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LEDARE

En blick i backspegeln och sedan framåt

M

ed denna ledare vill jag markera att Svensk
förening för hypertoni, stroke och vaskulär
medicin – kort sagt Svensk vaskulär medicin
– nu lägger sitt andra verksamhetsår bakom sig efter sammanslagningen av föreningarna för hypertoni och angiologi. Har denna förändring varit lyckosam? Ja, personligen är jag övertygad om att detta har varit ett stort steg
i rätt riktning. Vårt koncept att samla vaskulär medicin
inom en gemensam organisation har också fått stöd och
väckt beundran från både europeiskt och globalt håll,
vilket naturligtvis är extra roligt.
Vi har skapat en förening med en mycket bredare förankring i de olika sjukdomsgrupper som omfattas av begreppet vaskulär medicin. Samarbetet med Svensk internmedicinsk förening och de föreningar som ingår i Svenska
hjärtförbundet har utvecklats och jag tror mig kunna lova
ett ännu mer fördjupat samarbete under det närmaste
året. Vi har påbörjat arbetet med en målbeskrivning för
profilområdet vaskulär medicin med ett långsiktigt mål
att skapa en sådan subspecialitet. Föreningen planerar
en högskoleutbildning för sköterskor i vaskulär medicin
nästa år och vi arrangerar en årlig nordisk forskarutbildningskurs. Föreningens tidskrift Vaskulär Medicin har fått
större upplaga, utökat omfång, bättre innehåll och högre
läsvärde. Glädjande är också vårt samarbete i tidskriften
med Svenska sällskapet för trombos och hemostas. Föreningen stödjer också utvecklingen av ett stort register
för hypertoni i primärvård, som jag tidigare har beskrivit.
I en tid när information sprids allt fortare på elektronisk väg är det en angelägen uppgift för föreningen att
kunna delge viktig information om möten, kurser och
kongresser på ett adekvat sätt. Därför är det så viktigt att
Du rapporterar Din aktuella elektroniska adress till vårt
medlemsregister. På ett särskilt uppslag i detta nummer
finns en talong Du kan använda för detta! Du kan också
direkt kontakta vår administrativa sekreterare elektroniskt
förstås. Under en övergångstid om två år har tidigare
medlemmar i Svenska Hypertonisällskapet varit befriade
från årsavgiften till föreningen. Med början 2010 upphör
detta, vilket betyder att föreningen kommer att få ett
viktigt stöd för sin ekonomi.
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Kunskapen utökas snabbt inom området medicin. De
gemensamma europeiska riktlinjerna om omhändertagande av hypertoni från European Society of Hypertension
och European Society of Cardiology från 2007 har helt
nyligen uppdaterats och publicerades i förra månaden [1].
Man betonar nu tydligare betydelsen av tidig hypertensiv
organpåverkan. Ett viktigt avsnitt värderar befintlig evidens för de behandlingsmål som allmänt rekommenderas.
Man konstaterar att det vetenskapliga stöd som finns för
lägre blodtrycksmål hos patienter med hög risk i många
fall har svagare underbyggnad. Vid behandling betonas
värdet av att tidigt använda kombinationer av läkemedelsklasser. Man har fortfarande generellt en mer positiv
inställning till betablockerare än vad som förespråkas i
Sverige [2-4]. Sammantaget är detta uppdaterade riktlinjedokument välskriven och värdefull information för alla
med intresse av hjärt-kärlsjukdomar.
Jag och hela styrelsen ser fram mot ett fortsatt givande
samarbete med Dig och alla andra medlemmar i föreningen också under nästa år. Du kan bidra till att göra vår
förening ännu bättre. Gör Din röst hörd. Kontakta någon
i styrelsen. Skriv ett bidrag till Vaskulär medicin!
Thomas Kahan
Ordförande
1. Mancia, G, Laurent, S, Agabiti-Rosei, E, et al. Reappraisal of
European guidelines of hypertension management: A European
Society of Hypertension Task Force document. J Hypertens 2009;
27:2121-59
2. Förebyggande av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom. Information
från Läkemedelsverket 2006;3:16-97.
3. Kahan T, Dahlgren H, de Faire U, et al.. Måttligt förhöjt blodtryck. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens
beredning för medicinsk utvärdering 2004–Uppdatering 2007.
SBU-rapport 170/1U, pp 1-195.
4. Kahan T, Nyström F. Hypertoni och 24-timmars mätning av
blodtryck. Studentlitteratur, Lund, 2009.
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FRÅN REDAK TIONEN

Är du beredd att ta alla risker det kan innebära att
ändra din kost? – Nya tankar från en gammal studie

J

ag skriver numer på en bok för allmänheten om ”bevisen” för hur man bäst
ändrar sin livsstil för att leva friskt länge.
Detta gav mig anledning att ånyo läsa på en
gammal klassisk studie av kostens effekter på
sjuklighet: The Finnish Mental Hospital Study.
I denna berömda och helt unika finska studie
av manliga mentalsjuka patienter som satt
tämligen permanent på mentalsjukhus under
1959–1971 bytte man under sex år på det ena
mentalsjukhuset ut praktiskt taget allt animaliskt fett mot vegetabiliska fetter, framförallt
i form av sojabönsolja [1]. Smör och t.o.m.
mjölk fick ändras så att också det så långt
som möjligt baserades på sojabönsolja. Mjölken kom således att bestå utav vatten och
sojabönsoljeemulsion. Man serverade kosten
på det ena mentalsjukhuset under sex år och
registrerade under denna period sjuklighet i
hjärt- och kärlsjukdom, bl.a. genom att titta
efter vissa förändringar på EKG. Ett motsvarande sjukhus fungerade under dessa år som
kontroll. Efter sex år byttes interventionen
mellan sjukhusen så att det som var kontroll
först fick byta kosten till att vara vegetarisk
fettbaserat, medan det sjukhus som först haft
sådan kost nu återgick till normaldiet. Deltagarna i studien var mellan 34–64 år gamla
initialt, och man tog bara med sådana som
var hjärtfriska i analyserna. Deltagandet i
studien var naturligtvis inte frivilligt och de
flesta som var inlagda på mentalsjukhusen
som ingick hade ingen möjlighet att få fatt
i annan kost än den som erbjöds på plats,
vilket gav maximal följsamhet. De allra flesta
var inlagda (instängda) permanent för sina
olika sjukdomar, mycket få personer blev
utskrivna under studieperioden medan det å
andra sidan tillkom en del nya patienter efterhand, som alltså då inte tog del av koständringen under lika lång tid. Man beräknade
att deltagarna i snitt var med om de olika
dieterna i lite drygt fyra år och sammanlagt
studerades 676 individer. Enligt den vetenskapliga rapporten, som använder en del idag
tveksamma statistiska metoder, så halverade
bytet till vegetabiliska fetter sjukligheten
i kranskärlssjukdom! Antalet händelser av
olika allvarlighetsgrad var 19 stycken i gruppen som åt sojabönsoljediet jämfört med 44
bland dem som åt standardkost, så siffrorna
var inte särskilt höga vilket ger stort spelrum
för slumpfynd. Man såg emellertid en tämligen kraftig sänkning av kolesterolvärdet i

