas här och var i kroppen. Sånär som på 
muskler och leder och i viss mån huvu-
det, så får man inga signaler om huruvida 
kroppen slits i de olika inre organen. Och 
förresten brukar de som håller på träning 
som ett bra begrepp mena att det är just 
när det börjar göra ont som man får effekt 

av sin träning. Enklast är nog ändå att göra 
det som känns bra, och sedan att försöka 
hänga med i vad vi trots allt långsamt lär 
oss i vetenskapen. Och tar vi miste så finns 
det åtminstone duktiga ortopeder som kan 
ge oss lite nya leder.

Fredrik Nyström
Från redaktionen

Referenser:
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Organpromenad med hjärta, njurar samt ögon. Lovisa Nyström, 9 år. 
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Över 6 000 deltagare från mer än 90 
länder samlades i Milano den 17–20 juni 
för att diskutera det senaste inom hyper-
toniforskningen på Europeiska Hyperto-
nisällskapets möte 21st European Meeting 
on Hypertension and Cardiovascular Pre-
vention. Som namnet antyder var det inte 
bara blodtrycksfrågor som togs upp på 
årets möte, utan även andra aspekter av 
kardiovaskulär prevention hade en fram-
trädande plats. 

Kongressen inleddes med ett person-
ligt och lite nostalgiskt anförande 
av den europeiska hypertoniforsk-

ningens nestor, Alberto Zanchetti, som tog 
oss med på en resa i ord och bild till Euro-
peiska Hypertonisällskapets första möten. 
Bland annat berättade han om hur man 
vid ett tidigare möte hade hyrt det klas-
siska operahuset La Scala för en galakväll 
för kongressdeltagarna! I år fanns ingen 

sådan galakväll på programmet, men vi fick 
istället på plats i kongresshallen avnjuta ett 
fint smakprov av det bästa ur den italien-
ska operaskatten. Några av höjdpunkterna 
som framfördes var den uppsluppna ” La 
Donna è mobile” ur Verdis Rigoletto, bit-
terljuva ”Recondita armonia” från Puccinis 
Tosca och, som final, den mäktiga ”Nessun 
dorma” ur samme Puccinis Turandot. Där-
efter bjöds på en fantastisk italiensk buffé 
som utgjorde en fin start på fyra dagar 
fyllda av kardiovaskulär forskning.

Behandlingsmål vid diabetes – nya data 
stöder ett lågt målblodtryck
Den högaktuella frågan om hur ambitiösa 
våra blodtrycksmål skall vara för patienter 
med diabetes, diskuterades och debattera-
des vid flera sessioner. En nyligen publice-
rad metaanalys (1) av 13 hypertonistudier 
med sammanlagt 37 736 patienter med typ 
2-diabetes eller nedsatt glukostolerans eller 

försämrat fasteplasmaglukos som behand-
lats till antingen systoliskt blodtryck < 135 
mmHg eller systoliskt blodtryck < 140 
mmHg visade att den intensiva behand-
lingen var associerad med minskad risk för 
förtida död (odds ratio 0.90; 95% kon-
fidensintervall 0.83–0.98) och minskad 
risk för stroke (odds ratio 0.83; 95% kon-
fidensintervall 0.73–0.95) medan risken 
för hjärtinfarkt inte påverkades signifikant 
(odds ratio 0.92; 95% konfidensintervall 
0.80–1.06). Ju lägre systoliskt blodtryck 
som uppnåddes, desto lägre var risken 
att drabbas av stroke, och detta gällde för 
systoliskt blodtryck ned till < 120 mmHg. 
Intensiv blodtryckssänkning var dock även 
associerad med ökad risk för att drabbas av 
läkemedelsbiverkningar. 

Mot bakgrund av ovanstående var det 
med stort intresse som vi på kongressens 
sista dag lyssnade på Gianpaolo Reboldis 
presentation av en annan helt färsk meta-

Kongressrapport från 
21st European Meeting on 

Hypertension and Cardiovascular 
Prevention

Som Norrköpingsbo är det lätt att känna sig 
hemma i Milano – bägge städerna trafikeras 
av charmiga gula spårvagnar.
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analys där 73 913 patienter med diabetes 
från sammanlagt 31 hypertonistudier poo-
lats. Resultaten har sedermera publicerats i 
Journal of Hypertension (2). Man studerade 
här hur storleken på den behandlingsindu-
cerade blodtryckssänkningen korrelerade 
med risken för stroke och andra utfallsva-
riabler, och fann att ju större blodtrycks-
sänkning som åstadkommes med läkeme-
delsbehandling, desto mer minskar risken 
att drabbas av stroke. Man såg att om vi 
med läkemedel sänker det systoliska blod-
trycket med 5 mmHg, motsvarar detta 
en relativ riskreduktion på 13% avseende 
risken att drabbas av stroke. Det har ju 
funnits farhågor om att en alltför kraftig 
sänkning av blodtrycket skulle orsaka fler 
fall av hjärtinfarkt, men man fann i denna 
stora analys inte några belägg för att det 
existerar en ökad risk för att drabbas av 
hjärtinfarkt av en aggressiv blodtryckssänk-
ning – varken för det systoliska eller för det 
diastoliska blodtrycket. 

Anthony Heagerty, före detta ordfö-
rande i ESH, argumenterade därför på en 
välbesökt session strax innan konferensen 
avslutades för att även fortsättningsvis 
behålla blodtrycksmålet < 130/80 mmHg 
vid diabetes, eftersom vi idag har gott 
belägg för att detta skyddar mot stroke, 
utan att risken för hjärtinfarkt ökar. Ur ett 
svenskt perspektiv kan sägas att detta bud-
skap stämmer helt överens med de rekom-
mendationer för blodtrycksbehandling vid 
diabetes som utfärdats av Svensk Förening 
för Diabetologi.

Hemblodtrycksmätning
Hemblodtrycksmätning är ett hett ämne, 
inte minst för oss i Sverige sedan SBU nyli-
gen utkommit med en färsk rapport om 
denna mätmetod. Flera sessioner på mötet 
avhandlade värdet av hemblodtrycksmät-
ning. Bland annat diskuterades hur man 
optimerar värdet av hemblodtrycksmät-
ningar. I värsta fall kan hemblodtrycks-
mätning sluta med att läkare och patient 
sitter och tittar på en uppsjö av mätvärden 
som samlats in på ett ostrukturerat sätt 
och som egentligen inte bidrar med sär-
skilt mycket information. Istället rekom-
menderas en strukturerad mätmetod, där 
patienten mäter blodtrycket morgon och 
kväll i sju dagar i följd. Man exkluderar 
sedan den första dagens mätvärden, och 
beräknar sedan ett medelvärde av de övriga 
sex dagarnas blodtrycksvärden. Detta med-
elvärde kan sedan användas antingen för 
att fastställa hypertonidiagnos eller som 
underlag för att titrera läkemedelsbehand-
ling. Man bör korrigera för en viss vitrock-
effekt, och för en patient med målblod-
tryck < 140/90 mmHg på mottagningen 
blir det motsvarande målblodtrycket vid 
hemblodtrycksmätning därför < 135/85 
mmHg. 

ESH publicerade förra året en uppda-
terad version av riktlinjerna för hemblod-
trycksmätning (3), där man bland annat 
rekommenderar att automatiska hem-
blodtrycksmätare som mäter blodtrycket 
vid handleden undviks, eftersom blod-
trycksmätning i handledsnivå är behäftad 

med fler felkällor än blodtrycksmätning i 
överarmsnivå. Vidare är det viktigt att vali-
derade blodtrycksmätare används. En lista 
över validerade hemblodtrycksmätare finns 
tillgänglig på hemsidan www.dableducatio-
nal.org. 

Ambulatorisk blodtrycksmätning
Säkerligen kommer vi i fortsättningen att 
vilja använda oss även av ambulatorisk 
24-timmars blodtrycksmätning, även om 
hemblodtrycksmätning ökar i populari-
tet. Unikt för 24-timmarsmätningen är ju 
till exempel att vi får information om det 
nattliga blodtrycket, vilket visat sig vara en 
stark prediktor för framtida kardiovasku-
lär sjuklighet och död i flera stora befolk-
ningsstudier. Doktor van der Poel från 
Irland presenterade i ett muntligt framfört 
abstrakt nya ännu opublicerade data från 
The Dublin Outcome Study, och kunde 
visa att det nattliga systoliska blodtrycket 
är en viktig riskmarkör hos patienter med 
diabetes. Den kliniskt viktiga frågan om 
vad som är ett optimalt nattligt blodtryck 
för patienter med diabetes återstår dock 
att besvara – i nuläget finns inga diabetes-
specifika målvärden för nattligt blodtryck.

Central blodtrycksmätning
Från den svenska studien CARDIPP (Car-
diovaskulära riskfaktorer hos patienter med 
diabetes – en prospektiv studie i primärvår-
den) kunde vi muntligen i abstraktform 
berätta att bland patienter med typ 2-dia-
betes är det inte ovanligt att ha högt centralt 

Här i klosterkyrkan Santa Maria delle Grazie återfinns Leonardo da Vincis berömda målning Nattvarden.
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pulstryck trots att mottagningsblodtrycket 
är utmärkt. Hela 19% av de patienter från 
CARDIPP-kohorten som vid baslinjeun-
dersökningen hade mottagningsblodtryck 
< 130/80 mmHg hade centralt pulstryck 
≥ 50 mmHg, uppmätt med non-invasiv 
metodik. Detta var kopplat inte bara med 
ökad pulsvågshastighet i aorta utan även 
med ökad intima-media-tjocklek i caroti-
derna. Kanske kan sådan ”maskerad central 
hypertoni” förklara varför många patienter 
med typ 2-diabetes fortsätter att ha hög 
risk för kardiovaskulära sjukdomar trots 
adekvat blodtrycksbehandling?

Hypertoni vid 
multipel endokrin neoplasi
Även om blodtryck som kardiovaskulär 
riskfaktor stod i fokus på årets möte, så 
avhandlades även ett flertal former av 
hypertoni där blodtrycksstegringen sna-
rare är ett utredningsfynd som leder till 
diagnos av en bakomliggande specifik 
sjukdom. Vid en lärorik utbildningsses-
sion som leddes av Dr Castellano från 
Brescia, Italien, presenterades ett flertal 
patientfall där hypertoniutredning lett 
fram till fynd av feokromocytom, alltså 
en katekolamin-producerande tumör i 
binjuremärgen, och där man samtidigt 
även påvisat medullär thyreoideacancer. 
De första ledtrådarna till denna ovanliga 
sjukdomskonstellation leder oss tillbaka 
till 1880-talet, då obduktionsfynd hos en 
18-årig flicka som avlidit efter att en tid ha 
plågats av attackvis påkommande huvud-
värk, visade att hon hade både bilaterala 
binjuretumörer och vad som då tolkades 
som struma. Flera av flickan släktingar 
drabbades senare i livet av både thyreoi-
dea-cancer och binjuretumörer, och man 
började på 1900-talet ana ett samband. 
År 1968 myntades termen MEN (mul-
tiple endocrine neoplasia) för syndrom 
med tumörer i flera endokrina organ, och 
senare namngavs specifika former, där 
kombinationen feokromocytom och med-
ullär thyreoideacancer kom att benämnas 
MEN 2. Den genetiska bakgrunden till 
MEN 2 beskrevs i början av 1990-talet, 
då sjukdomssyndromet kunde kopplas 
till mutationer i proto-onkogenen RET. 
Fallpresentationerna visade hur kom-
plicerade utredningen av detta ovanliga 
sjukdomstillstånd är. Bland annat belys-
tes att förekomsten av såväl ärftliga som 
förvärvade mutationer med olika grad av 
klinisk penetrans gör att det ofta är svårt 
att få fram en tillräckligt noggrann famil-
jeanamnes, varför sådan utredning bör ske 
på speciella tumörgenetiska centra. 

Hypertoni vid Liddle’s syndrom
Varje dag arrangerades så kallade ”break-
fast sessions” tidigt på morgonen. Dessa 
sessioner hade ofta karaktären av över-
siktsföreläsningar om något lite ovanligare 
ämne, och hölls i mindre format som gav 
utrymme till diskussion och debatt. Ytterli-
gare ett skäl att ta sig ut till kongresshallen 
lite tidigare var att det serverades gott ita-
lienskt kaffe innan föreläsningarna började! 
På en av dessa frukostsessioner fick vi av 
doktor Plouin från Paris lära oss mer om 
den ovanliga form av pseudohyperaldoste-
ronism som förekommer vid Liddle’s syn-
drom. Tillståndet karaktäriseras av samma 
fynd som kan ses vid primär hyperaldoste-
ronism, det vill säga hypertoni och hypoka-
lemi, men när man mäter hormonnivåerna 
finner man istället påtagligt låga aldoste-
ronvärden. Tillståndet beskrevs första 
gången på 1960-talet, och senare forskning 
har visat att det orsakas av en konstitutio-
nell överaktivering av natriumjonkanaler i 
njuren, vilket leder till natriumretention 
som orsakar hypertoni, och supprimerade 
renin-nivåer. Aldosteron-antagonister hjäl-
per naturligtvis inte vid Liddle’s syndrom, 
men amilorid fungerar ofta bra och kan 
med fördel kombineras med saltrestriktion.

Hypertoniforskning i framtiden
Några nya läkemedelsklasser mot hyper-
toni verkar inte vara nära förestående, 
men den nya invasiva metoden med kate-
terburen renal denervation (4) rönte visst 
intresse vid årets möte, liksom de blod-
tryckssänkande (bi-)effekterna av det nya 
”glukoretiska” diabetespreparatet dapagli-
flozin, som hämmar natrium/glukos-co-
transportören SGLT-2 i proximala njur-
tubuli (5). Alberto Zanchetti kommenterar 

själv hypertoniforskningens framtid i en 
trevlig liten illustrerad skrift om Europe-
iska Hypertonisällskapets historia som i 
år delades ut till mötesdeltagarna, där han 
avslutningsvis påpekar att det som är så fas-
cinerande med forskning kring hypertoni 
är att det har beröringspunkter med hela 
det internmedicinska arbetsfältet, från stro-
kevård till njursjukdomar, endokrinologi, 
metabolism, diabetologi och kardiologi, 
varför hypertoniforskning i framtiden allt-
mer måste integreras med andra discipli-
ner. Vi kan med andra ord se fram emot en 
spännande fortsättning på utvecklingen av 
omhändertagandet av patienter med högt 
blodtryck och hög kardiovaskulär risk, och 
säkert blir även nästa års europeiska hyper-
tonimöte, som kommer att gå av stapeln i 
London under våren 2012, att bli väl värt 
ett besök.

Magnus Wijkman
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Hypertoni vid diabetes är en väl belagd 
riskfaktor där det idag finns övertygande 
evidens för nyttan av blodtryckskontroll, 
sammanfattat bl.a. i underlagsdokumen-
ten för Läkemedelsverkets rekommenda-
tioner för behandling av typ 2-diabetes 
som utkom i början av 2010. 

Det har däremot varit oklart vilket 
blodtrycksmål och vilka läkeme-
del som kan rekommenderas till 

dessa patienter och därför har en debatt 
böljat under det senaste 18 månaderna, 
ända sedan European Society of Hyperten-
sion (ESH) publicerade en uppdatering av 
sin syn på blodtrycksmålet för riskpatien-
ter i en publikation som kom i november 
2009 [1]. Man ansåg att det saknades evi-
dens för de drastiska blodtrycksmål som 
återfunnits i aktuella riktlinjer (mindre 
än 130/80 mmHg) och detta ledde sedan 
till omfattande debatt såväl internatio-
nellt som i svenska medicinska media, 
inte minst i Läkartidningen [2-4]. Våren 
2010 publicerades den uppmärksammade 
ACCORD-studien med sin blodtrycksdel 
[5,6]. Denna kunde inte påvisa någon 
skillnad i risk för primär kardiovaskulär 
huvudvariabel vid ett systoliskt blodtrycks-
mål under 120 mmHg jämfört med ett 
under 140 mm Hg, men väl för stroke som 
var en sekundär effektvariabel. Dessutom 
var risken för svåra biverkningar (dödsfall 

och sjukhusinläggningar) nära fördubblad 
i den intensivbehandlade gruppen. Effek-
ten på stroke kan dock vara betydelsefull 
i befolkningar med en relativt sett större 
stroke-risk, som t.ex. i Kina och Japan.

De olika observationsstudier som sedan 
tillkommit INVEST [7], NDR-BP [8], 
TNT [9], och VADT [10] talar samman-
taget för att det antingen inte sker några 
ytterligare kliniska vinster allmänt sett 
vid en observationell blodtryckssänkning 
under 130 mmHg systolisk, eller rent av 
kan existera en J-kurva med ökade kom-
plikationer för patienter med t.ex. redan 
känd koronar hjärtsjukdom, t.ex. i VADT-
studien vid diastolisk trycknivå under 70 
mmHg. Detta går inte att bortse från om 
man respekterar den samlade evidensen 
inom området.

Från Nationella Diabetes Registret 
(NDR) har även påtalats att samma pati-
entmaterial kan åskådliggöras statistiskt på 
olika sätt, vilket redovisades som abstract 
vid ESH mötet i Milano, juni 2011 [11]. Det 
sannolikt mest korrekta sättet är att redo-
visa risk i relation till blodtrycksintervall, 
medan olika appliceringar av s.k. ”splines” 
kan ge intryck av alltför drastiska riskkurvor 
– se figurerna 1-4. Det är ett genomgående 
problem i observationsstudier hur resultat 
skall redovisas och vilka justeringar för bak-
omliggande störfaktorer (confounders) som 
bör göras i den statistiska analysen. 

Från NDR har även nyligen publicerats 
trendanalyser avseende blodtrycksnivåer 
bland svenska diabetiker (figur 5). Där 
framgår att även om blodtryckskontrol-
len generellt har förbättrats så är det fort-
farande omkring hälften av alla patienter 
som inte ligger under 140 mmHg i sys-
toliskt blodtryck [12]. Detta bör leda till 
ökade insatser i vården, inte minst genom 
regelbunden blodtrycksmätning där tradi-
tionella mottagningsmätning bör komplet-
teras med 24-tim ambulatoriskt blodtryck 
samt framförallt hemblodtrycksmätningar 
[13]. Detta ligger i linje med diabetikers 
vana att mäta glukos i hemmet.