blodet: -15% – ett imponerande resultat på
denna mjuka ändpunkt. Detta antogs höra
ihop med bland annat en dramatisk stegring
av kvoten mellan fleromättat fett och mättat
fett. Denna så kallade P/S kvot (”polyunsaturated/saturated fat”), steg från 0,25 till
1,48 under studieperioden, allt i enlighet med
dåtidens idéer om betydelsen av att undvika
mättat fett.
En ytterligare finess med denna studie för

det vetenskapliga fältet kost och hälsa, men
inte för deltagarna, var att man tog vävnadsprover från fettväven på stussen med regelbundna intervall. Man kunde sedermera med
denna unika kombination av studieduration
och närmast fullständig följsamhet påvisa att
man efter sex år hade nästan identisk sammansättning av de olika enkel och fleromättade fettsyror som fanns i kosten och den
som man fann i fettväven. Detta fungerade
också som ett bevis på att man verkligen höll
sig till den kost som det var tänkt. Äter man
en viss form av fleromättat fett så kommer
med tiden alltså omsättningen av fettceller
och fettsyror i fettcellen att hamna i jämvikt
med kostens sammansättning. Man blir således högst bokstavligen vad man äter på ca
sex år, särskilt som många av oss alltmer idag
domineras av vår fettväv – den blir ju allt
större på oss svenskar.
Varför har man då inte anammat det lyckade

resultatet i den finska studien? Ja, det beror
säkert mycket på att undersökningen är så
gammal att det är svårt att säga om fynden
går att extrapolera till dagens finnar, skandinaver eller västvärldsinnevånare. Hur representativ var den kost man jämförde med?
Kanske det var den som var olämplig snarare än att det var sojabönsoljedieten som var
så bra? Och framförallt; hur säker kan man
vara på resultaten av de osäkra metoder man
använde för att undersöka sjuklighet? Och
hur representativa för folk i allmänhet idag
var finska mentalsjuka patienter på 60-talet?
Kan man räkna med att vi har samma slags
kranskärlssjukdom med samma riskfaktorer?
Det blir många frågor som hopar sig, men
visst, jag tycker ändå att denna studie talar för
att man kan nå effekter på sjuklighet genom
extrema kostförändringar om man har lång
undersökningstid (sammanlagt 12 år!) och
mycket god följsamhet.

Jag fick en mycket spekulativ idé när jag nu

lusläste denna studie igen, som jag inte kan
låta bli att ventilera i denna tidskrift där jag
som redaktör inte så lätt refuseras… I den
finska mentalsjukhusstudien fann man att
i fettväven på stussen, visserligen på män,
men ändå, så minskades av sojabönsoljedieten halten av mättade fettsyror (14:0, 16:0
och 18:0) från att utgöra ca 51% av fettet i
fettväven till 42%, och ersattes således med
enkel- och fleromättade fettsyror. Innebär det
också att man får en mindre fast rumpa? Det
är ju alldeles klart att fett som är mättat är
fastare än fett som är enkel- eller fleromättat.
Fiskar som simmar i kallt vatten innehåller ju
framförallt omättat fett för att vara smidiga
– om de var uppbyggda av mycket mättat
fett skulle de inte kunna vifta på sina stjärtar
eftersom de då skulle bli stela som fiskpinnar. Alltmedan olja oftast är flytande även
i kylskåpstemperatur, så är smöret så hårt
att det knappt går att bre på mackan. Varför
har ingen informerat om att man kanske får
en hängigare kropp om man undviker det
mättade fettet? Fett är ju dessutom ett isoleringsmaterial i våra kroppar som kan tillåtas
bli tämligen svalt om det är kallt ute – då
kanske dessa förändringar i fettsammansättning verkligen märks extra tydligt? I den
finska mentalsjukhusstudien steg halten av
omättad linoljesyra (linoleic acid 18:2) från ca
10% till ca 30% i fettväven, d.v.s. en trefaldig
stegring, Detta motsvarade nästan innehållet
i kosten som var 32%.
Sammanfattningsvis, känner man att man

är tillräckligt lik en finsk mentalsjuk patient
på 70-talet så finns det faktiskt en studie som
talar för att man kan förebygga hjärtsjukdom
med att ta bort mättat animaliskt fett. Två
saker förtjänas att framhållas som kan göra
detta tveksamt ändå – uppslammad sojabönsolja som mjölkersättning i kaffet är inte gott,
och man får vara beredd på att rumpan kan
börja hänga!
Från redaktionen
Fredrik Nyström
Referens:
1. Turpeinen O, Karvonen MJ, Pekkarinen M, Miettinen M, Elosuo R, Paavilainen E. Dietary prevention of coronary heart disease: the Finnish Mental
Hospital Study. Int J Epidemiol 1979; 8: 99-118.
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Ny syn på blodtrycksmål för riskpatienter
i uppdaterade europeiska riktlinjer
Hypertoni är en klassisk riskfaktor för hjärtkärlsjukdom av global betydelse. Individer med hypertoni utgör den största enskilda patientgruppen i Sverige, liksom i de flesta andra länder.
En uppdatering av riktlinjer från European Society of Hypertension (ESH) framhåller bristen på evidens för de ambitiösa blodtrycksmål som hittills rekommenderats för patienter med diabetes, koronar- samt cerebrovaskulär sjukdom. Man rekommenderar nu ett systoliskt målblodtryck på 130–139
mmHg. ESH menar att alla blodtrycksläkemedel kan användas och gärna i kombinationer redan från
behandlingsstart. Ingen effektskillnad finns i relation till ålder eller kön. Fortfarande finns det behov
av nya interventionsstudier för att utvärdera effekter i blodtrycksintervallet 140–160 mmHg SBT,
inte minst hos äldre patienter. Detta kommer man att söka stöd för hos bl.a. EU för att kunna genomföra baserat på generiska preparat.

D

en till antalet största gruppen av patienter som regelbundet kontrolleras inom
hälso- och sjukvården är de
cirka 900 000 individerna med hypertoni,
varav merparten står på läkemedelsbehandling [1]. Det har länge debatterats
hur man bäst skall sköta behandlingen av
denna riskfaktor och vilka målvärden som
bör anges. I vårt land kom SBU med en
rapport 2004 som gick igenom evidensläget vid den tidpunkten [1]. Sedan dess har
framförallt Läkemedelsverkets dokument
om ”Rekommendationer för att förebygga
aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom” från 2006
[2] varit den viktigaste sammanställningen
av synen på hypertonibehandling, baserat
på en workshop som hölls 2005. Det har
nu gått fem år sedan dess och data har tillkommit från ett stort antal viktiga studier,
bl.a. refererade i Läkartidningen [3,4],
varför det kan vara önskvärt att genomföra en ny sådan workshop för att revidera
riktlinjerna. Liksom förra gången så bör
ledande allmänläkare inbjudas eftersom
det är i öppenvården som den absoluta
majoriteten av dessa patienter diagnostiseras, utreds, behandlas och kontrolleras.
En bred enighet råder om att inte se högt
blodtryck isolerat utan som en del av ett
större riskfaktorpussel för att bedöma individens totala (absoluta) kardiovaskulär risk.
Trots att det finns ett stort antal hypertonistudier sedan 40 år tillbaka, så kvarstår
det fortfarande många oklarheter inom
detta område. Det kan gälla vilka målvärden som skall tillämpas för olika patientkategorier, vilken typ av behandling som kan
rekommenderas, samt en värdering av nytta
– risk – kostnad med denna behandling.

Uppdatering av
europeiska hypertoniriktlinjer

Det är därför av stort intresse att European
Society of Hypertension (ESH) nyligen
utgivit en uppdatering (”reappraisal”) av
de riktlinjer som togs fram 2007 i samarbete mellan ESH samt European Society of
Cardiology (ESC) [5]. Även om det redan
då angavs att dessa riktlinjer snarare syftade
till information och kunskapsspridning än
till mer tvingande pekpinnar, så är de betydelsefulla eftersom de representerar frukten
av ett brett samarbete mellan företrädare för
ett stort antal europeiska länder. Genom
samverkan med ESC kunde de även uppnå
officiell status inom kardiologiska sammanslutningar. Varje land uppmanades dock
att ta hänsyn till sina egna förhållanden
gällande hälso- och sjukvårdssystem samt
resurstillgång. De uppdaterade riktlinjerna
skall kunna ses som en interimsrapport
samt summering av nytillkommen evidens,
i avvaktan på en kommande revidering
(2012) av de gemensamma riktlinjerna för
ESH/ESC.
Vilka är då de viktiga nyheterna? Det
handlar framförallt om en kritisk värdering
av blodtrycksmålen, synen på läkemedelsvalet samt ett påpekande om behovet av
vissa nya studier av stor klinisk betydelse.
Ny syn på
blodtrycksmålet hos riskpatienter

Vad gäller blodtrycksmålet har det länge
hetat att ”ju lägre desto bättre”, inte minst
för vissa kategorier av riskpatienter, t.ex.
med diabetes, njursjukdom eller redan
etablerad koronar- eller cerebrovaskulär
sjukdom. För cirka 15 år sedan fördes
en debatt om den s.k. J-kurvan där vissa

debattörer hävdade att det kunde vara farligt att sänka det diastoliska blodtrycket
för lågt p.g.a. risk för hypoperfusion. Stöd
för denna uppfattning kom bl.a. från vissa
observationsstudier vilka dock medförde
tolkningssvårigheter genom att individer
som redan är skadade kardiovaskulärt
också sekundärt kan få ett lågt blodtryck.
Nu har emellertid ESH tagit upp denna
fråga igen, med fokus på det systoliska
blodtrycket, och inte utan en viss självkritik. Man skriver i det nya dokumentet
att det idag saknas evidens för att rekommendera drastisk blodtryckssänkning för
riskgrupper där hittills målet mindre än
130/80 mmHg framhållits i olika riktlinjer. Det har även framkommit misstankar
om ökade risker vid observationella post
hoc-analyser i ONTARGET-studien där
man funnit en ökad risk hos individer
med behandlade blodtrycksvärden under
130 mmHg systoliskt tryck [6]. Av dessa
skäl rekommenderar man nu från ESH att
sikta på ett målblodtryck mellan 130–139
mmHg hos dessa patienter, i avvaktan på
ny evidens. Detta utgör på sitt sätt en parallell till de slutsatser som har angivits för
reglering av hyperglykemi vid typ 2-diabetes [7,8]. Dessa anger att man bör använda
flexibla mål om det gäller patienter som
är känsliga för hypoglykemier och andra
biverkningar p.g.a. lång diabetesduration
och omfattande samsjuklighet, t.ex. hos
äldre individer. Däremot kan ambitionen
för normalisering av riskfaktornivåer vara
högre vid nyupptäckta fall i t.ex. medelåldern. Dessa patienter tål i de flesta fall även
behandlingen bättre och har mera att vinna
genom att förebygga (eller snarare fördröja)
utveckling av organskador.
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Flera möjliga läkemedel
att välja på vid behandlingsstart

En annan fråga är valet av läkemedelsbehandling om inte livsstilsåtgärder ensamma
kan reducera blodtryck och risk. Här anser
ESH att samtliga stora klasser av antihypertensiva läkemedel kan komma till
användning (diuretika, ACE-hämmare,
kalciumantagonister, beta-receptor blockerare och angiotensin-2-receptorblockerare; ARB), vilka alla kan ha både för- och
nackdelar inom vissa patientkategorier.
Prisargumentet om att ARB är alltför dyra
för rutinanvändning bortfaller snart i och
med tillgång till generika även för dessa
läkemedel under 2010. Redan idag finns
ARB generika att tillgå i flera europeiska
länder samt billig parallell import.
Synen på beta-receptorblockerare är
genomgående mera positiv i det europeiska
dokumentet [5] än vad som vanligen varit
fallet under senare år i vårt land. Detta
motiveras på basen av den uppdaterade evidens som presenteras i dokumentet, samt
med argumentet av att denna klass av läkemedel är heterogen och att det finns stora
farmakologiska skillnader mellan olika
farmaka. Inte ens atenolol, som ådragit sig
mest kritik för sin sämre stroke-preventiva
förmåga [9] kan vara ett helt dåligt alternativ, eftersom det bl.a. visat sig vid långtidsuppföljningen av UKPDS att patienter
med typ 2-diabetes som randomiserats till
atenolol hade en signifikant lägre mortalitet än de som randomiserats till captopril, vars överrisk var 23% (relativ risk
1,23; 95% konfidensintervall 1,00–1,51; p=
0,047) [10].
Det viktigaste argumentet i sammanhanget har dock varit de senaste och största
samlade analyserna från alla interventionsstudier inom hypertoniområdet, publicerad i BMJ 2008–2009, och som visar att
i princip alla blodtrycksläkemedel är likvärdiga till sina effekter, och utan skillnader mellan kön eller olika åldersgrupper
[11,12].
Andra viktiga synpunkter är att kombinationsbehandling rekommenderas i ökad
omfattning, och ofta från start om den
allmänna risken är hög eller mycket hög.
Vanliga och användbara kombinationer är
bl.a. den mellan ACE-hämmare/ARB och
ett tiaziddiuretikum, alternativt med en
kalciumantagonist. Kombinationen mellan
en beta-receptorblockerare och tiaziddiuretikum går också bra i låga doser om inte
risken för metabola rubbningar kan vålla
problem. Hos äldre individer är värdet av
hemodynamisk reglering som regel långt
viktigare än ev. metabola sidoeffekter,
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undantaget risk för gikt. Kombinationen
mellan en beta-receptorblockerare och en
kalciumantagonist av dihydropyridintyp är
även användbar genom synergism.
Behov av interventionsstudier
vid mild hypertoni

Slutligen menar man från ESH att det finns
ett behov av att genomföra ytterligare några
viktiga läkemedelsstudier, vilket kan göras
med användande av bl.a. billiga generika.
Det handlar om den hittills ofullständigt
utredda frågan om huruvida det lönar sig
eller ej att behandla grad 1-hypertoni (140–
149 mmHg systoliskt och 90–99 mmHg
diastoliskt). Detta kan gälla bl.a. äldre
patienter, eftersom hittillsvarande studier
haft inklusionsgräns 160 mmHg SBT eller
högre. Man efterlyser även studier som har
andra utfallsvariabler än sjukdom och död,
t.ex. genom att följa förändring av tecken
på organskada (mikroalbuminuri, vänsterkammarhypertrofi, kärlförändringar). På
så sätt kan studier även göras med rimligt
patientantal i lägre intervallen för den del
av blodtrycksdistributionen som idag klassas som hypertoni. Av stor betydelse är att
försöka finna var den lägsta säkra nivån är
för målblodtryck hos riskpatienter med
diabetes, koronarsjukdom eller stroke. Ett
svar kan komma i och med presentationen
av ACCORD-studiens blodtrycksarm där
randomisering skett till ett målblodtryck
under 120 mmHg respektive mindre än
140 mmHg SBT [13]. Slutligen vill man
även framhålla vikten av att studier görs
med olika modeller för livsstilsintervention
då en utvärdering kan göras på hur graden
av organskada påverkas.
Sammanfattning
och blick mot framtiden