I USA publiceras i början av varje år upp-
daterade riktlinjer från American Diabetes 
Association (ADA) om behandling. Där 
har man tidigare (2010) intagit en konser-
vativ hållning till blodtrycksmålet, varför 
det var av stort intresse att se om denna 
syn nu förändrats på något sätt. I början 
av 2011 presenterade ADA nu sina uppda-
terade ”Statement for Diabetes Care” [14] 
där man höll kvar vid det blodtrycksmål, 
mindre än 130/80 mmHg, som funnits 
med i ett flertal internationella riktlinjer 
under senare år. Man gjorde dock det 
tillägget att detta rekommenderade mål 
skulle anpassas till individuella patient-
faktorer och kunde tänkas vara såväl högre 
som lägre i relation till bakgrundsfaktorer 

Blodtrycksmål vid typ 2-diabetes
En uppdatering efter nya studier
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som diabetesduration, samsjuklighet och 
känslighet för läkemedelseffekter. Detta 
utgjorde således en förändring sedan mot-
svarande dokument utgavs 2010 och kan 
sägas utgöra ett halvt steg närmare den 
ståndpunkt som förts fram av ESH 2009 
om ett blodtrycksmål för diabetiker väl 
under 140 mmHg, men som inte närmare 
kunnat definieras i avsaknad av studier [1].

Två nya metaanalyser om 
blodtrycksmålet
Nu har två betydelsefulla nya metaanaly-
ser publicerats inom detta viktiga område 
som berör beräkningsvis minst 250 000 
patienter med kombinationen behand-
lad hypertoni och diabetes enbart i vårt 
land. Den första kommer från USA och 
har publicerats i den aktade tidskriften 
Circulation [15]. En grupp med Frans 
Messerli som ansvarig har analyserat data 
från studier mellan 1965 och 2010 gällande 
patienter med typ 2-diabetes eller nedsatt 
glukostolerans som haft minst 100 delta-
gare, en kortaste uppföljningstid av ett år 
samt registrering av kardiovaskulära hän-
delser. Man identifierade 13 randomiserade 
studier med sammanlagt 37 736 deltagare. 
Intensifierad blodtryckssänkning till mål 
under 135 mmHg systoliskt blodtryck 
(SBT) var associerat med 10% reduktion 
av total dödlighet, odds ratio (OR) 0.90 
(95% konfidensintervall: 0.83–0.98) samt 
17% reduktion av stroke, men med 20% 
ökning av allvarliga sidoeffekter. Ingen 
skillnad förelåg för utfallet i andra makro-
vaskulära eller mikrovaskulära (kardiella, 
renala och retinala) händelser vid en jäm-
förelse med standard blodtryckskontroll 
(mindre än 140 mmHg SBT). Ytterligare 
skärpt blodtryckskontroll (≤130 mm Hg) 
var associerad med sänkt risk för stroke, 
men inte för andra händelser. En s.k. meta-
regressions-analys visade en kontinuerlig 
riskreduktion för stroke till SBT <120 mm 
Hg. Det fanns emellertid en 40-procentig 
risk för allvarliga sidoeffekter, utan ytterli-
gare vinster, vid ett systoliskt blodtrycks-
mål under 130 mmHg. Därför kunde 
författarna sammanfatta med att eviden-
sen för individer med typ 2-diabetes eller 
nedsatt glukostolerans pekar mot att ett 
målblodtryck mellan 130 till 135 mmHg 
är acceptabelt för de flesta patienter.

I den andra metaanalysen från en ita-
liensk forskargrupp undersöktes, med 
liknande frågeställning om blodtrycks-
sänkande effekter hos patienter med typ 
2-diabetes, totalt 73 913 patienter (295 652 
patientår under exponering) som deltagit 
i 31 randomiserade interventionsstudier 

[16]. Man fann att hypertonibehandling 
hos dessa reducerade risken för stroke med 
9% (p= 0.0059), och för hjärtinfarkt med 
11% (P = 0.0015). Randomisering till mera 
intensiv blodtrycksbehandling innebar en 
reduktion av stroke med 31%, relativ risk 
(RR) 0.61 (95% konfidens intervall (KI) 
0.48–0.79), medan däremot risken för 
hjärtinfarkt ej kunde reduceras signifikant, 
odds ratio (OR) 0.87 (95% KI: 0.74–1.02). 
I en metaregression-analys så minskade 
risken för stroke med 13% (95% KI: 5–20, 
p= 0.002) för varje 5 mmHg reduktion 
av SBT, och med 11.5% (95% CI 5–17, 

p < 0.001) för varje 2 mmHg reduktion 
i diastoliskt BT. Däremot minskade inte 
risken för hjärtinfarkt på ett motsvarande 
sätt för samma blodtrycksreduktion (SBT: 
p= 0.79; DBT: p= 0.83). Man kunde kon-
kludera att för dessa patienter risken för 
stroke minskar i relation till omfattningen 
av blodtrycksreduktion, men att detta inte 
gällde för hjärtinfarkt.

Hur ställa sig till blodtrycksmålet vid 
samtidig njursjukdom?
Vad gäller då vid samtidig förekomst av 
njurpåverkan i form av (mikro-)albuminuri 

Figur 1. Risk för icke-fatal/fatal koronar hjärtsjukdoms händelse i relation till 
kategorier (intervall) av systoliskt blodtryck hos patienter med typ 2-diabetes 
som står på antihypertensiv behandling [11].

Figur 2. Olika grafiska beskrivningar av risk för koronara hjärthändelser hos samma 
patienter som i Figur 1. [11].
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med inklusion av stora grupper av patien-
ter med diabetes finns tyvärr inte för när-
varande, varför dessa slutsatser sannolikt 
kommer att gälla för många år framöver. 
Ur njurmedicinsk synvinkel är en god 
blodtryckskontroll av stor betydelse men 
ännu saknas övertygande bevis för nytta 
av mer avancerad blodtryckssänkning vid 
enbart mikroalbuminuri enligt ledande 
experter.

Det är en stor utmaning för vården 
att många diabetiker fortfarande har ett 
för högt blodtryck och ökade insatser bör 
därför vidtas för åtgärder eftersom alla 
patienter med diabetes genomgår minst 
årliga blodtrycksmätningar enligt svenska 
rekommendationer för behandling vid typ 
2-diabetes [19]. Dessutom bör försiktighet 
iakttas vid behandling av äldre och sköra 
patienter. Läkemedel är idag tämligen 
billiga vid användning av generika som 
finns tillgängliga inom alla stora klasser av 
hypertoniläkemedel, men det är kliniska 
återbesök och provtagning som kostar 
pengar. En ökad användning av hemblod-
trycksmätning samt 24-tim blodtrycksmät-
ning kan vara att rekommendera, då detta 
bidrar till att ge en mer fullständig bild av 
blodtryckskontrollen vid diabetes.

Den ståndpunkt som ESH föresprå-
kar [1], är att det systoliska blodtrycks-
målet sätts till ”well below” 140 mmHg 
SBT. Med hänsyn tagen till fynden i 
ADVANCE-studien [20] kan detta san-
nolikt preciseras till under 135 mmHg 
SBT för de flesta patienter, vilket ligger 
i linje med de aktuella metaanalyserna 
[15,16]. Eftersom behandlingen bör indi-
vidualiseras så kan säkert ambitionen för 
blodtryckskontroll vara större hos nyupp-
täckta diabetiker och lägre hos gamla och 
koronarsjuka diabetiker. Ett kliniskt svårt 
problem är hur man bör förhålla sig till 
blodtrycksmålet för patienter med begyn-
nande njurproblem (mikroalbuminuri, 
GFR-sänkning), eftersom evidens baserat 
på randomiserade studier saknas. Även här 
krävs en individuell bedömning där en mer 
ambitiös blodtryckskontroll säkert kan 
försvaras om inte t.ex. koronarsjukdom 
föreligger.

Tyvärr finns inte all den evidens som vi 
skulle önska inom den kliniska medicinen. 
Till dess ny evidens tillkommer så bör man 
hålla sig till den (ibland ofullkomliga) evi-
dens som finns idag. Även om ACCORD-
BP-studien [5,6] har sina svagheter så är 
det idag den enda större interventions-
studien inom området gällande typ 2-dia-
betiker. Dess resultat måste respekteras. 
Vi kanske inte får någon annan studie av 

Figur 3. Risk för icke-fatal/fatal stroke i relation till kategorier av systoliskt 
blodtryck hos patienter med typ 2-diabetes som står på antihypertensiv 
behandling [11].

Figur 4. Olika grafiska beskrivningar av risk för stroke hos samma patienter som 
i Figur 3. [11].

samt njurfunktionsnedsättning (via eGFR-
bestämning)? Man vet från observationella 
studier att förekomst av mikroalbuminuri 
är en viktig markör för ökad kardiovasku-
lär risk och att albuminuri är en uttalad 
riskmarkör för såväl kardiovaskulär risk 
som för njursvikt. Dessa frågor diskutera-
des vid ESH XXI Meeting i Milano 18–20 
juni, 2011, av bl.a. nefrologen George 
Bakris. Han påpekade bristen på evidens 
från randomiserade studier för att finna 
blodtrycksmålet men kom fram till att det 
inte finns anledning att gå under målvärdet 
130 mmHg SBT vid ren mikroalbuminuri, 

medan lägre värden kan rekommenderas 
vid samtidig förekomst av albuminuri och 
njurfunktionsnedsättning (mindre än 60 
ml/min eGFR) [17,18]. Behandlingen bör 
individualiseras eftersom en del av dessa 
patienter kan ha samtidig koronarsjukdom 
samt ökad artärstyvhet och därmed vara 
känsliga för blodtrycksfall.

Sammanfattningsvis kan man nu kon-
statera att blodtrycksmålet för de flesta 
diabetiker kan anges till mellan 130–135 
mmHg SBT, men sannolikt lägre hos 
nyupptäckta patienter som kan tolerera 
detta. Några nya stora hypertonistudier 
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samma storlek för diabetiker, åtminstone 
inte inom överskådlig tid.

Enligt uppgift så kommer Läkemedels-
verket att hålla en ny workshop 2012 för 
att uppdatera sina riktlinjer om prevention. 
Det blir då intressant att se hur just blod-
trycksmålet för riskpatienter kommer att 
hanteras.

Peter M Nilsson
Professor, överläkare

Institutionen för kliniska vetenskaper
Akutcentrum

Skånes Universitetssjukhus
Peter.Nilsson@med.lu.se
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Figur 5. Utveckling av systoliska blodtrycksnivåer hos patienter med typ 2-diabetes 
med antihypertensiv behandling från NDR [12].

Systoliskt blodtryck hos 57 645 patienter med BT-medicin, 
följda individuellt 2005–2009 i NDR.
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Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin ger en tvådagars internatkurs för 
sjuksköterskor om hypertoni och hypertonibehandling 15–16 mars 2012 på Sigtunastiftelsen.

Mer information finns på hemsidan www.sigtunastiftelsen.se

Kursen kommer att fokusera på hypertoni och dess följdsjukdomar som stroke, hjärtsvikt och njurskador.
Detaljerat schema kommer i nästa nummer av Vaskulär medicin, och info kommer även att finnas uppdaterad 
på SVM:s hemsida www.hypertoni.org

Kursavgift (helpension exkl. moms) 6000 kr, (tillkommer moms 1500 kr). 
Deltagarantalet är begränsat till 30 personer, och medlemskap i SVM är obligatoriskt för kursdeltagare. 
Anmälan till Charlotte Löwenhielm på mailadress charlotte.lowenhielm@gmail.com
Anmälan är bindande. Då antalet platser är begränsat kommer kursplatser att tilldelas i den ordning 
anmälningar inkommer.

Tvådagars internatkurs för sjuksköterskor

Från föreningens sekreterare

När detta nummer når dig har 
kanske träden börjat skifta i gult 
och säkert har ännu fler äppel-

sorter mognat än idag. Åtminstone i vår 
trädgård sker det i en nästan oroväckande 
snabb takt. Men likväl som september är 
skördetid är den nog för de flesta en tid av 
energi med nyladdade batterier efter som-
marledigheten. Som föreningens sekre-
terare skulle jag vilja be dig att använda 
en liten del av denna energi till att se över 
ditt medlemskap i vår förening. I vårt med-
lemsregister finns över 2 000 medlemmar 
men i många fall är våra uppgifter inak-
tuella. Flera är dessutom vilande medlem-
mar sedan tiden vi slog samman Svenska 
hypertonisällskapet och Svensk förening 
för medicinsk angiologi. 

Är du inte medlem idag? Utnyttja möjlig-
heten att anmäla dig via vår hemsida www.
hypertoni.org; gå in under rubrik medlems-
information. Är du medlem men inte fått 

fakturan för årsavgiften? Utnyttja möjlig-
heten att adressändra via hemsidan. Är du 
medlem i Sveriges läkarförbund? Utnyttja 
möjligheten att betala även vår årsavgift på 
100:- genom Sveriges läkarförbund. Enklast 
mejlar du ditt personnummer till vår admi-
nistratör Charlotte Löwenhielm (charlotte.

lowenhielm@gmail.com) så ordnar hon det 
praktiska. Detta förfarande förenklar för oss 
och förhoppningsvis även för dig. Genom 
att vara en aktiv betalande medlem i vår 
förening stöder du vår strävan att främja det 
viktiga området vaskulär medicin. Det gör 
vi genom olika utbildningsinsatser, mötes-
aktiviteter, lobbyarbete för att främja pro-
filområdet vaskulär medicin och inte minst 
genom denna förträffliga tidskrift. Den har 
med åren, tycker jag, blivit en av Sveriges 
bästa medicinska tidskrifter och för alla oss 
som är intresserade av kardiovaskulär medi-
cin är den numera ett måste i brevlådan.

Med förhoppning om många nya aktiva 
medlemmar i Svensk förening för hyper-
toni, stroke och vaskulär medicin innan 
vinteräpplena hamnar på julbordet!

Per Svensson 
Sekreterare i SVM

Boka 10 februari 2012 redan nu!  
Kardiovaskulär medicin/aterotrombotisk sjukdom 

Heldagsmöte i Stockholm, på Svenska Läkaresällskapet. 
Inbjudan kommer i nästa nummer av Vaskulär Medicin.
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Det stora intresset för inkretinbehand-
ling bottnar i att dessa läkemedel både 
direkt och indirekt stimulerar produktion 
och frisättning av insulin från betacel-
lerna (för review se (1)). 

Glukagon-liknande peptid-1 (GLP-
1) har en mycket kort halverings-
tid och inaktiveras snabbt i blod-

banan av enzymet dipeptidyl-peptidas-4 
(DPP-4) (2). Detta enzym, DPP-4, bildas i 
endotelceller och förekommer företrädesvis 
i lever och njurar men finns i hela krop-
pen. Genom att hämma enzymet DPP-4 
får man som indirekt följd förhöjda GLP-
1-nivåer. En grupp läkemedel, så kallade 
DPP-4-hämmare, finns idag. Dessa ges 
som perorala läkemedel. Den glukossän-
kande effekten är måttlig men mycket låg 
risk för biverkningar och få interaktioner 
gör detta till en tilltalande behandling. 

För att komma runt problemet med den 
korta halveringstiden av nativt GLP-1 har 
man tagit fram analoger med förlängd 
duration. Trenden går mot allt mer lång-
verkande preparat och inom kort kommer 
GLP-1-beredningar som kan ges en gång 
per vecka istället för en eller två gånger 
dagligen som idag. GLP-1-analogerna är 
peptider och ges som subkutana injektio-
ner, dock pågår kliniska försök med peroral 
behandling med beredningar av GLP-1-
analoger. Den glukossänkande effekten av 
GLP-1-analoger är jämförbar med de flesta 
perorala glukossänkande behandlingar och 
signifikant större än den man uppnår med 
DPP-4-hämmare (3, 4, 5).

Experimentellt (i djurmodeller) har 
GLP-1-behandling med såväl liraglutid, 
exenatid och DPP-4-hämmarbehandling 
med sitagliptin visats öka bildningen av 
nya betaceller (6, 7, 8). GLP-1-analoger har 
även visats ha en positiv effekt på surro-
gatmarkörer för betacellsfunktionen såsom 
HOMA-β (homeostasis model assessment 
β) på patienter i kliniska studier (9, 5). 
Detta talar för att inkretiner har effekter 
som riktar sig direkt mot defekterna i pan-
kreas vid diabetes, försämrad insulinsekre-
tion och minskad betacellsmassa och har 
därigenom en normaliserande inverkan 
på pankreasöarna. Förhoppningar finns 

att kunna bromsa utvecklingen av typ 
2-diabetes, men detta har ännu inte visats 
i kliniska studier.

GLP-1 stimulerar insulinfrisättning och 
hämmar samtidigt sekretionen av gluka-
gon (10). Minskade glukagonnivåer leder 
till både ökat glukosupptag i skelettmusku-
laturen och en minskad glukosproduktion 
från levern. 

GLP-1 fördröjer även ventrikeltöm-
ning och ger en ökad mättnadskänsla via 
CNS-påverkan, effekter som var för sig 
leder till minskad kroppsvikt (11, 12, 13). 
En genomsnittlig viktreduktion på cirka 3 
kg ses efter 6 månaders behandling med 
GLP-1-analoger (5).

Vid typ 2-diabetes är både frisättning av 
GLP-1 och den insulinstimulerande effek-
ten av GIP (glukosberoende insulinfrisät-
tande peptid) nedsatt. Båda dessa peptider 
räknas till inkretinhormonerna. 

Den akuta inkretineffekten har illustre-
rats med hjälp av insulinkurvor hos både 
friska försökspersoner och patienter med 
typ 2-diabetes, efter tillförsel av glukos 
intravenöst och oralt (14). Vid typ 2-dia-
betes är insulinsekretionen tidigt störd, 
den kommer för sent, är för låg och ofta 
föreligger förhöjda insulinnivåer mellan 
måltiderna. GLP-1 restituerar det normala 
insulinsvaret (15).

Intressant är även att dessa hormonef-
fekter är glukosberoende, dvs. att effekten 
är större vid höga glukosvärden men atte-
nueras vid låga glukosvärden (16). Följden 
blir att man inte får någon förhöjd risk för 
hypoglykemier vid behandling med vare 
sig GLP-1-analoger eller DPP-4-hämmare.

Det framhålls att GLP-1-agonister och 
DPP-4-hämmare har milda positiva effek-
ter på flera kardiovaskulära riskfaktorer 
som kroppsvikt, glukos, kolesterol och 

Inkretiner – för och emot

FAKTARUTA

Inkretiner  GLP-1, GIP
GLP-1-analoger exenatid, liraglutid, exenatide extentended release
GIP  gastrisk inhibitorisk polypeptid/glukosberoende insulinfrisättande 

peptid
DPP-4-hämmare  sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin, linagliptin

Native GLP-1 is rapidly degraded by DPP-IV
GLP-1 is stored in intestinal L-cells. As active GLP-1 is secreted from these cells, it is rapidly degraded 
by the enzyme dipeptidyl peptidase IV (DPP IV) resulting in the inactive, N-terminally truncated form, 
GLP-1-(9-36)amide. More than 50% of plasma GLP-1 appears to be in this inactive form. 
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blodtryck (för review se (17)). Data från 
främst djurexperimentella studier talar 
vidare för att preparaten även kan tänkas 
ha positiva kardiella effekter (18).

Vad ligger i den negativa vågskålen?
Vi vet inte tillräckligt om långtidseffek-
terna. DPP-4 inaktiverar även en rad andra 
peptider och vilka effekterna av DPP-4-
hämning är på lång sikt är inte känt. En 
rad så kallade outcome-studier pågår för 
närvarande för att belysa långtidseffekterna 
av inkretinbehandling. 

Fler än 10 000 patienter med typ 2-dia-
betes har behandlats med sitagliptin eller 
placebo i upp till två år, och fler än 5000 
patienter har behandlats med saxagliptin. 
En stor post marketing-studie, TECOS 
med 140 000 patienter som behandlas med 
sitagliptin, beräknas vara slutförd 2014. 

Andra pågående outcome-studier är:
CAROLINA: Cardiovascular Outcome 

Study of Linagliptin Versus Glimepiride in 
Patients With Type 2 Diabetes.

LEADER: Liraglutide Effect and Action 
in Diabetes: Evaluation of Cardiovascular 
Outcome Results.

EXSCEL: EXenatide Study of Cardio-
vascular Event Lowering.

Idag använder vi ofta GLP-1-analogerna i 
kombination med insulin, men det veten-
skapliga underlaget för detta saknas även 
om många studier pågår.

GLP-1-analoger och DPP-4-hämmare 
är förhållandevis kostsamma produkter, 
framför allt jämfört med sulfonylureider.

Nationella riktlinjer från Socialstyrel-
sen, SBU, LMV lyfter fram inkretiner 
först som tredjehandspreparat i motsats 
till Danska direktiv, där denna grupp av 
läkemedel nu rekommenderas som andra-
handsval efter metformin. 

Johan Jendle
endokrinolog, docent, överläkare 

Karlstad lasarett 
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Kallelse till ÅRSMÖTE 
för Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär 
medicin, tillika för Stiftelsen svenska hypertonisällskapet

Torsdagen	den	30	november	2011	kl.	09.00–10.00,	rum	M17	
i	samband	med	Medicinska	Riksstämman,	Älvsjömässan,	Stockholm

§	1	Mötets	öppnande
§	2	Val	av	ordförande	och	sekreterare
§	3	Fastställande	av	dagordningen
§	4	Val	av	två	justeringsmän
§	5	Styrelseberättelse	för	föreningen	
§	6	Revisionsberättelse	för	föreningen	och	fråga	om	ansvarsfrihet	för	styrelsen
§	7	Information	om	Stiftelsen	Svenska	Hypertonisällskapet
§	8	Val	av	styrelse,	revisorer	och	valberedning
§	9	Fastställande	av	årsavgift	för	2012
§	10	Fastställande	av	traktamenten
§	11	Framtida	mötesaktiviteter
§	12	Information	om	tidskriften	Vaskulär	Medicin
§	13	Information	om	föreningens	hemsida	
§	14	Övriga	frågor
§	15	Mötets	avslutande

Föreningens	årsberättelse	för	2011	kan	Du	finna	på	föreningens	hemsida	minst	
en	månad	före	årsmötet.
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Rapport från ISTH- och SCC-mötet
i Kyoto, Japan 2011

Drygt 4 000 deltagare trotsade mars 
månads naturkatastrof i Japan och deltog 
i ISTH- och SSC-mötet i Kyoto i slutet av 
juli i år. Många svenska deltagare fick 
uppleva en fantastisk stad med ett storar-
tat folk som nu tvingats uppleva en kraf-
tig minskning av antalet turister. Kyoto 
ligger omgivet av berg vilket ger kalla 
vintrar men också mycket varma och fuk-
tiga somrar, vilket vi fick uppleva. Staden 
är alla vackrast när körsbärsträden står i 
blom om våren.

Årets ISTH-möte innehöll kanske 
inget stort ”genombrott” men 
mycket intressant fanns att lyssna 

på, både state-of-the-art-föreläsningar av 
hög kvalitet blandat med presentationer 
av nya rön samt en mycket stor poster-
utställning. Här finns en blandning av 
klinik och laboratoriekoagulation och 
även sedan några år en ny ”nursing ses-
sion”. Här fanns många presentationer av 
nya antikoagulantia med nya resultat men 
också mycket diskussion på SSC-mötet 
kring vilka rekommendationer som kan 
ges vad gäller monitorering i akutsitua-
tioner och hur göra vid blödning eller i 
akutsituationer som operation när patien-
ter behandlas med dessa läkemedel. Här 
finns fortfarande fler frågor än svar. Den 
svenska Equalisgruppen har dock mycket 
förtjänstfullt bidragit till att klargöra hur 
rutinkoagulationsanalyser påverkas av 
den direkta trombinhämmaren dabiga-
tran och FXa-hämmaren rivaroxaban och 
dessa data presenterades på SSC-mötet 
av docent Andreas Hillarp, Klinisk kemi, 
Skånes Universitetssjukhus, Malmö och 

professor Thomas Lindahl, Klinisk Kemi, 
Universitetssjukhuset i Linköping.

På hemofilifronten röner de nya långver-
kande faktorkoncentraten intresse och 
testas nu i fas III på patienter med hemo-
fili A och B. Nya rön kring genterapi vid 
hemofili presenterades också av professor 
Katherine High från Philadelphia och 
kanske närmar sig detta medicinska pro-
blem sin lösning?

Det största kliniska problemet idag vid 
hemofilibehandling är den s.k. inhibitor-
utvecklingen som är särskilt hög vid hemo-
fili A där ca 30% av tidigare obehandlade 
patienter utvecklar denna komplikation. 
I Sverige har siffran under 2000-talet 
legat över 30% vilket visades i en poster 
av professor Rolf Ljung från Skånes Uni-
versitetssjukhus i Malmö och Pia Petrini, 
överläkare vid Barnkoagulationsmottag-
ningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus 

i Stockholm. Styrkan med denna studie är 
att patientmaterialet är nationellt heltäck-
ande om än begränsat.

Data gällande riskfaktorer för utveck-
ling av inhibitorer presenterades från den 
s.k. Rodinstudien, och flera arbeten från 
den s.k. Insightstudien presenterades där 
patienter med mild och moderat hemofili 
studerats avseende risk för inhibitorutveck-
ling – den är betydligt lägre än för patienter 
med svår hemofili och bestäms bl.a. gene-
tiskt. Insightmaterialet, som innefattar mer 
än 2000 patienter i Europa, även svenska, 
visar också att många patienter i denna 
grupp som tidigare fått minst en behand-
ling med tidigare faktorkoncentrat med 
risk för hepatit C har utvecklat hepatit C, 
och att deras sjuklighet idag påverkas av 
långtidskomplikationer till hepatit C.

Behandling av patienter med hemo-
fili är mycket dyrbar och profylaktisk 
behandling kan enbart erbjudas patienter 
i rikare länder. Sverige och Holland var 
båda tidigt ute med att starta profylaktisk 
behandling, dock med den skillnaden att 
vi i Sverige använt högre doser än Hol-
land. En jämförande studie har nu gjorts av 
patienter behandlade i Utrecht, Stockholm 
och Malmö. Resultaten visar att svenska 
patienter har något högre livskvalitet och 
bättre ledstatus om än till en betydligt 
högre kostnad.

Margareta Holmström
Överläkare, Koagulationsmottagningen, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
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Nya antikoagulantia 
(ersättare för warfarin)
Ja, nu är de här och patienterna retrom-
botiserar och blöder i ungefär lika stor 
omfattning som tidigare. Först ut i raden 
är en trombinhämmare som nu godkänts 
för indikationen förmaksflimmer i stora 
delar av världen. Under SSC-mötet var 
diskussionerna intensiva om vilka patien-
ter som ska få läkemedlen i första hand 
och hur de ska följas upp och framför allt 
önskar man riktlinjer vad man ska göra när 
patienter blöder eller behöver akut kirurgi 
etc. Under en maratonsession (4 timmar 
utan en enda bensträckare i en överfull 
och tillika varm lokal med usel ventila-
tion) redovisades även olika labmetoder 
som skulle kunna användas för att mäta 
koncentrationen i plasma. Stort intresse 
för de undersökningar som laboratorierna 
i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linkö-
ping varit med att utföra i samarbete med 
EQUALIS. 

Inflammation och koagulation
Samspelet mellan dessa båda system blir 
mer och mer uppenbar. Ett protein som 
särskilt aktualiserades på denna kongress 
var trombomodulin, ett antikoagulant pro-
tein, med lovande möjligheter att begränsa 
skadorna i samband med DIC/sepsis.

Trombocyter
Mycket om ytreceptorer, signalvägar, nya 
läkemedel, inblandning av mikropartiklar 

från trombocyter vid trombos etc. Konsten 
att mäta mikropartiklar är problematiskt 
och till viss del beroende på vilken typ av 
metod (och instrument) som används. 
Intressant att höra att det pågår mycket 
forskning om trombocyters/mikropartik-
lars protrombotiska egenskaper och för-
hoppningsvis kan denna kunskap överföras 
till en eller flera kliniska applikationer som 
kan testas på vår nya flödescytometer.

Nya funktioner för gamla proteiner
Kunskapen om koagulationsproteinerna 
ökar och därmed hittas också nya aktivite-
ter som tidigare inte varit studerade. Kul 
att höra att kända proteiner har fler viktiga 
funktioner även om inget ”spiller över” till 
kliniken i nuläget. 

En personlig höjdpunkt på programmet 
var meningsutbytet mellan professor Björn 
Dahlbäck, Malmö, och ”antagonisten” 
John Griffin från San Diego. Debatten 
denna gång handlade om huruvida lipo-
proteinpartikeln HDL har en antikoagu-
lant effekt genom att fungera som kofaktor 
till aktiverat protein C (APC) eller inte. 

Redan 1999 visade Griffin att HDL 
ökade aktiviteten av APC, bl.a. genom 
ett s.k. faktor Va-inaktiveringstest där 
HDL, renat från plasma, ökade APC/
protein S förmåga att bryta ned faktor Va 
och därmed ha en naturlig antikoagulant 
effekt. Sedan dess har dock ingen riktigt 
studerat detta fenomen tills Dahlbäck och 

hans kollegor i Malmö upprepade Grif-
fins försök för att försöka förstå mekanis-
men bakom HDL-effekten. Dessa försök 
visade först en gynnsam effekt av HDL, 
men vid en grundligare undersökning av 
HDL-preparationerna så kunde man tyd-
ligt visa att det inte var HDL utan istället 
”kontaminerande” negativt laddade fos-
folipidmembran som skapade den ökade 
APC-aktiviteten. Dahlbäcks påståenden att 
HDL inte har någon antikoagulant effekt 
och att Griffins slutsatser är felaktiga ledde 
till en vild diskussion redan mötets första 
dag där. Griffin tog i ordentligt och det 
var tydligt att han tagit kritiken person-
ligt. Dahlbäck fick tillfälle att under kon-
gressens sista symposium tydligt redovisa 
sina fynd och mycket vederhäftigt visa att 
hans resultat med stor säkerhet är korrekta. 
Återigen gick Griffin upp för att bemöta 
Dahlbäck, denna gång mer balanserad 
och nyanserad, och hävdade att HDL har 
en effekt, även om den inte var så kraftig 
som han först visade 1999 och att den var 
mycket labil till sin natur och skillnader 
i de experimentella systemen som förkla-
rar varför Dahlbäck inte kunnat upprepa 
resultaten. Hur det än är med den saken 
kan vi låta vara öppet men hela diskussio-
nen var mycket uppiggande att följa.

Andreas Hillarp
Docent 

Klinisk Kemi
Skånes universitetssjukhus, Malmö

Personliga intryck av 
XXIII Congress on the International Society on 
Thrombosis and Haemostasis, Kyoto, Japan 2011
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Vid kongressen i Kyoto fick de nya 
orala antikoagulantia stort intresse och 
utrymme. 

Ett problem med dem är att än så 
länge finns inga specifika antido-
ter, till skillnad från warfarin och 

hepariner. Bland postrarna fanns några 
som handlade om möjliga behandlingar av 
patienter för att häva effekterna av dabi-
gatran (en trombinhämmare, Pradaxa®) 
och rivaroxaban (en faktor Xa-hämmare, 
Xarelto®). Ännu så länge är erfarenheterna 
av behandling av patienter med allvarliga 
blödningar som står på de nya preparaten 
mycket begränsade, inga rapporter presen-
terades i Kyoto. Två studier fanns där man 
gett friska frivilliga dabigatran eller riva-
roxaban i ett cross-over-förfarande. 

I en holländsk studie (Eerenber ES, et al, 
poster No 435) gav man protrombinkom-
plexkoncentrat (PCC, innehåller icke akti-
verade faktorerna II, VII, IX, X) 50 IU/
kg, som för rivaroxaban normaliserade pro-
trombintiden och den endogena trombin-
potentialen. Dabigatran förlängde echarin 

koagulationstid, trombintid och APTT. 
PCC normaliserade inte dessa värden. 

I en fransk studie (Pernod G, et al, poster 
No 443) gav man friska frivilliga samma 
läkemedel och tillsatte i blodprover PCC, 
rekombinant faktor VIIa (rVIIa, Novo-
seven®) och FEIBA® (FEIBA® innehåller 
huvudsakligen icke aktiverat faktor IX, II 
och X och dessutom aktiverat faktor VII) 
som antidoter. Mätmetoder var anti-FXa, 
echarin koagulationstid och endogen trom-
binpotential. PCC hade ingen effekt. rFVII 
(3 mg/L) korrigerade delvis den endogena 
trombinpotentialen för båda läkemedlen. 
FEIBA® förbättrade den endogena trom-
binpotentialen för båda läkemedlen på 
ett dosberoende sätt (0,5–2 U/mL). Ett 
observandum är att PCC innehåller lite 
heparin vilket inte FEIBA gör och det kan 
påverka koagulationsanalyser, men har inte 
alls samma effekt in vivo. 

I en kanadensisk studie (Chan HHW, et 
al, poster No 180) hade man tillsatt dabi-
gatran (som man själva framställt ur tablet-
ter med dabigatran etixilat från apotek) till 

Stort intresse för antikoagulantia 
vid kongressen i Kyoto

blodprover och undersökt effekterna med 
tromboelastografi. Koagulationstiden (R) 
förlängdes linjärt med ökande koncentra-
tion dabigatran, vid 150 mg/L dabigatran 
normaliserade rFVIIa (i konc. motsvarande 
dosen 90 mikrog/kg) koagulationstiden 
och med FEIBA® (100 U/kg) fick man en 
koagulationstid som bara var 1/3 av det 
normala. Man valde FEIBA® som källa för 
K-vitaminberoende faktorer i stället för 
PCC för att undvika artefakter orsakade av 
heparin. Att FEIBA® innehåller aktiverad 
FVII ansåg man inte vara störande för de 
använda labtesterna (studien endast labora-
tiv, kliniskt skulle man däremot behöva ta 
hänsyn till trombosrisk kan vi konstatera). 

Resultaten av de olika studierna skiljer sig 
alltså delvis. Om och hur väl de tester man 
använt avspeglar en klinisk effekt är än så 
länge okänt.

Tomas Lindahl
Professor & överläkare, Klinisk kemi, 

Linköpings Universitet
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Introduction
The antiphospholipid antibody syndrome 
(APS) is a rare acquired thrombophilia. 
It is an autoimmune disease, which can 
be either primary or secondary to other, 
often rheumatic, autoimmune diseases or 
malignancies. It is characterised with the 
detection of autoantibodies binding to 
negatively charged phospholipids in com-
plex with various protein antigens (aPL). 
The patients have either arterial or venous 
thrombosis or both, and women can have 
pregnancy complications. The obstetric 
complications (recurrent abortions, fetal 
death, severe preeclampsia or uterine 
growth restriction) might be the present-
ing symptoms in young women. The 
clinical picture is often quite severe with 
recurrent thrombotic events. APS patients 
sometimes have recurrent events despite 
adequate warfarin treatment. Obstetric 
complications show a good response to 
anticoagulant treatment. The laboratory 
methods are challenging and require spe-
cial expertise in the analyzing laboratory.

Diagnostic criteria
The diagnosis requires both clinical and 
laboratory manifestations of the disease. 
The consensus criteria have been pub-
lished in 2006 (1). The diagnostic crite-
ria are shown in Table 1. Time interval 
between the clinical events should be at 

least 12 weeks, since false negative results 
have been reported if samples are being 
tested at an earlier time point. This might 
be due to consumption of the antibodies 
in the acute phase. Therefore, if aPL are 
negative when tested in the acute phase, 
the tests should be repeated three months 
later to avoid false negatives. However, 
testing must not be done later than five 
years from the clinical event to ensure the 
causality of the aPL. If aPL are positive, 
repeat testing with at least 12 weeks interval 
is important, since the antibodies can be 
transient and only a permanent finding is 
of clinical importance. Other causes for the 
thrombosis or the obstetric complications 
should be carefully excluded. The diagnosis 
of APS is more likely in young adults than 
older individuals (men > 55 years, women 
> 65 years), who often have several other 
contributing prothrombotic factors. The 
laboratory tests must be performed care-
fully according to ISTH guidelines (2) in 
order to avoid misleading results. 