Sammanfattningsvis pekar de uppdaterade
riktlinjerna från ESH på flera viktiga förändringar i synsättet på hypertoni och dess
behandling. Det återstår att se i vad mån
dessa även kan komma att få betydelse för
svenska förhållanden, men eftersom integreringen i Europa fortsätter alltmer så är
det sannolikt att så blir fallet. Har vi då
redan alla verktyg (läkemedel) som behövs
inom hypertoniområdet? Visserligen räcker
dagens läkemedelsarsenal långt, framförallt vid kombinationsbehandling, men
det finns ändå ett behov av utvecklingsarbete (t.ex. för renin-hämmare, endotelin-antagonister, angiotensin-2-agonister,
m.fl.), Kunskaper från den nya genetikens
kartläggning av genetiska polymorfismer
av betydelse för blodtrycksreglering och
hypertoni [14,15] kan även komma att

fokusera intresset på helt nya mekanismer
för att finna fram till effektiva men samtidigt skonsamma behandlingsalternativ.
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Leder diabetesbehandling till
förbättrad hjärtfunktion?
Hjärtsvikt är vanligt förekommande vid
typ 2-diabetes. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt sambandet mellan typ
2-diabetes och diastolisk dysfunktion,
det vill säga en relaxationsrubbning
som medför försämrad diastolisk eftergivlighet och därmed en förlångsammad
fyllnad av kamrarna under diastole. Till
viss del kan sambandet mellan hjärtsvikt
och typ 2-diabetes förklaras av makrovaskulär samsjuklighet, såsom kranskärlssjukdom och hypertoni, men även
de metabola rubbningarna i sig anses
kunna bidra till nedsatt hjärtfunktion.
Mot bakgrund av detta har det föreslagits att förbättrad glukometabol kontroll
kan vara gynnsamt för hjärtmuskelfunktionen hos patienter med typ 2-diabetes.
Under det gångna året har två intressanta
studier publicerats, där man testat hypotesen att diabetesbehandling (perorala
antidiabetika respektive insulin) leder
till förbättring av den diastoliska vänsterkammarfunktionen. I en tredje studie
utvärderades effekten på hjärtfunktionen av livsstilsbehandling vid obesitas.
Resultaten kommenteras här kortfattat.
Metabol bakgrund

Typ 2-diabetes kännetecknas ofta av resistens mot insulinets metabola effekter.
Insulin reglerar som bekant inte bara glu-

kosmetabolismen utan även lipidmetabolismen, och utövar en anti-lipolytisk effekt
på fettvävnaden. Resistens mot insulinets
anti-lipolytiska effekt leder till att en ökad
mängd fria fettsyror frisätts från fettvävnaden, vilket i sin tur nedsätter hjärtmuskulaturens förmåga att utnyttja glukos som
substrat för sin metabolism 1. Eftersom
syrgasbehovet för att producera en viss
mängd ATP är högre vid utnyttjande av
fettsyror än vid utnyttjande av glukos, kan
detta vara en nackdel om syrgasbehovet är
kritiskt ökat, såsom vid kronsik ischemisk
hjärtsjukdom eller vid akuta koronara syndrom.
PIRAMID – pioglitazon- eller
metforminbehandling

I den holländska PIRAMID-studien (Pioglitazone Influence on Triglyceride Accumulation in the Myocardium In Diabetes)
inkluderades 78 män 45–65 år gamla med
tablettbehandlad typ 2-diabetes 2. Samtliga hade genomgått ekokardiografi med
dobutamin-provokation utan att inducerbar ischemi kunnat påvisas. Samtliga
patienter bytte före studiestarten sin gamla
diabetesbehandling mot behandling med
sulfonylurea-preparatet glimepirid, och
randomiserades sedan till antingen til�lägg av metformin med måldosen 2 gram/
dag eller till tillägg av pioglitazon med

måldosen 30 mg/dag. Patienterna undersöktes noggrant före randomiseringen och
undersöktes sedan igen efter 24 veckors
behandling. Magnetresonans-spektroskopi
utfördes för att kvantifiera triglyceridhalten i hjärta och lever. Hjärtmuskulaturens
metabolism uppmättes med PET-teknik.
Funktionella kardiella parametrar uppmättes med magnetresonanstomografi. Man
ville dels studera om respektive behandling
påverkade de olika metabola och kardiella
parametrarna, dels om det fanns samband
mellan behandlingseffekten på de metabola
parametrarna och behandlingseffekten på
hjärtparametrarna. HbA1c, fasteplasmaglukos och insulinkänslighet förbättrades
lika mycket i bägge grupperna. Behandling
med pioglitazon, men inte med metformin, medförde signifikant förbättrat HDLvärde men också signifikant viktuppgång.
Behandling med metformin, men inte
med pioglitazon, medförde signifikant
förbättrade nivåer av LDL- och totalkolesterol. Halten av fria fettsyror i blodet
under fastebetingelser påverkades inte av
någon av behandlingarna, men pioglitazonbehandling var associerad med en mer
uttalad suppression av halten av fria fettsyror under pågående insulin-clamp än vad
metforminbehandling var. Hjärtmuskulaturens upptag av glukos ökade signifikant
i den pioglitazonbehandlade gruppen, men
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inte i den metforminbehandlade gruppen. Ingen av behandlingarna påverkade
halten av triglycerider i hjärtmuskulaturen,
men pioglitazon ledde till en signifikant
minskning av triglyceridhalten i levern.
I pioglitazongruppen sågs en signifikant
förbättring (ökning) av vänsterkammarens
slut-diastoliska volym, medan de parametrar som indirekt avspeglar vänsterkammarens fyllnadstryck förblev oförändrade.
I metformingruppen påverkades däremot
varken vänsterkammarens slut-diastoliska
volym eller de parametrar som avspeglar
vänsterkammarens fyllnadstryck. Den
pioglitazon-inducerade förbättringen av
den diastoliska vänsterkammarfunktionen
korrelerade emellertid inte signifikant med
den pioglitazon-inducerade förändringen
av hjärtmuskelns glukosupptag.
DADD – insulin- eller tablettbehandling