The entity of “seronegative” APS has 
been proposed, when the patient has typi-
cal clinical features of APS, but routine aPL 
testing remains repeatedly negative. Sev-
eral subgroups of aPL have been reported 
and investigated, but are not included in 
the official diagnostic criteria, yet. These 
non-criteria tests include e.g. antibodies to 
phosphatidylserine (PS), phosphatidyleth-

anolamine (PE), prothrombin either alone 
or in combination with PS, domain I of 
beta2-glycoprotein I, and oxidized LDL 
(3).

Marja Puurunen, MD, PhD, från Red Cross 
Blood Service i Finland, höll en uppskat-
tad föreläsning om Antiphospholipid 
Antibody Syndrome (APS) på SSTH Sym-
posium 5 på Djurönäset den 7–8 april 
2011. Författaren ger här en samman-
fattning.

Beträffande obstetrisk APS finns idag 
data som indikerar stor risk för kompli-
kationer även vid gängse behandling 
om: 1) SLE, 2) trombos och graviditet, 3) 
positiva test för alla tre aPL föreligger – 
oberoende av varandra.

Vi hoppas kunna redovisa detta när-
mare i nästa nummer.

Katarina Bremme
Kvinnokliniken

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Table 1. Diagnostic	criteria	of	APS.

Clinical criteria
venous	thrombosis	OR
arterial	thrombosis	OR
obstetric	complications:
•	 recurrent	early	miscarriage	(10	weeks)	≥3	
•	 fetal	loss
•	 severe	 preeclampsia	 leading	 to	 delivery	

prior	to	34	weeks	of	gestation
•	 placental	insufficiency	leading	to	delivery	

prior	to	34	weeks	of	gestation	

Laboratory criteria
two	samples	taken	at	least	12	weeks	apart
any	one	positive:	
•	 lupusanticoagulant	(LA)
•	 IgG/M	anticardiolipin	antibodies	(aCL)
•	 IgG/M	anti-beta2-glycoprotein	I	antibodies	

(aB2GPI)

Non-criteria manifestations in APS
A	 number	 of	 clinical	 features	 have	 been	
associated	 with	 APS,	 but	 are	 not	 included	
in	 the	 diagnostic	 criteria	 at	 this	 moment.	
They	 lack	either	 the	specificity	or	sensitiv-
ity	needed,	they	might	be	either	very	rare	or	
too	common,	or	their	role	in	APS	is	otherwise	
unclear.	These	non-criteria	manifestations	are	
listed	in	Table	2	(4).

Djurönäsets konferenshotell

Antiphospholipid Antibody 
Syndrome
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Catastrophic APS 
Less than 1% of APS patients develop the 
catastrophic form of the disease (CAPS). 
It is associated with very high mortality 
(30–50%). The diagnosis of CAPS is based 
on the following criteria: 1) Evidence of 
involvement of three or more organs, sys-
tems and/or tissues; 2) Development of 
manifestations simultaneously or in less 
than a week; 3) Histopathologic confir-
mation of small vessel occlusion in at 
least one organ or tissue; 4) Laboratory 
confirmation of the presence of aPL, usu-
ally in high titres. Thrombocytopenia is 
often seen. In approximately half of the 
reported cases, a precipitating factor, such 
as infection, surgery or puerperium, could 
be identified. The treatment of CAPS is 
always individually tailored and consists 
of a combination of anticoagulation with 
heparin, corticosteroids, plasma exchange, 
IvIg, cyclophosphamide, or rituximab (5).

Epidemiology
In Finland the estimated prevalence of 
APS is 155 cases/1 million inhabitants 
based on the registry from the Finnish 
Red Cross Blood Service. In our material, 
approximately 1.7% of patients screened 
for thrombophilia annually full-fill the 
laboratory criteria for APS. The patients 
referred for screening are a heterogeneous 

group. Some have had a thrombotic event 
or obstetric complication themselves, but 
others are tested due to a positive family 
history of thrombosis. Therefore, the pro-
portion of APS is greater among those 
patients with a history of clinical events. 
In our registry of 574 patients, 68% were 
female and 32% male. Most patients are 
young or middle-aged adults. 

Pathophysiology
Thrombophilia in APS is thought to be 
caused mainly by the activation of sev-
eral cell lines by the aPL. Activation of 
platelets, endothelial cells, monocytes, 
neutrophils and throphoblasts has been 
reported. Other proposed mechanisms 
include impaired fibrinolysis, inhibition 
of protein C function, disruption of the 
protective Annexin A5 shield, increased 
thrombin generation, modifications in 
angiogenesis and accelerated atheroscle-
rosis. For a comprehensive review of the 
topic see (6). It has been hypothesised that 
infections in prone individuals could lead 
to the production of autoreactive aPL, but 
the etiology of aPL remains unknown. It is 
however an acquired disease, not inherited, 
although families with several members of 
APS have been reported. 

Evidence-based treatment
Due to difficulties in the laboratory diag-
nostics of aPL and poor quality of many of 
the performed studies the results of clinical 
studies have been discrepant and difficult 
to interpret. Therefore, evidence-based 
treatment algorithms have been impossi-
ble to formulate. A task force at the 13th 
International Congress on Antiphospholi-
pid Antibodies in 2010 has however pub-
lished a consensus guideline on this issue 
(7). Some of the key recommendations are 
referred here. For more detailed informa-
tion please refer to the original article. The 
risk profiles used are shown in Table 3.

General measures and primary 
prophylaxis in aPL positive patients
Strict control of cardiovascular risk fac-
tors in all patients with high-risk profile 
is recommended, regardless of possible 
previous thrombosis, concomitant SLE or 
additional APS features. 

All aPL carriers should receive thrombo-
prophylaxis with usual doses of LMWH in 
high-risk situations, e.g. surgery, prolonged 
immobilization, puerperium. Asympto-
matic patients with high-risk profile should 
use long-term low-dose ASA as primary 
prophylaxis, especially in the presence of 
other prothrombotic risk factors. However, 
universal thromboprophylaxis with ASA 
cannot be recommended for intermediate 
or low-risk profile aPL carriers.

Patients with SLE should be regularly 
assessed for aPL. SLE patients with high-
risk aPL profile should receive thrombo-
prophylaxis with hydroxychloroquine and 
low-dose ASA.

Patients who have been aPL positive 
only once, are to be managed in the same 
manner as aPL-negative patients.

Secondary prophylaxis in APS 
and previous venous thrombosis
After the first venous event warfarin with 
target INR 2-3 should be used life-long.

However, if the aPL are of low-risk pro-
file and a transient precipitating factor has 
been identified, 3 to 6 months of antico-
agulation might be enough.

Secondary prophylaxis in APS 
and previous arterial thrombosis
Note, that on this topic the task force did 
not reach consensus. Therefore, several 
possible treatment options are presented. 
The authors encourage estimation of bleed-
ing risk prior to combination therapy or 
high-intensity anticoagulation. Warfarin 
with target INR >3 OR in combination 
with antiplatelet agents and target INR 
2–3. Antiplatelet agents alone? Warfarin 
alone with target INR 2–3? Non-SLE 
patients with first non-cardioembolic 
cerebral arterial event and low-risk aPL 
profile and reversible trigger factors could 
be individually considered candidates to 
antiplatelet treatment. 

Obstetric manifestations and APS
The review does not address the issue of 
obstetric APS. There is very little high-class 
evidence on this patient group. General 
agreement has been to treat patients with 
obstetric complications alone with low-
dose ASA and prophylactic-dose LMWH. 

Table 2. Non-criteria	manifestations	of	APS.

Heart (valve) disease
Libman-Sachs	endocarditis
Coronary	artery	disease	in	young	individuals	
without	additional	risk	factors
Thrombocytopenia

Kidney
aPL-associated	nephropathy	“APLN”
acute	thrombotic	microangiopathy

Neurology
Cognitive	dysfunction
migraine?
MS	in	SLE	patients?
transverse	myelopathy?
epilepsy?

Skin
livedo	reticularis
skin	ulcers
digital	gangrene
superficial	phlebitis
subungual	splinter	hemorrhages
pseudo-vasculitic	lesions
anetoderma
malignant	atrophic	papulosis-like	lesions

Table 3. 
Risk	assessment	according	to	aPL	profile.

High-risk
LA	positivity
Triple	positivity	(LA	+	aCL	+	aB2GPI)
Isolated	persistent	positive	aCL	at	medium-
high	titers
especially	in	SLE

Low-risk
Isolated,	intermittently	positive	aCL	or	anti-
B2GPI	at	low-medium	titers



VASKULÄR MEDICIN  2011  •  Vol 27 (Nr 3)    143

If the patient has had a prior thrombosis, 
full-dose LMWH in combination with 
ASA should be used (6).

Refractory cases
Patients with recurrent thrombosis, fluc-
tuating INR levels, or major bleeding or 
high risk of major bleeding may require 
alternative treatment options. Long-term 
LMWH is an option to warfarin. Adju-
vant therapies might be useful in difficult 
cases. Hydroxychloroquine, especially in 
SLE patients, and statins can be used.

Conclusions
APS is a rare acquired, autoimmune dis-
ease associated with high risk of throm-
bosis and obstetric complications. The 
diagnosis can be challenging and requires 
special expertise both in the clinic and the 

I ett mycket regnigt och blåsigt Aalborg 
hölls det 44:e Nordiska Koagulationsmö-
tet på hotell Hvide Hus eller the White 
House som det kallas av många danskar. 

Mötet fick konkurrens av den 
årliga traditionellt förekom-
mande karneval som startade 

avslutningsdagen och som är Nordens 
största och lockar deltagare från alla nord-
iska länder.

Det är tradition att det är den organise-
rande orten som presenterar sin forskning 
omväxlande med föredrag av inbjudna 
föreläsare. Danmark visade upp en impo-
nerande bredd med högkvalitativ epide-
miologisk forskning inom venös trombos 
och kardiologi. Danmark har varit ett före-
gångsland när det gäller att skapa register 
som givit goda förutsättningar för medi-
cinsk epidemiologisk forskning.

Professor Frits Rosendaal från Leiden 
höll en mycket intressant och tankeväck-
ande kvällsföreläsning på Aalborgs konst-
museum på temat läkare och vår relation 
till läkemedelsindustrin.

Andra kvällen gav vi oss av på en skogs-
vandring följt av en middag med boksko-
gens kronor som skydd. Kallt var det men 

laboratory. Treatment requires individual 
assessment of aPL risk profile and other 
prothrombotic risk factors. Most patients 
require life-long anticoagulation.

Marja Puurunen
MD, PhD

Red Cross Blood Service, Finland
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desto varmare blev vi sedan av dansen till 
musiken av ett band ledd av en av före-
läsarna.

Jag vill varmt rekommendera dessa nord-
iska möten som är tillräckligt stora för att 
borga för god vetenskaplig kvalitet men 
som samtidigt är tillräckligt familjära så 
att det lätt blir en diskussion. De sociala 
arrangemangen brukar vara mycket trevliga 
och skapar gemenskapsband för framtiden.

Nästa Nordiska Koagulationsmöte hålls i 
Stockholm 30/8–1/9 2012. 
Hjärtligt välkomna!

Margareta Holmström
Överläkare

Koagulationsmottagningen
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Nordiskt Koagulationsmöte 
i Aalborg 26–28 maj 2011
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Nytt hopp vid perifer kärlsjukdom

Det är endast en liten del av patien-
terna som har symptom. Av alla 
med PAD, är det kanske bara 

1–3% som verkligen har en kritisk ischemi, 
dvs. > 95% av personer med PAD, har mer 
eller mindre dolda symptom. 10–35% har 
endast intermittenta besvär som vid claudi-
catio, medan 30–40% har andra former av 
smärttillstånd i benet och övriga 20–50% 
är helt asymptomatiska. Vi vet att detta är 
en dödlig sjukdom. Bland patienter med 
kritisk ischemi är det endast några procent 
som är i livet efter 10 år. För personer med 
intermittent claudicatio är överlevnaden ca 
50% efter 10 år och vid 15 år lever endast 
ca 25–30%.

Varför skall vi bry oss om dessa patienter 
då, när de inte har några problem? Ja, 
många dör ju inte av den perifera kärl-
sjukdomen utan de har en stor ökad risk 
för andra kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt 
och stroke. Det är också en stor risk för 
kroniska skador såsom gångsvårigheter, 
bensår och senare amputationsrisk. Livs-
kvaliteten försämras. Även asymtomatisk 
PAD är en kostbar sjukdom för samhället.

Behandlingsalternativen har fram tills 
nu varit i första hand ett absolut rökstopp 
och ökad motion. Samt liksom för övriga 
arteriosclerotiska sjukdomar, lipidbehand-
ling och blodtryckskontroll. När skadan 
väl är etablerad så finns revaskularisering 
som ett alternativ. Cilostazol är ett nytt 
läkemedel, en PDE-3-hämmare, där man 
har visat positiva effekter på PAD. Andra 

terapier har inte slagit så väl ut, eller har 
ännu inte kunnat verifiera en tydlig effekt 
vetenskapligt. Exempel utgörs av pro-
staglandiner, carnitiner, naftidrofuryl och 
pentoxifylliner. Man har även provat gen-
terapi, men inte nått de önskade resultaten 
ännu. Dock finns här säkert mycket kvar 
att hämta, så denna typ av åtgärd skall inte 
räknas ut ännu.

En annan terapi är stamceller. Vid ISTH-
kongressen nu i juli redogjorde dr Douglas 
W Losordo från Northwestern University i 
Chicago om detta. Benmärg aspireras från 
patienten och skickas till företaget Aastrom 
Biosciences Inc. Där har man en procedur 
som gör att cellerna utvecklar de s.k. TRC 
(tissue repair cells), som är en blandning av 
stamceller och progenitorceller. Detta tar 
ca 14 dagar och sen skickas cellerna åter, för 
att sedan injiceras i patientens vad intra-
muskulärt på ca 10 ställen. Man har gjort 
en studie med 67 patienter med tillsam-
mans 90 ischemiska ben. Medelåldern var 
39,8 ± 7,9 år. Man hade en uppföljnings-
period på 29,3 månader. Symptomen som 
patienterna hade var intermittent claudio-
catio i 44 ben och kritisk ischemi i 46 ben. 
Man gjorde angiografi i 37 fall och fann då 
att rekanalisering hade skett i 3 ben (8,1%). 
Utveckling av nya kollateraler (angiogene-
sis) hade skett i 16 ben (43,2%). Man såg 
också att i tidigare existerande kollateraler 
ökade diametern och längden på kärlen 
(arteriogenesis). Detta fann man i 15 ben 
(40,5%). 

Det vill säga angiografiskt hade det skett 
en förbättring med 43,2%. Den kliniska 
förbättringen var 55,6%.

När man undersökte amputationsfrekvens 
kunde man se att terapieffekten höll i sig. 
Man följde patienterna upp till 5 år. Vid 
uppföljningen 1 år efter behandlingen såg 
man att endast 8,1% hade amputerats, efter 
3 år 11,5% och efter 5 år 15,4%. Dessa siff-
ror gällde för alla ben. Om man studerade 
de ben som hade en kritisk ischemi från 
början så var siffrorna följande: efter 1 år 
såg man att 16,1% hade amputerats, efter 
3 år 22,5% och efter 5 år 29,6%. Dr Los-
ordo från Chicago sammanfattade stam-
cellsbehandlingen som säker, enkel och 
effektiv, samt att den utgör är ett nytt hopp 
för patienter att bevara deras ben och att 
förbättra livskvalitén hos dessa patienter. 
Det positiva med stamceller och inducerad 
angiogenes är att effekten utövas lokalt och 
att det inte ger någon systemeffekt. Det är 
också kostnadseffektivt. Man ser också att 
angiogenesen uppträder tidigt samt att den 
kvarstår länge.

Framtidens projekt är att hitta den mest 
säkra stamcellen och öka effektiviteten 
av behandlingen. Men även att försöka 
minska kostnaderna för behandlingen.

Ingar Timberg
Överläkare

Medicinkliniken Hässleholm

Perifer arteriell kärlsjukdom (PAD) är en sjukdom som kan liknas vid ett isberg. 



Vi flyttade för snart ett år sedan till ett 
hus i Oxelbergen i Norrköping. Till vår 
stora glädje visade sig ett av de vackra 
träden i vår nya trädgård vara ett valnöt-
sträd, som gav oss en rik skörd av syn-
nerligen välsmakande valnötter. Som om 
inte detta vore skäl nog att glädjas, har vi 
nu börjat upptäcka att valnötterna inte 
bara är trevliga att plocka och goda att 
äta, de förefaller förbättra endotelfunk-
tionen också! 

Valnötsträdet (Juglans regia) är ett 
stort och vackert träd, som vinter-
tid fäller sina löv. På två höstdagar 

hade vårt träd avlövats helt och hållet, men 
turligt nog så var de stora löven betydligt 
lättare att kratta upp än de retliga små 
löven från våra äppelträd eller de förtret-
liga löven från ekarna utanför tomtgränsen. 
Etymologiskt lär det latinska släktnamnet 
Juglans kunna härledas från fornlatinets 

”Jovis glans” (Jupiters nöt), medan art-
namnet regia betyder kunglig. 

Valnötsträd växer vilt från Balkanhalvön 
och österut in i Mindre Asien, men odlas 
på sina håll talrikt bland annat i Sydeuropa 
och i USA. Själva valnötterna är egentligen 
inte nötter i den botaniska bemärkelsen, 
det vill säga de är inte torra frukter som 
inte öppnar sig när fröet ska gro. Valnöt-
terna är istället stenfrukter, alltså saftiga 
frukter med hårdväggig kärna. Samma 
förhållande gäller för övrigt även för 
kokospalmens stenfrukter, som vi ju också 
är vana att benämna nötter. Innanför val-
nötternas gröna till mörkfärgade fruktkött 
återfinns stenfrukten, bestående av det 
hårda valnötsskalet som i sin tur omsluter 
det fettrika fröet eller valnötskärnan. 

Enligt livsmedelsverkets databas inne-
håller 100 gram valnötter bland annat 62 
gram fett (majoriteten fleromättat), 15 
gram protein och 3,5 gram kolhydrater. 

De flesta av våra valnötter trillade ned 
på marken och lät sig lätt plockas när 
fruktköttet mognat och till sist brustit i 
två hälfter. Vi torkade våra nötter på en 
sval fönsterbräda och när det var dags att 
knäcka nötterna till jul var de lagom hårda 
och goda. De nötter som vi tjuvsmakade 
dessförinnan var något mjukare i konsis-
tensen än vad vi annars är vana vid, men 
smakade inte dåligt.

Valnötter och endotelfunktion
Dr Yingying Ma och medarbetare vid 
Yale University genomförde en cross-over-
studie där 21 patienter med typ 2-diabetes 
med maximalt fem års duration och utan 
tidigare känd allergi mot valnötter provade 
att äta både en valnötsberikad diet (kon-
ventionell diet + 56 gram skalade, oros-
tade valnötter/dag) under 8 veckor och 
konventionell diet utan valnötter under 8 
veckor (1). 

Valnöten – en stenfrukt 
som skyddar kärlen
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Primärt effektmått var flödesmedierad 
dilatation i arteria brachialis. Denna metod 
bygger på att en blodtrycksmanschett pumpas 
upp till ett tryck cirka 50 mmHg högre än 
försökspersonens systoliska viloblodtryck. 
Detta inducerar ischemi i resistenskärlen dis-
talt om manschetten, vilket i sin tur resulte-
rar i en reaktiv vasodilatation i dessa kärl. 
När man efter fem minuter tömmer 
blodtrycksmanschetten, uppkommer 
en kortvarig kompensatorisk blodflö-
desökning i brachialis-artären, som 
varar till dess att de dilaterade resis-
tenskärlen distalt har fyllts. Denna så 
kallade reaktiva hyperemi inducerar i 
sin tur en flödesmedierad dilatation 
av arteria brachialis. Genom att med 
ultraljud jämföra arteria brachialis dia-
meter före experimentets påbörjande 
med samma mått omedelbart efter det 
att blodtrycksmanschetten tömts, kan man 
mäta brachialis-artärens förmåga till flödes-
medierad dilatation, vilket brukar anses vara 
ett mått på endotelfunktionen (2). 

I den nu aktuella studien visade sig val-
nötsberikad diet vara associerad med signi-
fikant högre flödesmedierad dilatation, alltså 
med bättre endotelfunktion, än den konven-
tionella dieten, och författarna konkluderar 
att valnötstillskott till kosten skulle kunna ha 
en kärlskyddande effekt hos patienter med typ 
2-diabetes.

Sammanfattning och förslag till 
implementering
Vi kan alltså sammanfattningsvis konstatera 
att vi sannolikt kommer att fortsätta att ha 
all glädje av vårt fina valnötsträd, inte minst 
ur ett vaskulärmedicinskt perspektiv. Det 
gäller bara att komma ihåg att undvika att 
”lukta på löfwen och såfwa under dess skugga” 
eftersom detta i den svenske 1700-talsbota-
nikern Carl Fredrik Hoffbergs ”Anwisning 
til Wäxt-Rikets kännedom” kan ”förorsaka 
hufudwärk”. Bättre då att plocka och njuta av 
trädets nötter – förslagsvis genom att anrätta 
en delikat ”Fusilli al Gorgonzola e noci”. 
Smaklig måltid!

Magnus Wijkman

Referenser:

1. Ma Y, Njike VY, Millet J, et al. Effects of walnut 
consumption on endothelial function in type 2 
diabetic subjects: a randomized controlled cros-
sover trial. Diabetes Care 2010;33:227-32.

2. Corretti MC, Anderson TJ, Benjamin EJ, et 
al. Guidelines for the ultrasound assessment of 
endothelial-dependent flow-mediated vasodilation 
of the brachial artery: a report of the International 
Brachial Artery Reactivity Task Force. J Am Coll 
Cardiol 2002;39:257-65.

Fusilli al Gorgonzola e noci

1. Koka upp ett par liter vatten och tillsätt pasta. Till den här såsen 
föredrar jag fusilli, men det är en smaksak, någon annan kort pastasort 
som ”fångar upp” såsen går också bra. (Men snabbmakaroner är 
förbjudna!)

2. Medan pastan kokar, smält en smörklick i en kastrull. Tillsätt därefter 
en generös bit Gorgonzola som får smälta och blanda sig med 
smöret till en krämig sås.

3. Knäck några valnötter och hacka kärnorna i lagom stora bitar, som 
blandas med såsen. 

4. När pastan är lagom al dente, slå av vattnet, blanda pastan med 
såsen och servera direkt. 
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Den 4 maj samlades 85 diabetessköter-
skor och distriktsläkare på Jönköping 
Hotel och Konferens för en eftermiddag 
med diabetesläkemedel och kost i fokus. 
Medverkade gjorde Anders Tengblad (AT) 
distriktsläkare från Jönköping, Johan 
Berglund (JB) endokrinolog från Eksjö, 
Fredrik Nyström (FN) professor från 
Linköping, Pernilla Wennerholm-Hedén 
(PW) och Kerstin Ramfelt (KR) dietister 
från Eksjö respektive Jönköping. Medar-
rangörer var läkemedelsföretaget MSD. 

Efter en inledande lunch som bestod 
av lågkolhydratkost; köttfärsbiff 
med fetaost och bönsallad (”Var 

är potatisen” frågade några) sattes fokus 
på tilläggsbehandling vid typ 2-diabetes. 
I stället för sedvanligt föredrag fick vi ta 
del av en pro-contra-debatt; ”Kommer 
DPP4-hämmarna ersätta sulfounylurea 
(SU)?”. JB fick uppdraget att presen-
tera DPP4-hämmare och argumentera 
för dess fördelar jämfört med SU. Fokus 
lades på biverkningar som viktuppgång 
och hypoglykemier där flera studier visat 
på fördelar för DPP4-hämmare. Verk-
ningsmekanismen för DPP4-hämmarna 
som gör att de har som störst effekt när 
blodsockret är som högst, men ingen blod-
sockersänkande effekt när blodsockret är 
som lägst, är onekligen överlägset SU. Att 
DPP4-hämmarna är viktneutrala, medan 
SU leder till viktuppgång är också en effekt 
som tilltalar patienter. 

AT tog över och betonade SU:s fördelar; 
beprövad behandling, god effekt och gynn-
samt kostnadsläge. Eftersom SU har fun-
nits så länge är det dessutom mycket liten 
risk för nya oväntade biverkningar. DPP4-

hämmarna har visserligen inte kunnat 
behäftas med några direkta risker, men 
lärdomen från glitazonernas biverkningar 
gör ändå att det blir en viss osäkerhet kring 
nya preparat. Kostnadsskillnaden mellan 
SU och Januvia/Onglyza/Galvus betonades 
också, vilken är ganska stor. SU kostar 1–2 
kr per dag med DPP4-hämmarna kostar 15 
kr. Därefter väcktes frågan vad auditoriet 
tyckte. Det blev en tydlig övervikt till SU:s 
fördel, auditoriet var tveksamt till om SU 
skulle ersättas av DPP4-hämmare inom de 
närmaste åren. 

Nästa programpunkt hölls av dietisterna 
PW och KR med utgångspunkt i SBU:s 
riktlinjer Mat vid diabetes. PW och KR 
framhöll att visserligen har SBU lyft fram 
lågkolhydratkosten som ett alternativ, 
men betonade att tallriksmodellen enligt 
Livsmedelsverket är den mest beprövade 
kosten. Mer radikala dieter, som LCHF, 
avfärdades som alltför riskabla. Dieterna 
illustrerades med foton på tallrikar med 
olika kostupplägg och en påse nötter och 
smågodis fick illustrera exempel på onö-
digt energiintag. Några exempel på rekom-
menderade kostförändringar för en fiktiv 
diabetespatient visades också.

Den tredje programpunkten var ”Mat och 
Vin för hälsan – vad säger vetenskapen?” 
och hölls av FN. Även kosttemat blev på 
detta sätt nästan som en pro-contra-debatt 
eftersom FN på sedvanligt sätt gjorde en 
lättsam men samtidigt skarp presentation 
av det svaga vetenskapliga stöd som nuva-
rande kostråd har. Föredraget blev därmed 
en kontrast till dietisternas inlägg som ju 
försökte försvara rådande riktlinjer. Studien 

Västkost presenterades, vilket är en studie 
i svensk primärvård där diabetespatienter 
randomiserats till antingen lågkolhydrat-
kost eller lågfettkost. Lågkolhydratkosten 
innehöll ca 50 energi% fett och visade sig 
vara bättre än traditionell lågfettkost. Lite 
provocerande kallade FN lågkolhydratkos-
ten för en högfettkost, med tydlig vink till 
dietisternas varning för stora mängder fett 
i maten. Några nackdelar med högfettkost 
avseende lipider kunde inte ses, tvärtom 
blev lipiderna faktiskt bättre efter sex 
månader. Att alkohol i måttliga mängder 
är positivt för hälsan är en sanning som 
kan vara svår att till sig i vården. Inte desto 
mindre presenterade FN övertygande data 
från egna och andras studier att regelbun-
det intag av alkohol är klart mycket bättre 
än att vara nykterist.

Vid en avslutande paneldebatt så kom det 
fram önskemål från en stor majoritet av 
diabetessköterskor och distriktsläkare om 
mer konkreta råd och exempel på lågkol-
hydratkost, vilket dietister och ansvariga 
inom läkemedelskommitténs expertgrupp 
för diabetes lovade att ta fram.

MSD genomförde en utvärdering och 
lyckades få i princip 100% av deltagarna 
att lämna synpunkter. Även om många 
uppskattade pro-contra-debatten om SU 
respektive DPP4 handlade de flesta kom-
mentarerna om de nya intressanta och 
omskakande uppgifterna om högfettkost 
och måttligt regelbundet intag av alkohol 
som bra för hälsan. 

Petter Johansson
ST-Läkare

Rosenhälsans Vårdcentral
Huskvarna

Pro och Contra i Jönköping
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Exponering för kall luft innebär ett fler-
tal fysiologiska utmaningar för männis-
kan och nedkylning av kroppen kan ge 
upphov till ett flertal olika respons. 

Exponering för kall luft orsakar 
bronk- och kärlsammandragning 
och dessa reaktioner kan dessutom 

modifieras genom faktorer som hormo-
nell påverkan, sympatisk nervaktivering 
och dehydrering. Ju mer perifera delar av 
luftvägsträdet som kyls ned desto större 
är påverkan på det kardiovaskulära syste-
met. Det är emellertid inte endast graden 
av perifer luftvägsavkylning som avgör 
graden av kardiovaskulär påverkan utan 
även storleken av temperaturförändringen 
(1-3). Det finns tydliga bevis för att mor-
talitet och morbiditet ökar på grund av för 
högt blodtryck (4-6) och i samband med 
exponering för kall luft (7-9). 

I ett flertal rapporter har man observe-
rat märkbara ökningar av blodtryck, ofta 
med 8–10 mmHg, under temperaturför-
ändringar som betingas av årstidsväxlingar 
(2,3,10). Dessvärre förmår läkemedelsbe-
handling inte alltid förhindra blodtryck-
sökning till följd av exponering för kall 
luft. Betablockerare, som ofta används vid 
behandling av hypertoni, förefaller ha en 
liten påverkan på blodtrycksökning som 
orsakas av exponering för kall luft (11). 
Det tycks framförallt vara inhalation av 
kall luft som framkallar kardiovaskulär 
respons. Därför torde en viktig åtgärd för 
att minska kardiovaskulär påverkan av kyla 
vara att värma upp den inhalerade kalla 
luften. Vid inhalation av varm luft minskar 
negativ påverkan på luftvägsslemhinnan 
och därmed efterföljande bronksamman-
dragning och detta får positiva effekter på 
kärlsammandragning och myokardischemi 
(12-14). Denna artikel syftar till att belysa 
lite av det enorma arbete som har lagts ned 
inom köldforskningen. 

År 1957, rapporterade Brebbia och med-
arbetare (15) att ungefär 9% av kroppens 
värmeproduktion förloras via luftvägarna. 

Hayward och medarbetare (16) visade 
att de områden på kroppen från vilka de 
största värmeförlusterna sker är hals, luft-
vägar och de övre och laterala delarna av 
thorax. Slemhinnan i de övre luftvägarna 
tillhandahåller den nödvändiga värmen 
och vattnet som krävs för att värma och 
befukta den kalla och torra inandnings-
luften (17,18). Jaeger och medarbetare (19) 
visade att värmeförlusten från luftvägarna, 
som uppkommer vid uppvärmning av 
den kalla inandningsluften, leder till den 
efterföljande bronkkonstriktionen. När 
mängden inhalerad kall luft överskrider 
luftvägarnas uppvärmande och befuktande 
kapacitet ökar tonus i det sympatiska nerv-
systemet med åtföljande perifer och central 
vasokonstriktion (20-22). Därför skulle 
åtgärder som leder till bibehållen värme i 
områden med stora värmeförluster högst 
sannolikt innebära positiva fysiologiska 
effekter. 

Om kall inandningsluft värms upp 
innan den når nedre luftvägar skulle san-
nolikt negativa effekter av den inhalerade 
kalla luften minska. Då inandningsluftens 
temperatur sjunker, t.ex. vid årstidsväx-
lingar eller om ventilationen ökar, når 
kall luft mer perifera luftvägar (12,19,23) 
vilket leder till större hjärtpåverkan efter-
som det är nedkylningen av luftvägarna 
(och inte ansiktet) som är den primära för 
hjärteffekter. Kroppen reagerar därför med 
olika försvarsmekanismer vid nedkylning 
av luftvägarna, t.ex. genom frisättning av 
ämnen som påverkar centralt och perifert 
kärltonus. 

Noradrenalin och endotelin-1 är två 
viktiga ämnen som spelar nyckelroller i 
svaret mot kalluftsexponering. Frisättning 
av noradrenalin till följd av sympatisk 
nervaktivering leder till kraftig kärlsam-
mandragning i perifera vävnader. En effekt 
som blir mycket tydlig vid nedkylning av 
perifer vävnad. Exponering vid -5°C under 
90 minuter resulterade i en dubblering av 
noradrenalinnivån i plasma (24). Föränd-
ringar i centralt och perifert kärltonus 
drivs även av förändringar av endotelin-1, 
ett annat kraftfullt kärlsammandragande 

hormon. Den perifera vasokonstriktionen 
på grund av frisättningen av noradrenalin 
motregleras ofta, varför frågan om hur en 
kärlsammandragning fortfarande kan upp-
komma om den perifera vävnaden hålls 
uppvärmd. 

Petersen och medarbetare (25) visade 
att inandning av kall luft resulterar i fri-
sättning av endotelin-1 med efterföljande 
kärlsammandragning. I isolerade humana 
kärl studerades effekter av endotelin-1 och 
noradrenalin i närvaro och frånvaro av 
kalcium. Man fann att endotelin-1, i när-
varo av Ca2+, är en 1000 gånger mer potent 
vasokonstriktor än noradrenalin (26). Vid 
andning av kall luft produceras och frisätts 
endotelin-1, som inte bara är en viktigt 
perifer vasokonstriktor utan som även är 
av stor betydelse för vasokonstriktion i 
koronarkärl och därmed för uppkomst av 
myocardischaemi (25,27). Bortsett från 
vasokonstriktion i kranskärl med åtföl-
jande myocardischaemi leder inhalation 
av kall luft till en ökning av total perifer 
kärlresistans vilket, i sin tur, leder till ökat 
blodtryck, ett fenomen som är klart visat 
(5,25). 

Effekter av kalluftsinandning i olika popu-
lationer och under årstidsväxlingar är, 
trots att en del forskning gjorts, inte lika 
väl känt. Det är oftast äldre och personer 
med högt blodtryck som tar mest skada av 
exponering för kall luft (1,28,29). Cottin 
och Zeller (28) visade att exponering för 
kall luft kan bidra till utveckling av hjärt-
infarkt och att risken för hjärtinfarkt hos 
patienter med högt blodtryck fördubblas 
vid en temperatur som understeg -4°C 
(25°F). Risken för hjärtinfarkt ökade inte 
bara vid vistelse i en kall miljö utan även 
vid plötsliga temperaturfall, en hastig sänk-
ning av temperaturen med 5°C eller mer 
resulterade i 62% ökning för hjärtinfarkt 
hos personer med högt blodtryck. Förfat-
tarna konkluderar att inandning av kall luft 
har en direkt påverkan på mortalitet och 
morbiditet. Andra har bekräftat en ökning 
i dödsfall på grund av hjärtinfarkt och stro-
kes under vintern (30). 

Kardiovaskulära effekter 
av exponering för kall luft
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Det förefaller rimligt att anta att en åtgärd 
som dämpar de fysiologiska effekterna av 
exponering för kall luft är att höja tem-
peraturen på den inandade luften. Att 
värma den kalla inandningsluften mini-
merar lung- och hjärtpåverkan (31-33). 
Värme och fuktväxlingsmasker (heat and 
moisture exchange masks, HME) är kon-
struerade för att behålla den värme som 
normalt försvinner med utandningsluften, 
ut i omgivningen, och återvinna energin 
till den inandade kalla luften. Värme och 
vatten bibehålls i ett termalt medium för 
att sedan tillföras den inandade kalla luften 
som då värms och befuktas. Teoretiskt är 
det rimligt att anta att en person som på 
detta sätt andas konditionerad luft vid vis-
telse i en miljö med låg temperatur, löper 
en minskad risk för hjärt- och kärlpåver-
kan.