I den svenska DADD-studien (Diabetes
mellitus And Diastolic Dysfunction) studerade Christina Jarnert och medarbetare 39
patienter med kost- eller tablettbehandlad
typ 2-diabetes, som alla hade ekokardiografiskt normal systolisk men nedsatt diastolisk vänsterkammarfunktion 3. Patienterna
randomiserades till antingen insulinbehandling (insulin glargin (Lantus®) som
basinsulin + vid behov tillägg av insulin
aspart (NovoRapid®) till måltiderna) eller
till tablettbehandling (metformin + vid
behov tillägg av repaglinid (NovoNorm®)).
De patienter som före randomiseringen
använt metformin behöll denna oavsett
om de randomiserades till insulin- eller
tablettbehandling. Patienterna genomgick
blodprovtagning och ekokardiografi i samband med studieinklusionen, och undersökningarna upprepades efter 24 veckors
behandling. HbA1c och fasteplasmaglukos
förbättrades lika mycket i bägge grupperna,
men de ekokardiografiska parametrar som
användes för att värdera den diastoliska

vänsterkammarfunktionen förbättrades
inte i någon av behandlingsgrupperna.
Författarna konkluderar att hypotesen att
förbättrad metabol kontroll skulle förbättra
den diastoliska vänsterkammarfunktionen
inte kunde bekräftas.
Livsstilsbehandling

I tidskriften Diabetologia publicerades
nyligen en studie där 261 obesa patienter
(BMI ≥ 30 kg/m2) genomgick ett livsstilsprogram bestående av daglig fysisk aktivitet av måttligt ansträngande grad samt
kostomläggning med målet att reducera
det totala dagliga energiintaget och att låta
mindre än 30% av energiintaget komma
från fetter 4. Studiedeltagarna följdes under
6 månader och de som lyckades gå ner i vikt
med 5% eller mer jämfördes med dem som
inte lyckades med denna målsättning. Ekokardiografiska parametrar som speglar den
diastoliska funktionen förbättrades bland
dem som lyckats gå ner i vikt med 5% eller
mer men inte bland dem som misslyckats.
Ju mer uttalad relaxationsrubbning som
förelåg innan livsstilsbehandlingen påbörjades, desto mer uttalad blev effekten av
interventionen. Andelen patienter som
förbättrade sin diastoliska funktion var
lägre bland de patienter som hade känd typ
2-diabetes än bland de patienter som inte
hade typ 2-diabetes. Man noterade dock att
den enda faktor som var signifikant associerad med bättre diastolisk funktion var
förbättrat HbA1c!
Framtida utmaningar

Sammanfattningsvis föreligger inte idag
några starka bevis för att tablett- eller
insulinbehandling av typ 2-diabetes leder
till förbättrad diastolisk funktion. I PIRAMID-studien såg man en visserligen en
tendens till förbättrad diastolisk eftergivlighet bland de pioglitazon-behandlade
patienterna, men det var också flera funk-
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tionella hjärtparametrar som inte förbättrades signifikant av varken pioglitazon- eller
metforminbehandling. I DADD-studien
såg man inte någon förbättring av hjärtfunktionen vare sig med tablett- eller insulinbehandling. Kanske kan detta till viss del
förklaras av att den diastoliska dysfunktionen inte var särskilt uttalat nedsatt i samband med studiestarten. Livsstilsbehandling som leder till viktnedgång var å andra
sidan associerad med förbättrad diastolisk
funktion hos patienter med obesitas, men
sannolikheten att förbättra hjärtfunktionen
var sämre om man dessutom hade diabetes.
Gemensamt för de tre studier som här refererats är att den metabola kontrollen varit
ganska god vid studiestarten. Huruvida
förbättrad glukometabol kontroll medför
förbättrad diastolisk hjärtfunktion hos
individer med initialt dåligt reglerad typ
2-diabetes, kvarstår alltså att undersöka.
Magnus Wijkman
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Nya läkemedel i fokus
på diabeteskongress i Wien
EASD (European Association for the Study
of Diabetes) höll sin 45:e årliga kongress
i Wien, Österrike, den 29 september – 2
oktober. Stort intresse riktades under
mötet mot nya läkemedel för behandling av typ 2-diabetes: familjen av inkretinbaserade preparat växer, och flera
nya blodsockerreglerande preparat med
spännande verkningsmekanismer väntar
på att provas i större studier.
Nya inkretinbaserade
diabetesläkemedel

Bland GLP1-analogerna presenterades en
hel del resultat från NovoNordisks liraglutide som inom kort kommer att marknadsföras under namnet Victoza®. Liksom
den enda idag existerande GLP1-analogen,
exenatide (Byetta®), är administrationsfor-

men för liraglutide parenteral men endast
en gång dagligen till skillnad från exenatide som ska injiceras två gånger per dag.
Bland annat visade en switch over-studie
en något förbättrad glykemisk kontroll och
lite mindre illamående på liraglutide än
på exenatide. I en annan studie jämfördes
effekten av liraglutide som tillägg till metformin med tilläggseffekten av ett sulfonylureapreparat, glimepirid. Man visade i
denna studie en likvärdig HbA1c-sänkande
effekt men lägre risk för hypoglykemier
och en viktminskning som kvarstod över
två år för liraglutide jämfört med glimepirid. Inom den andra inkretinbaserade läkemedelsklassen, DPPIV-hämmarna, fanns
ett flertal studier som presenterades men
inga riktigt intressanta jämförande studier
även om resultat från en head to head-

studie mellan marknadsledande sitagliptin (Januvia®) och utmanaren saxagliptin,
som kommer att säljas under varumärket
Onglyza®, väntas inom kort.
Glädje av glukosuri?

Ett för kanske framförallt diabetologer
på något sätt välbekant sätt att få bra
blodsockerkontroll och samtidigt minska
kroppsvikten framkallas av det nya preparatet dapagliflozin som orsakar en renal
glukosuri genom att hämma natriumglukos-co-transporter-2 . Denna nya och
spännande behandlingsprincip är ju något
som (tyvärr) många patienter mer eller
mindre ofrivilligt råkar ut för vid dålig
sockerkontroll, och som egentligen i sig
verkar vara rätt harmlöst – sällan ser man
t.ex. urinvägsinfektioner eller andra direkta
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och mot bakgrund av att 11-β-HSD1aktiviteten visat sig vara uppreglerad vid
såväl obesitas som vid typ 2-diabetes, kan
farmakologisk hämning av 11-β-HSD1 ju
tyckas vara ett tilltalande sätt att behandla
typ 2-diabetes. Detta har nu prövats i en
studie där drygt 300 patienter med typ
2-diabetes randomiserades till att som
tillägg till metformin få antingen placebo
eller 11-β-HSD1-hämmaren INCB13739
i olika doser. I de högre doserna sågs en
signifikant förbättring av HbA1c-värdet
jämfört med patienterna som fick placebo.
Resultaten från denna studie verkar så här
långt lovande, och kanske får vi framöver
höra mer även om denna nya farmakologiska behandlingsstrategi.
Dygnsvariation av blodtrycket kopplat
till kärlstelhet vid typ 2-diabetes

komplikationer kopplade till detta, medan
det är uppenbart att det tämligen kraftfullt
kan leda till viktnedgång. Många patienter
menar ju att insulin ger viktuppgång eftersom de erfarit att då insulinbehandlingen
initierades så ökade vikten, medan vi med
mer insikt i mekanismer kan konstatera att
frånvaron av glukosuri medför ett bättre
omhändertagande av de kolhydratbaserade
kalorier man sätter i sig. Dapagliflozinresultat på EASD innefattade flera presentationer och man visade såväl att detta
preparat minskar HbA1c hos patienter som
inte har välkontrollerat glukos med metformin, och att det då samtidigt ger upphov
till viktnedgång. Man visade också att det
fungerade effektivt på insulinresistenta
individer. Man kan undra om inte ett
ur biverkningssynpunkt så pass harmlöst
preparat kan komma att bli en storsäljare,
även om genitala infektioner ökade något i
den förstnämnda undersökningen. Dapagliflozin minskade å andra sidan också såväl
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postprandiellt blodsocker som blodtryck.
Detta stämmer ju väl med uppfattningen
att glukosuri kapar av blodsockertoppar
även i vanliga fall, med normal glukoströskel. Patienter med njursvikt kan ju uppvisa mycket kraftiga blodsockerstegringar
vilket säkert är orsakat av ett bortfall av just
denna ”skyddsmekanism”. Att man får en
viss blodtryckssänkning beror säkert också
till del av en volymsförlust via osmotisk
diures. Ett mycket intressant preparat som
inte verkar ha så långt kvar innan det kan
nå marknaden således!
Hämning av 11-β-hydroxysteroiddehydrogenas typ 1