Millqvist och medarbetare (34,35) rap-
porterade, i två studier, att användning av 
en mask som värmde upp den inandade 
luften innebar betydligt mindre lung-/luft-
vägseffekter och värmeförluster vid inhala-
tion av kall luft jämfört med andning utan 
mask och andning genom en yllehalsduk. 
Det är anmärkningsvärt att notera att 
en yllehalsduk förmår minska graden av 
kalluftinducerad bronkkonstriktion men 
att den är långt ifrån lika effektiv i detta 
avseende som en värmeväxlande mask. I 
studierna av Millqvist och medarbetare 
användes en värme-/fuktväxlande mask 
med ett termalt medium konstruerat av 
ett cellulosamaterial som absorberade 
fukt vilket innebar en potentiell risk för 
att materialet frös om temperaturen sjönk 
under fryspunkten. Av detta kan man dra 
slutsatsen att det är viktigt att konstruera 
en värme-/fuktväxlare i ett material som 
inte absorberar vatten och som motstår 
frysning vid låga temperaturer. 

Sammanfattningsvis är det väl känt att 
exponering för kall luft innebär betydande 

hälsorisker. I en väl genomförd tvåårig 
studie, i vilken morbiditet och mortali-
tet starkt korrelerade till exponering för 
kyla, rapporterade Cottin och Zeller (28) 
en betydande ökning av insjuknande i 
och dödlighet på grund av hjärtinfarkt 
när temperaturen sjönk under -4° C (25° 
F). Dessa författare konkluderade att det 
var exponering för den kalla luften som 
ledde till ökad kardiovaskulär sjuklighet. 
Dessa fynd bekräftar, och ger ett bredare 
perspektiv på resultaten av Petersen och 
medarbetare (25), som beskrivit att expo-
nering för kall luft ledde till kardiell vaso-
konstriktion.

Byggt på en engelsk artikel av 
John G. Seifert, 

Movement Science/Human Performance 
Laboratory, Montana State University, 
Bozeman, MT och Airguard Medical, 

USA.
Översatt av Charlotta Larsson och 

granskad av Prof. Kjell Larsson, 
IMM, Karolinska Institutet

Referenser:

1. Brennen PJ, B Greenberg, WE Miall, and SG 
Thompson. Seasonal variation in arterial blood 
pressure. Br Med J. 285: 919-923, 1982.

2. Giaconi S, S Ghione, C Palombo, A Genovesi-
Ebert, C Marabotti, E Fommei, and L Donato. 
Seasonal influences on blood pressure in high 
normal to mild hypertensive range. Hyperten-
sion. 14:22-27, 1989.

3. Keatinge WR, SRK Coleshaw, and J Holmes. 
Changes in seasonal mortalities with improve-
ment in home heating in England and Wales 
from 1964 to 1984. Int J Biometeorol. 33:71-76, 
1989.

4. Flack JM, J Neaton, R Grimm Jr, J Shih, J 
Cutler, K Ensrud, S MacMahon. Blood pressure 
and mortality among men with prior myocardial 
infarction. Multiple risk fator intervention trial 
research group. Circulation. 92(9):2437-2445, 
1995.

5. Jehn M, LJ Appel, FM Sacks, and ER Miller III. 
The effect of ambient temperature and baromet-
ric pressure on ambulatory blood pressure vari-
ability. AJH. 15:941-945, 2002.

6. Lee ML, BA Rosner, ST Weiss. Relationship of 
blood pressure to cardiovascular death: the effects 
of pulse pressure in the elderly. Ann Epidemiol. 
9:101-107, 1999.

7. Boulay F, F Berthier, O Sisteron, Y Gendreike, 
and P Gibelin. Seasonal variation in chronic heart 
failure hospitalizations and mortality in France. 
Circulation. 100:280-286, 1999.

8. Bull GM, and J Morton. Seasonal and short-
term relationships of temperature with deaths 
from myocardial and cerebral infarction. Age 
and Ageing. 4:19-31, 1975.

9. Gyllerup S, J Lanke, LH Lindholm, and B Scher-
sten. High coronary mortality in cold regions of 
Sweden. J Internal Med. 230:479-485, 1991.

10. Kunes J, J Tremblay, F Bellavance, and P Hamet. 
Influence of environmental temperature on the 
blood pressure of hypertensive patients in Mon-
treal. AJH. 4:422-426, 1991.

11. Reed HL, KR Kowalski, MM D’Alesandro, R 
Robertson, and SB Lewis. Propranolol fails to 
lower the increased blood pressure caused by cold 
air exposure. Aviat Space Environ Med. 2:111-115, 
1991.

12. Deal EC Jr, ER McFadden Jr, RH Ingram Jr, RH 
Strauss, and JJ Jaegger. Role of respiratory heat 
exchange in the production of exercise-induced 
asthma. J Appl Physiol. 46:476-475, 1979.

13. Nisar M, DP Spence, D West, J Haycock, Y 
Jones, MJ Walshaw, JE Earis, PM Calverly, and 
MG Pearson. A mask to modify inspired air tem-
perature and humidity and its effect on exercise 
induced asthma. Thorax. 47(6):446-450, 1992.

14. Psaty BM, CD Furberg, LH Kuller, M Cushman, 
PJ Savage, D Levine, DH O’Leary, RN Bryan, 
M Anderson, and T Lumley. Association between 
blood pressure level and the risk of myocardial 
infarction, stroke, and total mortality. Arch 
Intern Med. 161:1183-1192, 2001.

15. Brebbia DR, RF Goldman, and ER Buskirk. 
Water vapor loss from the respiratory tract during 
outdoor exercise in the cold. J Appl Physiol. 
11(2):219-222, 1957.

16. Hayward JS, M Collis, and JD Eckerson. Ther-
mographic evaluation of relative heat loss areas 
of man during cold water immersion. Aerospace 
Med. 44(7):708-711, 1973.

Change in Blood Pressure

Förändringar i systoliskt blodtryck hos KOL-patienter i 
minus 7 grader, HME = CT mask och NM = ingen mask (36)

Pulmonary Function

Förändringar i lungfunktion hos KOL-patienter i minus 7 
grader, HME = CT mask och NM = ingen mask (36)

Exempel på en “Heat and Moisture Exchange 
Mask” som utvärderats av John G. Seifert på 
Movement Science/Human Performance Labo-
ratory, Montana State University, USA.



VASKULÄR MEDICIN  2011  •  Vol 27 (Nr 3)    151

17. Latvala JJ, KE Reijula, PS Clifford, and HE 
Rintamaki. Cold-induced responses in the upper 
respiratory tract. Arctic Med Res. 54(1):4-9, 
1995.

18. Regnard J. Cold and the airways. Int J Sports 
Med. 13:S182-S184, 1992.

19. Jaeger JJ, EC Deal, DE Roberts, RH Ingram Jr, 
and ER McFadden Jr. Cold air inhalation and 
esophageal temperature in exercising humans. 
Med Sci Sports Exerc. 12(5):365-369, 1980.

20. Brown CF and NB Oldridge. Exercise-induced 
angina in the cold. Med Sci Sports Exerc. 
17(5):607-612,1985.

21. Gilbert IA, J Regnard, KA Lenner, JA Nelson, 
and ER McFadden Jr. Intrathoracic airstream 
temperatures during acute expansions of thoracic 
blood volume. Clinical Sci. 81(5):655-661, 1991.

22. Heindl S, J Struck, P Wellhoner, F Sayk, and C 
Dodt. Effect of facial cooling and cold air inha-
lation on sympathetic activity in men. Respir 
Physiol Neurobiol. 142(1):69-80, 2004.

23. Griffin MP, ER McFadden Jr, RH Ingram Jr. 
Airway cooling in asthmatic and nonasthmatic 
subjects during nasal and oral breathing. J Allergy 
Clin Immunology. 69(4):354-359, 982.

24. Young AJ, SR Muza, MN Sawka, RR Gonza-
lez, and KB Pandolf. Human thermoregulatory 
responses to cold air are altered by repeated cold 
water immersion. J Appl Physiol. 60(5):1542-
1548, 1986.

25. Petersen CL, A Hansen, E Frandsen, S Strange, 
O Jonassen, JR Nielsen, H Dige-Petersen, and B 
Hesse. Endothelin release and enhanced regional 
myocardial ischemia induced by cold-air inhala-
tion in patients with stable angina. Am Heart J. 
128:511-516, 1994

26. Watt PA, AR Baker, and H Thurston. Vasocon-
strictor actions of endothelin-1 in human resis-
tance vessels. J Hypertension. 7(6):S134-135, 
1989.

27. Lubov T, A Marmor, and M Gorenberg. Endo-
thelin release: a marker for the severity of exerci-
seinduced ischemia. Int J Cardiol. 79(1):19-24, 
2001.

28. Cottin Y and M Zeller. Proceedings of European 
College of Cardiology, 2004.

29. Hajat S, RS Kovats, and K Lachowycz. Heat and 
cold-related deaths in England and Wales: who is 
at risk? Occup Environ Med. Eprint Sept, 2006.

30. Sheth T, C Nair, J Muller, and S Yusuf. Increased 
winter mortality from acute myocardial infarction 
and stroke: the effect of age. JACC. 33(7):1916-
1919, 1999.

31. McFadden ER Jr. Respiratory heat and water 
exchange: physiologic and clinical implications. 
J Appl Physiol. 54:331-336, 1983.

32. McFadden ER Jr, BM Pichurko, HF Bowman, 
E Ingenito, S Burns, N Dowling, and J Solway. 
Thermal mapping of the airways in humans. J 
Appl Physiol. 58(2):564-570, 1985.

33. Romet TT, J Frim, A Allen, RJ Shephard, and 
RC Goode. The effects of breathing warm air 
during cold exposure. Arctic Med Res. 47:272-
276, 1988.

34. Millqvist E, B Bake, U Bengtsson, and O Lowha-
gen. A breathing filter exchanging heat and 
moisture prevents asthma induced by cold air. 
Allergy. 50(3):225-228, 1995.

35. Millqvist E, B Bake, U Bengtsson, and O Lowha-
gen. Prevention of asthma induced by cold air 
by cellulose-fabric face mask. Allergy. 50(3):221-
224, 1994.

36. Seifert J G. A Heat and Moisture Exchange 
Mask Improves Cardiopulmonary Function in 
COPD Patients during Cold Exposure Eur Resp 
J, volume 34, suppl. 53 p. 3456, 2009.

Sista dagen för ansökan gällande  
poster till det 22:a årliga  
vetenskapliga mötet för  

European Society of Hypertension (ESH) 
är den 18 november. 
För mer information:

 www.esh2012.org 

ESH 2012 i London

ESH

European Society of Hypertension



ANNONS



VASKULÄR MEDICIN  2011  •  Vol 27 (Nr 3)    153

Reglering av hjärt-kärlfunktion under sömn
Sömn är ett naturligt återkommande tillstånd som kännetecknas 
av begränsat medvetande och sensorisk aktivitet samt relaxa-
tion av nästan alla frivilliga muskler. Sömnen skiljer sig från 
vila genom en mindre förmåga att reagera på stimuli men den 
är å andra sidan mera reversibel än koma. Ytterligare särdrag är 
förhöjd anabol aktivitet med till exempel accentuerad tillväxt 
och regeneration av immunsystemet, nervsystemet, skelettet och 
muskelvävnad. Sömn som tillstånd har observerats hos samtliga 
däggdjur och fåglar samt hos de flesta reptiler, amfibier och fiskar 
(1).

Trots att vi tillbringar så stor del av vår tid i sömn är dess syfte 
och mekanismer fortfarande till stor del oklar. En klassisk teori 
innebär att sömnen tillåter organismen att bevara energi, men 
ämnesomsättningen minskar faktiskt bara i storleksordningen 
5–10% under sömn (2). Nyare forskning har istället fokuserat 
på sömnens betydelse för högre CNS-funktioner som när- och 
långtidsminne samt kognitiva förmåga under vakenhet. Det 
råder ingen tvekan om att sömn är mycket betydelsefull inom 
alla dessa dimensioner.

Sömnen kan delas in i två huvudtyper; den som är asso-
cierad med snabba ögonrörelser (REM) och den utan snabba 
ögonrörelser (NREM eller icke-REM sömn). Sömntyperna 
karaktäriseras av en specifik uppsättning av associerade fysiolo-
giska, neurologiska och psykologiska funktioner. Konventionell 
nomenklatur delar dessutom NREM-sömn i tre separata stadier: 
N1, N2 och N3. Den senare kallas också för delta sömn eller 
slow-wave sleep (SWS) (3).

Under en natts sömn oscillerar cykler med REM- och 
NREM-sömn där sekvensen inom en cykel normalt är N1 → 
N2 → N3 → N2 → REM. Generellt är mängden djupsömn 
(stadium N3) större under nattens första cykler medan andelen 
REM-sömn successivt ökar under efternatten för att dominera 
strax innan det naturliga uppvaknandet.

Förutom den positiva effekten på olika dimensioner av kog-
nitiv funktion påverkar sömnen också regleringen av det kar-
diovaskulära systemet. Sömn som tillåts fortgå utan störningar 
verkar vara associerad med en betydande ”avlastning” av det 
kardiovaskulära systemet (Figur 1). Framför allt NREM-sömn 
kännetecknas av minskad hjärtfrekvens och reducerad kardiell 
minutvolym med en reduktion av centrala och perifera blodtryck 
som följd. I analogi med detta minskar njurperfusion och -filtra-
tion under sömnen vilket ger en minskad urinproduktion (upp 
till 8-faldig reduktion). Även gastrointestinal aktivitet förefaller 
minskad men inte helt avstannad under sömn. Till stor del kan 
dessa förändringar förklaras av en dramatiskt förändrad autonom 
nervaktivitet (4). Även om REM-sömn innebär en relativ auto-
nom aktivering som cykliskt återkommer ungefär var 90:e minut 
blir nettoeffekten av sovperioden en autonom avlastning. Hud-

blodflödet kan tjäna som ett exempel; hypotermi i samband med 
insomnandet leder till karakteristisk vasokonstriktion som över-
går i en relativ hyperemi (vasodilatation) under djupsömn, och 
sedan en kraftig variabilitet präglad av vasokonstriktion under 
REM-sömn (vanligtvis associerad med reducerad kroppstempe-
ratur). I vissa nya system för sömndiagnostik används faktiskt 
de specifika förändringarna i fingerpulssignalen som diagnostisk 
markör för sömnstadieanalys (5). 

En rad hormonella och autokrina reglersystem har också stu-
derats under sömn. Djupsömn karakteriseras till exempel av en 
sekretorisk puls av tillväxthormon. ACTH och kortisolfrisättning 
följer ett cirkadiant mönster där den högsta plasmakoncentra-
tionen uppnås strax innan uppvaknandet på morgonen. Plasma 
renin aktiviet (PRA) och plasma aldosteron (PA) följer ett typiskt 
cirkadiant förlopp hos såväl normo- som hypertensiva individer 
(figur 2). Nadir ligger under eftermiddags- och kvällstimmar och 
toppvärden noteras vid tidpunkten för uppvaknandet (6). Det 
är fortfarande i stor utsträckning okänt hur förändringar i dessa 
sekretionsmönster kan bidra vid olika sjukdomstillstånd men till 
exempel sömnstörningar relaterade till depression kännetecknas 
av såväl förhöjd ACTH- som RAAS-aktivitet (7).

Förutsättningarna för kardiovaskulär homeostas kan därmed 
sägas vara förändrade under sömn och det är uppenbart att bete-
endemässiga inflytanden spelar en kraftigt minskad roll. Trots 
dessa fundamentala förändringar är det först under de senaste 

Kardiovaskulär funktion och risk 
från en kontinuerlig pulsvågssignal

Kan nattlig kärlfunktion spegla framtida risk?

Figur 1.  Cirkadian påverkan av blodtryck (BT) och hjärtfrekvens (HF) hos en 
i övrigt frisk 18-årig man under en arteriell blodtrycksregistrering. Notera 
speciellt markerad period med sömn. (Modifierad från Turjanmaa 1990.)
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åren som man på allvar intresserat sig för kardiovaskulär funktion 
under sömn. Tekniska landvinningar har möjliggjort periodisk 
eller kontinuerlig insamling av mätvärden. Senare tids forskning 
har till exempel visat att blodtryck under sovperioden kan vara 
en viktig variabel att mäta. Så kallad nocturnal non-dippning 
klassificerad med hjälp av 24-timmars blodtrycksmätning har 
i prospektiva studier associerats med ökad kardiovaskulär mor-
talitet (8). 

Ett stort intresse har också riktats mot andningsfunktion 
under sömn eftersom förekomsten av periodiska andningsup-
pehåll av typen obstruktiv sömnapné har knutits till förhöjd risk 
för hypertoniutveckling och sannolikt även kardiovaskulär mor-
talitet (9, 10). Mekanismen som kopplar apné med hypertoni är 
inte helt klarlagd men en rad fysiologiska förändringar har före-
slagits. Till exempel leder en periodisk nattlig hypoxi av den typ 
som ses vid sömnapné till endotelial dysfunktion och möjligen 
på längre sikt aterosklerosutveckling (11, 12). Obstruktiva apnéer 
leder också till en periodisk ökning av sympatoadrenerg aktivitet 
och patienter med uttalad sömnapné kan sägas befinna sig i ett 
sympatikotont tillstånd där denna aktivitet spiller över även till 
vakenhetsperioden dagtid (13). Denna oscillerande autonoma 
aktivitet kan mätas och kvantifieras på flera sätt. Bland annat 
har mätinstrument baserade på variationer i hjärtfrekvens eller 
hudblodflöde använts vid diagnostiska undersökningar vid miss-
tänkt sömnapné (14).

Konventionell bedömning av kardiovaskulär risk – 
kardiovaskulära funktionsmått och riskmatriser
De flesta nationella sjuk- och hälsovårdssystem står inför en stor 
och ökande andel av medborgare med hjärt-kärlsjukdom. De två 
vanligaste dödsorsakerna i västvärlden, hjärtinfarkt och stroke, 
utgör båda en direkt konsekvens av ateroskleros. Eftersom 
kärlskador verkar etableras redan under tonåren och successivt 
ackumuleras under livet talar mycket för att primärt förebyg-
gande insatser och tidig diagnostik kan reducera skadeeffekterna 
av hjärt-kärlsjukdom i befolkningen. Mycket arbete har därför 
investerats i såväl utvärdering av etablerade riskfaktorer som 
identifikation av markörer för progress av hjärt-kärlsjukdom. 

De etablerade riskfaktorerna omfattar icke-modifierbara 
faktorer som ålder, kön och genetiska faktorer. Välkända modi-
fierbara faktorer omfattar rökning, diabetes, dyslipemi, fetma, 
hypertoni och stillasittande livsstil (Tabell 1). Obstruktiv 
sömnapné är ett exempel av en mindre väletablerade riskfak-
tor liksom sömnbrist, depression, buller, relationsproblematik 

och parodontala sjukdomar. Listan kan göras lång men de flesta 
konventionella studier och utvärderingar omfattar en begränsad 
mängd definierade riskfaktorer som anses kunna förklara huvud-
delen av variansen i prospektivt utfall.

Biomarkörer
En rad biokemiska markörer har utvärderats i samband med 
kardiovaskulär riskfaktor klassificering. Bland de mera väldoku-
menterade nämns brain natriuretic peptide, C-reaktivt protein, 
fibrinogen, PAI-1, homocystein, asymmetriskt dimethylarginin, 
celladhesionsmolekyler, cytokiner och pro-aterogena enzymer. 
Dessa biomarkörer har visat intressanta samband med olika 
former av kardiovaskulär sjukdom men det verkar så att de inte 
ger tillräckligt detaljerad information vid risk prediktion. 

Wang och medarbetare (15) undersökte precisionen av 10 
frekvent refererade biomarkörer för prediktion av kardiovas-
kulära händelser hos 3 209 individer i Framinghamkohorten. 
Den justerade risk-ration för de starkaste markörerna låg inom 
intervallet 1.20 till 1.40 (starkast för brain natriuretic peptide och 
urin albumin/kreatinin ratio). Ett försök att kombinera mul-
tipla markörer visade att personer med hög ”multimarkör score” 
hade en 4 gånger högre mortalitetsrisk och en nästan dubblerad 
risk för kardiovaskulära händelser. Skärpan i prediktionen var 
däremot endast marginellt ökad. Det förefaller därför i nuläget 
som om biomarkörer endast medger en måttlig förstärkning av 
möjligheten till riskprediktion på toppen av det som kan erhållas 
enbart via konventionella riskfaktorer (figur 3).

Funktionella riskmarkörer
Försöken att utveckla icke-invasiva verktyg för att klassificera 
vaskulär hälsa och sjukdom har lett till flera olika utvecklings-
linjer. Rationalen är uppenbar eftersom cirka 50% av kardio-
vaskulär morbiditet och mortalitet i prospektiva studier inte 
kan förklaras med hjälp av de konventionella riskfaktorer som 
beskrivits ovan. 

Tekniskt sett finns undersökningsmetoder som speglar vas-
kulär reaktivitet och struktur och frågan är om förändringar i 
makrocirkulationen och mikrocirkulationen kan jämställas eller 
om, de facto, olika metoder kan bidra med unik och additiv 
information. Två makrocirkulatoriska metoder som ofta använts 
är s.k. flödesmedierad dilatation (FMD) och pulsvågshastighet 
(PWV). Mikrovaskulär funktion kan speglas med metoder som 
underarmshyperemi, reaktivt hyperemiindex via finger pletys-
mografi, reaktiv hudcirkulations hyperemi och hudtemperatur 
index. Det är uppenbart att dessa metoder belyser olika aspekter 
av cirkulationsapparaten och det förefaller som om den inbördes 
korrelationen mellan metoderna är påtagligt svag. En av de få 
jämförande studier som publicerats i sammanhanget visar endast 

Riskfaktorer
Icke Modifierbara                    Modifierbara
Ålder Obesitas Fysisk	inaktivitet
Kön Rökning Fettrikt	diet
Genetik Hyperlipidemi Socioekonomiska	

förhållanden
Familiär	risk	för	tidig	
kardiovaskulär	död

Hypertoni Sociala	stressfaktorer

Etnisk	bakgrund Diabetes	
mellitus	Typ	II

Vänsterkammarhypertrofi
Figur 2.  Svängningar i plasma renin aktivitet (PRA) och plasma aldosteron 
koncentration (PA) under dygnets timmar hos friska kontroller (vänster) 
och patienter med hypertoni (höger). Från ref. 6. Tabell 1.  Modifierbara och icke modifierbara riskfaktorer för koronar 

hjärtsjukdom och stroke (källa: World Heart Foundation)
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en måttligt stark korrelation mellan FMD och mikrovaskulära 
funktionsmått av hyperemikaraktär (16). Icke desto mindre 
används dessa mättekniker förhållandevis frekvent i olika studier 
och de kanske mest använda är FMD och PWV. Principen base-
ras på att ökad artärstelhet är associerat med en ökad risk för kar-
diovaskulära händelser. Förhöjd aorta PWV har visats prediktera 
kardiovaskulär mortalitet hos individer med terminal njursvikt, 
hypertoni, diabetes och i den allmänna befolkningen (17, 18, 19). 
Pulsvägens kontur utryckt som ett s.k. augmeneteringsindex har 
också undersökts i dessa sammanhang. En studie som omfattade 
klassifikation av koronarstenos utifrån angiografifynd visade en 
association mellan PWV med centralt aorta augmenteringsindex 
och grad av koronarkärlsförändringar (20). Även om den kliniska 
användbarheten av PVW ännu inte är helt klarlagd så finns det 
en rad instrument på marknaden som baseras på kvantifiering 
av parametrar som speglar artärstelhet (exempelvis Complior, 
CVProfilor, Hanbyul Meditech, Mobil-O-Graph NG, PulsePen, 
Arteriograph och SphygmoCor ).

En möjlig begränsning med system som speglar vaskulär 
funktion är att de inte fullt ut speglar andra betydelsefulla kom-
ponenter av kardiovaskulär reglering. Denna begränsning gäller 
framför allt autonom reglering av vaskulär funktion. Vidare 
begränsas de flesta tekniker till att ge en funktionell ögonblicks-
bild av cirkulationsfunktion. Av praktiska mättekniska skäl kan 
detta vara en fördel om tekniken skall vara kliniskt användbar. 
Samtidigt speglar mätningen inte t.ex. cirkadiska inflytanden på 
cirkulationen eller förändringar som medierats via beteendemäs-
siga inflytanden eller måltidsintag. Av denna anledning kan det 
finnas en rational för att utveckla tekniker som utnyttjar ett 
längre mätfönster, fysiologiska omständigheter mindre präglade av 

yttre sensoriska stimuli och möjligtvis en kombination av multipel 
spegling av kardiovaskulära reaktivitetsmarkörer.

Matriser för riskbedömning
Modern individualiserad kardiovaskulär riskbedömning baseras 
i huvudsak på ålder, kön, rökvanor samt förekomst av metabol 
sjukdom, tidigare kardiovaskulära händelser, diabetes och högt 
blodtryck. Eftersom prediktionskriterier baserade på enbart kli-
nisk bedömning innehåller ett betydande mått av subjektivitet 
är de svåra att standardisera. Dessutom varierar dessa mått på ett 
icke-linjärt sätt vilket försvårar bedömningen hos den enskilda 
patienten. Data från stora prospektiva epidemiologiska studier 
har därför använts för att skapa integrerade matrismodeller. De 
mera välkända omfattar Framingham Risk Score (21), PROCAM 
study score (22) och det europeiska Systematic Coronary Risk 
Evaluation (SCORE) projektet (23). Andra likartade instrument 
är de som utvecklats av European Society of Cardiology (ESC) 
och European Society of Hypertension(ESH) (24). 

Även om dessa instrument varierar avseende inkluderade risk 
faktorer baseras de på principen att den huvudsakliga adderade 
risken för koronar hjärtsjukdom i hög-risk-områden kan tillskri-
vas de mest välkända riskfaktorerna. Det innebär att individuell 
känslighet för riskfaktorer inte tas med i beräkningen och att 
den risk som kan beräknas med ett givet instrument relaterar 
till den population som utgör basen för instrumentet. Instru-
mentens validitet har ifrågasatts för vissa geografiska områden 
eller för vissa etniska populationer. Ytterligare en begränsning 
med dessa instrument är ofullständig prediktiv skärpa. Det finns 
beräkningar som talar för att de huvudsakliga kardiovaskulära 
riskfaktorerna som bidrar till en score i Framingham-materialet 
(ålder, totalkolesterol, HDL-kolesterol, systoliskt blodtryck, 
hypertonibehandling och rökning) inte förklarar mer än cirka 
50% av variabiliteten i kardiovaskulär morbiditet och mortalitet 
(25). På samma sätt gäller att skillnaden mellan extremklasserna i 
den riskmatrix som tagits fram av ESH/ESC (”average risk” klass 
versus ”very high added risk” klass) motsvarar en >30% ökad risk 
för en kardiovaskulär end-point inom 10 år eller en >8% absolut 
risk för en fatal kardiovaskulär händelse under samma tidsperiod.

Sammanfattningsvis kan man hävda att vi ännu har otillräck-
liga instrument för detaljerad och individualiserad prediktion 
av kardiovaskulär risk. Befintliga funktionella och biokemiska 
metoder har alltför låg sensitivitet och specificitet. Nuvarande 
matriser för riskbedömning tenderar i många fall att underskatta 
den faktiska risken i en högriskbefolkning. Därmed finns det 
ett behov av bättre instrument. I syfte att möjliggöra en bättre 
individualiserad riskbedömning bör sådana instrument baseras på 
funktionella mått som på ett direkt sätt tar hänsyn till underlig-
gande patofysiologiska processer för detaljerad riskstratifiering. 
Sådana instrument bör naturligtvis vara enkla att tillämpa. Funk-
tionella mätningar kan också vid behov kombineras med infor-
mation om etablerade riskfaktorer för att på så sätt ge maximal 
prediktiv precision. Minson och Green (26) summerade nyligen 
fyra karakteristika som ett mått av kardiovaskulär reaktivitet bör 
ha för att övervägas som ett användbart instrument för riskpre-
diktion (1-4):

1. Solid fysiologisk och mekanistisk bas som länkar till atero-
trombotisk risk.

2. Oberoende tillägg till prediktionen av kardiovaskulära hän-
delser utöver den som erbjuds av traditionell riskfaktor 
analys.

Figur 3.  ROC-kurvor för död (A) och större kardiovaskulär händelse (B) 
under 5-års-uppföljning baserade på enbart konventionella riskfaktorer 
eller en kombination av konventionella faktorer och multipla biomarkörer. 
Från Ref 15.
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3. Metoden skall vara reproducerbar, tolkaroberoende och 
enkelt standardiserbar.

4. En förbättring i testet skall prediktera en förbättring i den 
associerade risken. 

Vilken information ger en oximetersignal?
Fotopletysmography är en väletablerad diagnostisk teknik som 
oftast utnyttjar en finger probe för att icke-invasivt detektera 
det pulserande arteriella blodflödet. Oximetern utnyttjar små 
ljusemitterande dioder inom våglängdsområdet 660–940 nm 
för att spegla skillnader i absorbtionsgrad mellan oxygenerat och 
deoxygenerat hemoglobin. Signalen ändras pulsatilt i samband 
med pulsvågens expansion av den lokala kärlbädden. Därmed 
erhålls information inte bara kring den aktuella syremättnads-
nivån utan även kring pulsvågens egenskaper. 

Metoden är praktiskt användbar inom flera olika områden 
av medicinen för klassificering av total syresättningsnivå (lung-
medicin, akutmedicin och intensivvård) eller mera dynamiskt 
för bedömning av periodisk hypoxemi vid nattliga andningsstör-
ningar (sömnmedicin). På senare tid har intresse riktats mot att 
undersöka morfologiska egenskaper hos den pulsvågskurva som 
genereras via oximetern. Kärlkontraktioner kommer till exem-
pel att speglas med en minskad pulsvågsamplitud (PWA) vilket 
ger ett dynamiskt mått på kärltonus. Denna signal har visat 
sig specifikt spegla hudsympatisk aktivitet eftersom en plötslig 
centralnervös arousalreaktion ger ett omedelbart avtryck i puls-
vågens amplitud. Andra egenskaper i pulsvågen är en så kallad 
pulsatil reflektionsvåg som möjliggör en spegling av central kärl-
styvhet uttryckt som ”pulse propagation time, PPT” (figur 4). 
Pulsvågen kan naturligtvis samtidigt utnyttjas för beräkning av 
hjärtfrekvens och i begränsad omfattning bidrar som underlag 
för orienterande arytmidiagnostik.

Ett nytt instrument för klassificering av funktion och risk
Metod
Utvecklingen av en ny teknik för pulsvågsanalys har baserats på 
forskning relaterad till perifer digital cirkulation. I våra tidigare 
studier har vi identifierat förändringar i fingrets pulsvågsdy-
namik med hjälp av en volumetrisk fingerpletysmografi (27). 
Provokationstester som Müller/Valsalva andningsmanöver, cold 
pressure test och intraarteriell infusion av noradrenalin (vaskulär 
alfa-receptor-stimulering) inducerade sympatisk aktivering och/
eller vasokonstriktion som speglades via ett pulsvågsmönster. 
Ett liknande bild av återkommande vasokonstriktion observe-
rades vid nattlig sömnapnéaktivitet. Farmakologisk interven-
tion med fentolamin (alfa receptor-blockad) eller L-NMMA 
(NO syntas-blockad) ledde till en modifikation av pulsvåg i 

förväntad riktning (minskad respektive förstärkt vasokonstrik-
tion vid sömnapné). Sammanfattningsvis bekräftade våra data 
att variabiliteten i fingerpulsvågen återspeglar såväl funktionella 
reglermekanismer som strukturella förhållanden.

I nästa steg användes en modifierad oximetersignal i syfte att 
förenkla kvantifieringen av pulsvågssignalen. Dessutom klassi-
ficerades en rad nya signaler för kvantifiering av kardiovaskulära 
funktionsmått (se nedan). Via förbättrade prestanda möjliggjor-
des också mätningar över flera timmar med hög tillförlitlighet. 
Som beskrivits ovan påverkas de flesta reglerprocesserna av det 
kardiovaskulära systemet av det autonoma nervsystemet. Jämfört 
med vakenhetsperioden är sömnperioden bättre standardiserad 
och i mindre omfattning påverkad av yttre stimuli och störfak-
torer jämfört med vakenhet. Samtidigt är sömnassocierade feno-
men som cirkadian nattlig reduktion av blodtryck/hjärtfrekvens 
eller blodtrycksstegring relaterade till uppvaknande från sömn 
starkt associerad med kardiovaskulär morbiditet och mortalitet. 
Vi har därför valt sömnperioden som tidsfönster för tillämp-
ningen av den nya metoden och algoritmen baseras på analys av 
en kontinuerlig signal registrerad under en nattlig registrering 
med oximetersensor vid fingret. (figur 5). 

I nuvarande version av analysmetoden kvantifieras följande 5 
parametrar utifrån pulsvågssignalen: 

Parameter 1; Hypoxisk variabilitet (SpO2)
Återspeglar exponering för repetitiva perioder av hypoxi med 
efterföljande re-oxygenering. Ökad variabilitet indikerar före-
komst av sömnapné-inducerad sympatisk aktivering och pro-
inflammatoriskt inflytande av hypoxi på kärlsystemet.

Parameter 2; Pulsvågsamplitud (PWA): 
Mönstret speglar perifer kärlfyllnad (mikrocirkulation) och amp-
lituden påverkas av faktorer som förhöjd blodtrycksnivå, ökad 
sympatoadrenerg aktivitet (hudkärlbädd), och etablerad vaskulär 
dysfunktion (funktionellt kopplat till endoteldysfunktion).

Parameter 3; Pulsaccelerationer (PA)
PA återspeglar känsligheten i baroreflexbågen, kardiell sympa-
tiko-vagal balans, och förekomsten av repetitiva sympatikusme-
dierade episoder med aktivering. Ett dämpat reaktivitetsmönster 
kan återspegla en underliggande hjärt-, metabolisk-, eller kärl-
sjukdom.

Figur 4.  Tre extraherbara signaldimensioner ur en pulskurva deri-
verad via en oximetersignal. PPT – pulse propagation time, PWA 
– pulse wave amplitide, PT – pulstid eller pulsfrekvens (se texten 
för detaljer)

Figur 5.  Nattlig registrering av en fingerpulsvåg (pletysmogram) och deri-
verade signaler illustrerade som pulsvågsamplitud (PWA) och pulsfrekvens 
(pulse rate). I detta fall registreras även andning via en flödesmätare (Flow) 
placerad över näsan och mun. Registreringen som speglar cirka 3 minuter 
visar frekvent återkommande autonom aktivering (arousals) som i detta fall 
orsakas av luftflödeshinder (snarkning). Kardiovaskulär påverkan speglas i 
pulsvågs- och pulsfrequenzoscillationer. Mindre pulsfrekvensmodulation 
är associerad till andningsrörelse (parameter 4 - RRPO).
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Parameter 4; Respiratoriska pulsoscillationer (RRPO): 
Parametern återspeglar pulsvariation inom frekvensområdet 0,15 
till 0,4 Hz vilket motsvarar andningsfrekvensen. Det bakomlig-
gande reglerfenomenet beskrivs ofta som kardio-respiratorisk 
koppling resulterande i respiratorisk sinus arrytmi. Hög grad 
av kardio-respiratorisk koppling har associerats med god kar-
diovaskulär funktion.

Parameter 5; Pulsvågens reflektionstid (PPT):
Tiden mellan den systoliska pulsvågens maximala amplitud och 
uppträdandet av en reflektionsvåg definieras som PPT. Signalen 
återspeglar graden av styvhet i centrala kärl. PPT har identifierats 
som oberoende CV-riskfaktor. 

Samtliga parametrar definieras med hjälp av en tidigare beskriven 
så kallad Matching Pursuit-teknik för automatiserad detektion 
av biologiska signaler (28). Metoden har tidigare använts i neu-
rofysiologiska sammanhang (evoked potentials, EEG, sömnklas-
sifikation). De fem parametrarna jämkas med hjälp av ett s.k. 
neuro fuzzy-nätverk till en kardiovaskulär risk score som kvan-
titativt används för att prediktera kardiovaskulär risk (figur 6). 
Enligt den grundläggande hypotesen speglar dessa 5 parametrar 
olika dimensioner av autonom kontroll, kardiovaskulär funktion 
och till viss dess struktur. Således har vi använt begreppet ASI 
– Autonomic State Indicator.