Enzymet 11-β-hydroxysterid-dehydrogenas
typ 1 (11-β-HSD1) katalyserar konversionen
från inaktivt kortison till aktivt kortisol.
Mot bakgrund av att många kliniska karaktäristika som ses vid hyperkortisolism (bålfetma, försämrad glukometabol kontroll,
hypertoni) även ses vid typ 2-diabetes,

Pär E:son Jennersjö som är distriktsläkare
i Borensberg och blivande doktorand vid
Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet, presenterade en poster
som handlade om systolisk blodtrycksvariation över dygnet hos 414 patienter med
typ 2-diabetes. Studiepopulationen, som
ingår i CARDIPP-programmet (Cardiovascular risk factors in patients with type
2 diabetes – a prospective study in primary
care), hade genomgått ambulatorisk blodtrycksmätning, ekokardiografi samt pulsvågsanalys som möjliggör beräkning av
pulsvågshastighet som i sin tur är ett mått
på kärlstelhet. Resultaten visade att individer som inte sjönk i sitt nattliga blodtryck,
s.k. non-dippers, hade stelare kärl och
större vänsterkammarmassa jämfört med
individer med bevarat nattligt blodtryckfall trots att det inte var någon skillnad i
mottagningsblodtryck mellan grupperna.
Slutsatsen är att ambulatorisk blodtrycksmätning ger en värdefull tilläggsinformation om ”hjärt-kärlslitage” utöver vanligt
mottagningsblodtryck hos patienter med
typ 2-diabetes.
Nya data kring graviditetsdiabetes

Huruvida aktiv behandling av mildare
former av graviditetsdiabetes är förenat
med förbättrad prognos för fostret under
förlossningen och under nyföddhetsperioden har hittills inte studerats. På ett
symposium om graviditetsdiabetes sammanfattade Moshe Hod epidemiologiska
data från den uppmärksammade NIHfinansierade HAPO-studien (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome) som
publicerades förra året. Man hade granskat
utfallet av över 23 000 förlossningar, och
kunde visa att risken för fetal makrosomi,

förlossning med kejsarsnitt, neonatal
hypoglykemi och ökad halt av c-peptid i
navelsträngsblod var och en uppvisade ett
kontinuerligt samband med resultatet från
2-timmars-glukosvärdet efter glukosbelastning av den gravida mamman utan att
något säkert tröskelvärde för riskökningen
gick att påvisa.
Mot bakgrund av denna kunskap har
det föreslagits att de nu använda diagnostiska kriterierna för graviditetsdiabetes är
för högt satta, och att vi idag riskerar att
missa en del patienter med ”mild graviditetsdiabetes” som kanske skulle gynnas
av behandling. Några bra bevis för att så
är fallet har emellertid inte funnits, och
man har därför inväntat resultaten från
en studie som genomförts av nätverket
MFMU (Maternal-Fetal Medicine Units).
Resultaten publicerades på kongressen av
Mark Landon och förhandspublicerades
samma dag elektroniskt i tidskriften New
England Journal of Medicine. 958 kvinnor i graviditetsvecka 24–31, som alla hade
fasteplasmaglukos mindre än 5,3 mmol/L
men måttligt nedsatt glukostolerans vid
glukosbelastning (i studien användes följande gränsvärden: 1-timmarsvärde > 10
mmol/L, 2-timmarsvärde > 8,6 mmol/L
eller 3-timmarsvärde > 7,8 mmol/L) randomiserades till antingen aktiv behandling
(n=485) bestående av kostråd, utbildning
i egenmätning av kapillära glukosvärden
och, vid behov, insulinbehandling, eller till
ingen behandling (n=473). För den primära kombinerade utfallsvariabeln (perinatal dödlighet, trauma vid förlossningen

eller neonatal hypoglykemi, hyperbilirubinemi eller hyperinsulinemi) sågs ingen
signifikant skillnad mellan grupperna.
Aktiv behandling medförde emellertid
minskad risk för födelsevikt över 4 000
gram och minskad risk för både kejsarsnitt
och skulder-dystoci. Även förekomsten av
pre-eklampsi och graviditetshypertoni var
signifikant lägre i den behandlade gruppen.
Resultaten från studien kommer att utgöra
en viktig kunskapsbas inför det pågående
arbetet med att ta fram nya internationella
definitioner av graviditetsdiabetes.
Kontinuerlig glukosmätning

Basen för insulindosering, framför allt vid
typ 1-diabetes, har länge varit resultaten
från patienternas egna kapillära plasmaglukosmätningar. En nackdel med denna
metod kan vara att det är svårt att fånga
upp svängningar av glukosvärdena som
infaller mellan självtesterna. Självtestandet
kan därför upplevas som meningslöst då
kurvorna blir svåra att förstå, och testandet
även kan ge upphov till känslor av uppgivenhet och till och med känslor av skuld
och skam. Dr Polonsky från Behavioral
Diabetes Institute i San Diego kunde i en
liten studie visa att sådana negativa känslor inför självtesterna var vanligt förekommande. En ny metod för att bättre kunna
utvärdera glukosvärden under hela dagen
är kontinuerlig glukosmätning (continuous glucose monitoring, CGM), som kan
användas som en del av intensifierad egenvård. Metodiken bygger på att en subkutan
sensor mäter halten av vävnadsglukos, som

sedan kan presenteras för patienten nära
nog i real-tid upp till var femte minut.
Genom att analysera trender av seriella
mätvärden kan apparaturen även ge larm
och förvarna inför hotande hypo- eller
hyperglykemi samt larma vid förinställda
tröskelvärden. CGM kan vara av värde
framför allt vid svårinställd typ 1-diabetes
och kan användas oavsett om insulinbehandlingen sker på konventionellt sätt
med multipla dagliga injektioner (MDI)
eller om insulinpumpbehandling används.
I Sverige ingår CGM sedan i september
i läkemedelsförmånen bland annat för
patienter med kvarvarande HbA1c över 9%
trots optimerad insulinbehandling, och för
patienter som under ett år haft minst två
assistanskrävande hypoglykemier.
På kongressen presenterades två små
men intressanta nya studier som berörde
CGM. Jeroen Hermanides från Amsterdam redovisade data från den nyligen
avslutade EURYTHMICS-studien, där
83 patienter med typ 1-diabetes och dålig
metabol kontroll hade randomiserats till
antingen intensifierad behandling i form av
insulinpumpbehandling + CGM, eller till
fortsatt behandling med MDI + konventionell egenmätning av kapillärt plasmaglukos. De patienter som fick behandling med
pump + CGM sänkte sitt genomsnittliga
HbA1c med drygt 1 procentenhet utan att
drabbas av fler hypoglykemier än de patienter som fortsatte med konventionell insulinbehandling + egenmätning av kapillärt
plasmaglukos. De senare förbättrade inte
sitt genomsnittliga Hba1c nämnvärt under
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de 26 veckor som studien pågick. Studien
svarar dock inte på frågan om den observerade förbättringen av HbA1c var relaterad
till pumpbehandlingen eller till CGMmetodiken. Dennis Raccah presenterade
emellertid data från en fransk studie som
belyste just denna fråga. I studien hade 115
patienter med typ 1-diabetes inkluderats.
Samtliga behandlades med konventionell insulinbehandling i flerdosregim och
använde konventionell egenmätning av
kapillärt plasmaglukos för att styra insulindosernas storlek men hade trots detta otillfredsställande metabol kontroll. Patienterna
hade randomiserats antingen till behandling
med insulinpump + CGM eller till behandling med insulinpump + fortsatt konventionell egenmätning av kapillärt plasmaglukos. De 55 patienter som randomiserats till
pumpbehandling + CGM-kontroller uppmanades att använda sig av CGM-systemet
minst 70% av tiden under den 6 månader
långa studien. Vid studiens avslutande hade
patienterna i bägge grupperna signifikant
lägre HbA1c än före studiestarten. Vid en
intention to treat-analys såg man ingen
skillnad i sänkning av HbA1c mellan de
patienter som haft CGM-utrustning och
de som istället använt sig av konventionell
kapillär provtagning. När författarna istället analyserade resultaten endast från de 32
patienter som rapporterade att de verkligen
använt CGM-utrustningen mer än 70% av
studietiden, fann man dock att dessa hade
signifikant lägre HbA1c än de patienter som
randomiserats till konventionell kapillär
provtagning.
Sammanfattningsvis visar alltså dessa
två studier att vid undermåligt reglerad
typ 1-diabetes kan insulinpumpbehandling

leda till förbättrad glukometabol kontroll,
och om man dessutom lägger till CGM
som hjälpmedel blir effekten ännu bättre
– men då krävs det att patienterna verkligen använder CGM-utrustningen! Värt
att notera i sammanhanget är också att de
patienter som i den förstnämnda studien
randomiserats till insulinpumpbehandling
+ CGM ”förbrukade” ungefär 500 timmar
mer sjukvårdskontakt under studietiden
jämfört med de patienter som randomiserats till fortsatt konventionell behandling
och provtagning. Kanske kan en del av de
positiva effekterna som förknippas med
CGM hänföras till att patientkontakten
och tiden som avsätts till patientutbildning
tillåts öka kraftigt?
Pro- och con-debatter

Bland det som lockar mest på kongresser är
debatter om aktuella ämnen. Det är alltid
lika fascinerande att upptäcka hur man
kan byta uppfattning 180 grader genom
att lyssna till vältaliga kollegor som plockar
fram just de studier som stöder deras egen
uppfattning och sedan argumenterar för
sin ståndpunkt. Med stort intresse avlyssnades således debatten mellan I. B. Hirsch
från USA som vältaligt försvarade ett ambitiöst HbA1c-mål på under 6,5% (motsv.
under 5,5% i Sverige). Några nya huvuddata framkom inte här direkt för den som
känner aktuella resultat från ADVANCE,
ACCORD och VADT (som ju finns att
läsa i senaste numren av VM) och Hirsch
slutkläm var snarast att man i realiteten
ändå alltid hamnar på ett sämre HbA1c
än det man strävar emot. Lite nya detaljer framkom faktiskt som visade att man i
ACCORD såg sämre prognos hos just dem

som hamnade i intensivarmen men som
inte fick bättre glukos av detta – så om man
lätt kunde bättra sin glykemiska kontroll
så verkade det inte vara förenat med ökad
risk att sträva efter normalisering av HbA1c
i ACCORD, menade Hirsch.
Andrea Siebenhofer-Kroitzsch (se bild)
från Österrike försvarade å andra sidan
ståndpunkten att man borde låta HbA1c
vara 7,0% (motsv. 6,0% i Sverige) eller
till och med högre, för att det skall gå så
bra som möjligt för våra patienter. Hon
inledde med att påpeka att man inte kan
dra slutsatser om kausalitet från alla de
observationella studier som finns och som
visar en fördel av att ha bra glykemisk kontroll. Hon påminde om den ökade risken
för död som man fann i ACCORD. Hon
visade också att det finns mer data som
talar för nyttan, och små risker, med att
sänka blodtryck och lipider vid typ 2-diabetes, än av att sänka glukos till mer normala nivåer. Hon lyfte också fram de data
som visar på att det är de friska som verkar
ha mest nytta av att sträva mot normoglykemi (i UKPDS), men att om man satsar
hårt och har sjukare och äldre patienter är
nyttan alltmer tveksam – vilket ju går tämligen stick i stäv med vad man brukar finna
vid behandling med blodtryckssänkande
preparat och lipidsänkare där de sjukaste
oftast får lägst NNT- (numbers needed to
treat) värden.
Frågan om postprandiella blodsockerstegringar påverkar kardiovaskulär risk
debatterades av E Ferrannini från Italien
(se bild), som menade att det inte finns
data som talar för detta, medan A Ceriello
från England visst menade att så var fallet.
Sammantaget får man nog säga att frågan
var svårdebatterad och ofta kom den att
handla om blodsockerkontroll i allmänhet snarare än om den specifika eventuella
influensen av just stegringar efter måltid,
vilket framförallt vid panelfrågorna blev
uppenbart att även en del i publiken hade
svårt att hålla sig till. Några starka data för
att postprandiella glukosstegringar, utöver
indirekt påverkan på den långsiktiga glukometabola kontrollen (HbA1c) påverkar
prognosen framkom dock knappast.
Bariatrisk kirurgi: halleluja!

Tidigare var olika operationer mot magsår
bland de vanligast förekommande operativa ingreppen, och detta botas numer
istället med mediciner. Men kirurgerna tar
nu revansch inom det medicinska fältet
genom att stå för den hittills enda formen
av icke-farmakologisk åtgärd som visats
minska sjukdom vid fetma och diabetes
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– fetmakirurgi. Detta ämne fick stor plats
på EASD och en utmärkt översiktsföreläsning om framförallt den stora svenska
SOS-studien av professor Lars Sjöström
från Göteborg (se bild) kunde avnjutas
under kongressen. Han visade data på att
man kunnat minska diabetesincidensen
med 75% under 10 år med fetmakirurgi!
Han visade även att det enbart är åtgärden fetmakirurgi som kunnat visa bot från
diabetes till skillnad från läkemedel eller
motion/viktnedgång.
Fascinerande är, som vanligt får man
nästan säga, att effekten på glukosomsättning som följd av olika kirurgiska ingrepp
där tarmarna ”kastas om” egentligen varit
känd sedan 50-talet. Hypoglykemi som
följd av kirurgiska ingrepp vid magsår
förr i tiden var ju en välkänd biverkning
som det således tog lång tid att utnyttja på
detta sätt. Alltfler studier vid fetmakirurgi
visar ju nu att man förlorar sin diabetes
långt innan man minskat så mycket i vikt,
och detta kan säkert höra ihop med bl.a.
ökad frisättning av olika inkretiner såsom
GLP-1. Kirurgiska röster gjorde sig också
mycket riktigt hörda som förespråkade
att man borde erbjuda olika operativa
ingrepp av bariatrisk karaktär vid diabetes, även om man inte är överviktig eller
fet eftersom således de goda effekterna på
glukosomsättning synes vara åtminstone
delvis oberoende av viktnedgång. Björn
Eliasson, som satt bredvid mig (FN), göt
lite medicinsk lugnande olja på de kanske
lite väl optimistiska svallvågorna genom att
påpeka att ingen av de förhoppningsfulla
kirurgerna som presenterade fina effekter
av flera olika ingrepp vid något enda tillfälle nämnde hur patienterna egentligen
mådde efter ingreppen ifråga…