Resultat från inledande tvärsnittsstudier
Den nya tekniken har hittills använts i två studier som omfat-
tat patienter remitterade till ett sömnlaboratorium. Den första 
valideringsstudien inkluderade 148 patienter med olika grad av 
samtidigt hjärt-kärlsjuklighet (29). I enlighet men den kardio-
vaskulära riskmatris som etablerats av ESH/ESC, klassificerades 
47, 43, 32, 10 respektive 16 patienter inom riskkategorierna 1, 2, 
3 (genomsnittlig till måttlig förhöjd kardiovaskulär risk) samt 
4 och 5 (hög och mycket hög kardiovaskulär risk). Vi utvärde-
rade förhållandet mellan de fem parametrarna från ESH/ESC-
klassificerad kardiovaskulär risknivå med hjälp av multivariata 
statistiska modeller. Var och en av de 5 enskilda analyserade 
variablerna (PWA, PRA, PPT, RRPO och SpO2 index) upp-
visade ett starkt och signifikant samband med ett skifte inom 
riskfaktorklasser. Vidare visade den multivariata analysen, i 
enlighet med vår inledande hypotes, att samtliga fem variabler 
signifikant bidrog till risk prediktion och att den gemensamma 
CV risk score som beräknats av algoritmen hade den starkaste 
prediktiva kraften. Sensitivitet och specificitet för detektion av 
patienter med hög kardiovaskulär risk (kategori 4 och 5) var 

närmare 80 % för metoden (sensitivitet 81,1% med ett Cohens 
Kappa på 0,51 (p <0,001).

En uppföljningsstudie har senare genomförts via ett inter-
nationellt nätverk av 5 sömnmedicinska center i Sverige och 
Tyskland (Göteborg, Berlin, Nürnberg, Wuppertal, Solingen). 
Total inkluderades 520 patienter med olika form av nattliga 
andningsstörningar och mycket varierande grad av kardiovas-
kulär samsjuklighet. Den preliminära utvärderingen bekräftar 
att de identifierade 5 ASI parametrarna på ett signifikant sätt 
återspeglar kardiovaskulär dysfunktion (figur 7). Dessutom 
visar metoden motsvarande kapacitet för detektion av högrisk-
patienter (75% sensitivitet och specificitet). Pågående analyser 
utvärderar det detaljerade inflytandet av de 5 parametrar hos 
patienter med känd kardiovaskulär (hypertoni, infarkt) eller 
metabol samsjuklighet. 

Utvecklingsvägar
Den nuvarande valideringsprocessen har fokuserat på en associa-
tionsanalys mot etablerade klassificeringsverktyg hos patienter 
med känd CV-morbiditet. Resultaten ger oss anledning att tro 
att de valda parametrarna har en biologisk och patofysiologisk 
relevans. Dessutom visar data att de etablerade verktygen ger 
jämförbara resultat i olika studier (robusthet). Det krävs nu en 
rad aktiviteter för att bättre utvärdera metoden.

1. Populationer inom olika riskstrata måste undersökas, dvs. 
metoden måste användas i varierande typ av patientkohorter. 

2. Tekniken skall inkluderas i prospektiva studier med traditio-
nella kardiovaskulära end-points. Nuvarande riskklassifika-
tion är baserad på en tvärsnittsanalys och referensen definieras 
utifrån befintlig riskklassifikation (matrix baserad på konven-
tionella faktorer). Prospektiva data kommer att möjliggöra 
en jämförande analys mot konventionell riskklassifikation. 

3. Prospektiva data möjliggör också en analys baserad på kom-
bination av konventionella riskfaktorer och den riskscore som 
framräknas med hjälp av den nya tekniken.

Figur 6.  Principstrukturen för det så kallade ”neuro fuzzy-systemet” för 
klassifikation av kardiovaskulär risk. Samtliga fem parametrar viktas i sys-
temet enligt specifika regler för att sedan generera en samlad parameter 
avsedd att spegla risk för kardiovaskulär morbiditet/mortalitet. 
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Figur 7.  Preliminär analys (n= 320) i multicenter studien visar en asso-
ciation mellan ASI risk index (y-axel, beräknad från 5 pulsvågsrelaterade 
parametrar. Indexvärdet varierar mellan 0 (≈ låg risk) och 1 (≈mycket hög 
risk)) bland patienter som klassificerats enligt av etablerade kardiovaskulära 
riskmatriser (x-axel, resultat från Framingham score, PROCAM score och EU 
score uttryckt i kvintiler, låg risk åt vänster, hög risk åt höger). Boxplotens 
medianvärde stiger gradvis för varje kvintil enligt samtliga matriser. Kvintil 
1 och 2 kan separeras från kvintil 4 och 5 med liten överlappning. Patienter 
inom 3:e kvintilen har däremot alltid den högsta överlappningsgraden 
vilket motsvara en intermediär risk. Det är möjligt att funktionella mått 
kan vara mest användbara för differentiering just i denna mellangrupp. 



158    VASKULÄR MEDICIN  2011 •  Vol 27 (Nr 3)

4. Effekten av intervention mot kardiovaskulär sjukdom har 
ännu inte studerats på ett systematiskt sätt. Det är betydel-
sefullt att undersöka hur behandling av olika riskfaktorer 
som hypertoni, metabola störningar, och sömnapné påverka 
uttrycket av de parametrar som undersöks. 
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Aktuell avhandling: 
Angiotensin-converting enzyme in 

cardiovascular function and dysfunction
Den 15 april 2011 försvarade Liza Ljung-
berg sin avhandling rörande Angioten-
sin-converting enzyme (ACE) och dess 
betydelse för kardiovaskulär funktion 
och dysfunktion. Fakultetsopponent var 
professor Thomas Kahan, Danderyds 
sjukhus. Här följer en sammanfattning 
om fynden i avhandlingen, vilka är hög-
intressanta ur vaskulär synvinkel.

Renin-angiotensin-aldosteron-sys-
temet är ett av kroppens viktigaste 
system för reglering av blodtryck. 

Angiotensin-converting enzyme (ACE) 
utgör en central del i renin-angiotensin-
aldosteron-systemet genom att omvandla 
den inaktiva peptiden angiotensin I till 
den betydligt mer aktiva peptiden angi-
otensin II. Angiotensin II har en mängd 
effekter i olika vävnader och är involverad 
i regleringen av kardiovaskulära systemet 
(figur 1), och sannolikt även i utvecklingen 
av hjärt-kärlsjukdom. Hos friska individer 
finns ACE framförallt utryckt på den lumi-
nala sidan av vaskulära endotelceller, samt 
fritt cirkulerande i blodet. Tidigare studier 
har dock visat en uppreglering av ACE i 
aterosklerotiska plack [1], i kärlväggen vid 
bukaorta aneurysm [2] och i hjärtat vid 
hjärtinfarkt [3]. 

Det finns en vanlig genetisk variation i 
genen för ACE, en s.k. insertion/deletions 
polymorfi (I/D). ACE I/D polymorfin styr 
till viss del hur mycket ACE som finns 
cirkulerande i blodet [4, 5], även om det 
finns en stor variation även hos individer 
med samma ACE-genotyp. Tidigare stu-
dier har indikerat att bärare av två ACE 
D alleler (ACE D/D genotyp) kan ha en 
ökad risk för hjärt-kärlsjukdom [6-8]. I de 
fyra delarbetena som ligger till grund för 
avhandlingen studerades ACE-genotyp, 
samt mängd/aktivitet av ACE i odlade 
endotelceller och i cirkulationen för att 
utreda sambandet mellan ACE och kar-
diovaskulära riskfaktorer, hjärt- och kärl-
funktion, samt förekomst av kardiovasku-
lär sjukdom. 

Effekt av nikotin och dess 
levermetaboliter på ACE i odlade 
endotelceller
Det är välkänt att rökning har negativa 
effekter på hjärta och kärl, och nikotin 
verkar kunna påverka flera processer som 
är involverade i uppkomsten av hjärt-
kärlsjukdom [9-11]. När nikotin tas upp i 
blodet genomgår det en omfattande meta-
bolism, och ett antal nya metaboliter bildas 
[12]. Trots att metaboliterna förkommer i 

hög koncentration i blodet hos tobaksnytt-
jande individer [13, 14], är deras påverkan 
på hjärt-kärlsystemet relativt okänd. I det 
första delarbetet användes odlade humana 
endotelceller isolerade från navelsträng-
sven (HUVEC) för att studera nikotin 
och dess levermetaboliters effekt på ACE. 
Koncentrationerna av nikotin och nikotin-
metaboliterna var i nivå med vad som kan 
uppnås i blodet hos tobaksbrukande indi-
vider. Resultaten visade att både nikotin 
och några av dess metaboliter inducerade 
en ökad aktivitet av ACE i efter 1 timmes 
inkubering (figur 2). Även en något ökad 
mängd ACE i cellerna kunde observeras. 
En ökad ACE-aktivitet och därmed ökad 
bildning av angiotensin II, skulle kunna 
vara en cellulär mekanism som leder till 
ökad risk för hjärt-kärlkomplikationer hos 
tobaksbrukande individer.

Resultaten från studien visade också att 
det verkar finnas en individuell variation 
i hur celler från olika individer påverkas 
av nikotin och nikotinmetaboliterna; i 
celler från vissa individer sågs en ca 50% 
ökning av ACE-aktiviteten, medan celler 
från andra individer endast visade en liten 
eller ingen ökning. I ett försök att utreda 
vad denna individuella skillnad berodde på 
analyserades individernas ACE-genotyp. 

Figur 1. Renin.angiotensin-aldosteron systemet. Illustration: Lever, njure/binjure och blodkärl från ”the renin angiotensin-aldosterone system” 
av Rad A, 2006.  http://en.wikipedia.org/wiki/Renin-angiotensin_system.
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Inget tydligt samband mellan ACE-geno-
typ och effekt av nikotin och nikotinmeta-
boliter kunde observeras, dock analyserades 
endast 14 individer och ett svagt samband 
kan inte uteslutas då antalet individer var 
relativt begränsat. I dagsläget är det oklart 
vad den individuella variationen beror på. 

ACE och kardiovaskulära riskfaktorer 
och kardiovaskulär sjukdom
Sambandet mellan ACE I/D polymorfin 
och kardiovaskulär sjukdom har under-
sökts i en mängd tidigare studier, där flera 
studier har pekat på en möjlig koppling 
mellan D/D genotypen och ökad risk för 
kardiovaskulära komplikationer [6-8]. 
Trots att sambandet mellan ACE I/D poly-
morfin och mängd ACE i blodet är välkänt 
[4], har få tidigare studier undersökt kopp-
lingen mellan mängd ACE i blodet och 
risk för hjärtkärlsjukdom. I delarbete 2, 
användes en population bestående av 672 
individer (322 män och 350 kvinnor) i 
åldern 69–87 år för att studera kopplingen 
mellan ACE I/D polymorfin samt mängd 
ACE i blodet, med kardiovaskulära risk-
faktorer samt förekomst av kardiovaskulär 
sjukdom. I linje med tidigare studier [4, 5] 
kunde ett samband mellan ACE I/D poly-
morfin och mängd ACE i blodet ses, där 
individer med II genotyp hade en låg nivå, 
ID genotypen en intermediär nivå och 
DD individer en hög nivå ACE i blodet. 
ACE I/D polymorfin förklarade 10% av 
variationen i ACE hos män och 17% hos 
kvinnor. Hos män kunde dessutom ett 
samband mellan mängd ACE i blodet och 
antal kardiovaskulära riskfaktorer ses, där 
ett ökat antal riskfaktorer var associerat 
med en ökad mängd ACE (figur 3). De 
riskfaktorer som studerades var diabetes 
mellitus, ärftlighet för hjärtkärlsjukdom, 
hyperlipidemi, hypertension och rökning. 

Diabetes och rökning var de två riskfak-
torer som visades ha störst betydelse för 
mängden ACE i blodet. Resultaten från 
studien kunde däremot inte bekräfta det 
tidigare rapporterade sambandet mellan 
ACE D/D-genotyp och kardiovaskulär 
sjukdom. 

Koppling mellan ACE och mekaniska 
kärlväggsegenskaper i bukaorta
Bukaorta är ett område som är speciellt 
ofta drabbat av aneurysmutveckling. De 
bakomliggande mekanismerna för upp-
komst av bukaortaaneurysm är okända, 
men man tror att det finns genetiska varia-
tioner som ger en ökad risk [15]. ACE I/D 
polymorfin är en av de gen-variationer som 
pekats ut som en möjlig kandidat [16-18]. 
Tidigare studier har även förslagit att det 
kan finnas en koppling mellan kärlväg-
gens mekaniska egenskaper och risk för 
aneurysmutveckling [19, 20]. I delarbete 
3 studerades 406 individer (212 män och 
194 kvinnor) rekryterade från popula-
tionen som användes i delarbete 2. Styv-
het/distensibilitet i bukaorta bestämdes 
med specialiserad ultraljudsteknik. Med 
denna metod kan man med hög upplös-
ning bestämma bl.a. kärlets diameter och 
pulsatila diameterförändringar, vilket kan 
användas för beräkning av kärlstyvstyvhet/
distensibilitet [21]. 

Resultaten visade att män som var 
bärare av ACE D-allelen hade en lägre 
distensibilitet (högre styvhet) i bukaorta 
jämfört med män som var bärare av II-
genotypen (figur 4). Däremot kunde 
inget sådant samband återfinnas hos kvin-
nor. Någon koppling mellan mängd ACE 
i blodet och styvhet i bukaorta kunde inte 
identifieras, varken hos kvinnor eller hos 
män. Sambandet mellan ACE D-allelen 
och styvhet i bukaorta verkar således vara 

oberoende av mängden ACE i blodet. En 
ökad bukaortastyvhet indikerar en störd 
kärlväggsintegritet, vilket kan ha bety-
delse för uppkomst av aneurysm. Hos 
män skulle ACE D-allelen tillsammans 
med andra lokala, genetiska eller inflam-
matoriska faktorer kunna predisponera för 
aneurysmutveckling. 

Figur 2. Effekt av nikotin och två av dess levermetaboliter på ACE-aktivitet i odlade 
humana endotelceller. Figuren visar medelvärde ± SEM , * p < 0.05, ** p < 0.001

Figur 3. Cirkulerande ACE-nivåer hos män och kvinnor 
med olika antal kardiovaskulära riskfaktorer. 
Figuren visar medelvärde ± SEM. 

Figur 4. Distensibilitet i bukaorta hos män som 
är bärare av ACE II-genotyp respektive bärare av 
ID/DD genotyperna. Figuren visar medelvärde ± 
SEM, * p < 0.05.

Figur 5. Cirkulerande ACE-nivåer hos individer 
med normal respektive nedsatt systolisk vän-
sterkammarfunktion. Figuren visar medelvärde 
± SEM. 
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Relation mellan ACE, centrala blodtryck 
och hjärtfunktion
Ett högt blodtryck är en välkänd riskfaktor 
för att utveckla hjärt-kärlsjukdom. Vanli-
gen mäts blodtycket i överarmen, men på 
senare år har de centrala hjärtnära blod-
trycket i aorta kommit mer i fokus, efter-
som detta tryck visat vara bättre relaterat 
till utveckling av hjärt-kärlsjukdom [22]. 
I delarbete 4 studerades sambandet mellan 
ACE, centralt blodtryck och hjärtfunktion 
på äldre män och kvinnor i en delpopula-
tion av individerna i delarbete 2. Systolisk 
vänsterkammarfunktion bestämdes med 
hjälp av ekokardiografi (n=655). Centrala 
blodtryck bestämdes med applanationsto-
nometri (SphygmoCor) i arteria radialis 
(n=422). Via en transferfunktion beräkna-
des de centrala blodtrycken. Individer med 
nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion 
hade högre mängd ACE i blodet jämfört 
med individer med en normal vänsterkam-
marfunktion (figur 5). Däremot fanns 
inget samband mellan mängd ACE och 
centrala blodtryck. ACE I/D polymorfin 
hade ingen effekt på varken systolisk vän-
sterkammarfunktion eller centrala blod-
tryck. 

Det är i dagsläget oklart om en uppreg-
lering av ACE har en aktiv roll i patogene-
sen av systolisk vänsterkammardysfunktion 
eller om det är en passiv uppreglering till 
följd av sjukdomen. Tidigare studier har 
föreslagit att ACE kan ha en tryckobero-
ende roll i remodelleringen av hjärtat, en 
hypotes som är i linje med resultaten från 
den aktuella studien.

Slutsatser
Nikotin och dess levermetaboliter induce-
rar en ökad ACE-aktivitet i odlade humana 
endotelceller. Det finns en individuell vari-
ation i effekten av nikotin och nikotinme-
taboliterna som verkar vara oberoende av 
ACE I/D polymorfin.

Hos äldre män finns ett samband 
mellan mängd ACE i blodet och antal 
kardiovaskulära riskfaktorer. Diabetes och 
rökning är de två riskfaktorer som visades 
ha störst effekt på mängd ACE i blodet. 
En ökad mängd ACE och därmed ökad 
bildning av angiotensin II, skulle kunna 
vara en cellulär mekanism som leder till 
ökad risk för hjärt-kärlkomplikationer hos 
tobaksbrukande individer och diabetiker.

Män som är bärare av ACE D-allelen 
har en högre styvhet i bukaorta jämfört 
med män som är bärare av II-genotypen. 
En ökad bukaortastyvhet indikerar en störd 
kärlväggsintegritet, vilket tillsammans med 

andra lokala, genetiska eller inflammato-
riska faktorer skulle kunna predisponera 
för aneurysmutveckling.

Systolisk vänsterkammarfunktion är 
associerat med en ökad mängd ACE i 
blodet. ACE skulle kunna spela en roll i 
patogenesen av vänsterkammardysfunk-
tion, och resultaten från den aktuella stu-
dien pekar på en direkt effekt på hjärtat 
snarare än en påverkan på centrala blod-
tryck.
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