Till vänster: Andrea SiebenhoferKroitzsch försvarade ståndpunkten att man borde låta HbA1c vara
7,0% (motsv. 6,0% i Sverige) eller
till och med högre, för att det skall
gå så bra som möjligt för våra
patienter.

Till höger: Eleuterio Ferrannini
menade att det inte finns data
som talar för att postprandiella
blodsockerstegringar påverkar
kardiovaskulär risk.

Professor Lars Sjöström från Göteborg visade data på att man kunnat minska
diabetesincidensen med 75% under 10 år med fetmakirurgi.

Insulin glargin och cancer?

I somras kom ett cancerlarm angående
insulin glargin (Lantus®) som sedan dess
har diskuterats, framför allt i Diabetologia. Flera sessioner på EASD ägnades åt
denna fråga och den sammantagna bedömningen är nu att något sådant samband
inte kan styrkas. EASD har också uttalat
att behandlingsrekommendationerna inte
behöver ändras.
Småplock

Bland ostrukturerat rapporterande av olika
intressanta resultat kan nämnas att man i
en studie av Jonk et al. från Amsterdam
fann att infusion av den starka vasokonstriktorn angiotensin II på människa, som
nog var väntat, gav en minskad ”capillary
recruitment” mätt med ”kapilläroskopi”.

Vad som många nog kan finna motsägelsefullt, då angiotensin II-receptorblockad
verkar öka insulinkänsligheten, var att glukosupptag mätt med insulin glukos clamp
faktiskt ökade vid infusion av angiotensin
II! Detta talar för att denna polypeptid ökar
glukosupptaget via mekanismer som sannolikt inte innefattar blodflödeseffekter. För
dem som ivrigt följer debatten och kanske
framförallt då intresserar sig för de många
resultat som talar för att leversteatos är kausalt kopplat till insulinresistens, presenterades av Lammers från Amsterdam också
nya och intressanta resultat vid studier av
familjär hypobetalipoproteinemi. Detta
tillstånd kännetecknas av låga Apo B och
LDL-kolesterolhalter i plasma och samtidig leversteatos. Man rekryterade 8 manliga patienter med denna ovanliga åkomma
samt lika många kontroller och studerade
olika metabola parametrar. Patienterna
visade sig ha 27% fett i levern medan
kontrollerna hade 5% baserat på magnetröntgen (leverspektroskopi). Vid studier
av hepatisk eller perifer insulinkänslighet
framkom inga skillnader mellan grupperna
och författarnas slutsats var att leversteatos
i sig inte ger upphov till insulinresistens.
Stockholm nästa!

Efter några intensiva dagar i Wien, med
många spännande diabetesnyheter, ser vi
fram emot nästa års upplaga av EASD, som
hålls på hemmaplan i Stockholm.
Magnus Wijkman, Fredrik Nyström
och Carl Johan Östgren
Alla vid Landstinget i Östergötland och
Hälsouniversitetet i Linköping
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Rapport från XI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Uppsala 22–24 april 2009

Mer att rapportera från
Kardiovaskulära Vårmötet i Uppsala
I soligt aprilväder hölls årets upplaga
av Kardiovaskulära vårmötet i Uppsala.
Programmet var digert med ett stort
utbud av föreläsningar, updatesessioner, fria föredrag och posterutställning.
Uppsala Konsert & Kongress där mötet
ägde rum är en imponerade byggnad i
modern design som vunnit flera priser
och som invigdes år 2007.
Stress och hjärtinfarkt

Många patienter som drabbats av kardiovaskulär sjukdom upplever att stress är en
starkt bidragande orsak till deras sjukdom.
Professor Annika Rosengren redovisade
samband mellan stress, koronarsjukdomoch död samt stroke. Stress och depression
påverkar endotelet, kärlfunktionen och
plasma fibrinogen – mekanismer som alla
bidrar till att öka risken för hjärtinfarkt 1-3.
Kopplingen är visad för japansk befolkning, i Whitehallstudien samt INTERHEART 4-6. Stress är en tydligt bidragande
orsak till hjärtinfarkt i ungefär en tredjedel
av fallen. Även depression ökar risken för
hjärtinfarkt. Stress och depression är också
av prognostisk betydelse efter hjärtinfarkt 7.
I Margareta Kristensons föredrag redovisades olika möjligheter att mäta stress.
Vid ”uppgivenhetsstress” ser man ökade
nivåer av både IL-6 (interleukin) och även
av MMP-9 (matrix metalloproteinas).
Enzymet MMP-9 är normalt involverat i nedbrytning av kollagen. Nivåerna
av MMP-9 i blodet är förhöjda vid t.ex.
hypertoni, rökning och högt alkoholintag
samt vid stress. Det är visat att både depression och en fientlig inställning till omvärlden är relaterade till höga MMP-9 nivåer.
Möjligen kan den ökade risken för hjärtinfarkt vid stress delvis förklaras av att höga
nivåer av MMP-9 ökar vunerabiliteten i
aterosklerotiska plack 8-10. Även kortisolkurvan påverkas av stress med ett flackare utseende än normalt. In vitro-studier har visat
att MMP-9 hämmas av kortisol – vid lägre
kortisolnivåer stiger MMP-9. Psykosociala
faktorer kan delvis skydda individer mot de
negativa effekterna av stress medan vissa
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typer av beteenden – t.ex. hostilitet mot
omvärlden – verkar öka risken för farlig
påverkan av stress.
Stresshantering

Både Annika Rosengren och Margareta
Kristenson visade alltså att det finns en
tydlig koppling mellan stress och hjärtinfarkt. Hur går det då om man försöker minska stress hos patienter som haft
hjärtinfarkt? Lena Jonasson redovisade
att det från 1990-talet finns en del metaanalyser som visade effekt av stresshantering. Dessa metaanalyser anses dock vara
av bristande kvalitet och visar inga säkra
resultat. I en Cochrane review från 2004
avseende stresshantering och koronarsjukdom påpekas att flertalet av de totalt 36
studierna hade undermålig studiekvalitet
och att studiedesignen varierade mycket.
Det förelåg också signifikant ”publication
bias” – studier med visad effekt av stresshantering publicerades i högre utsträckning. Genomgången av studierna kunde
sammanfattningsvis inte påvisa någon
effekt av stresshantering på mortalitet efter
hjärtinfarkt och i nuläget finns inte heller
evidens för att stresshantering minskar
risken för återinsjuknande i hjärtinfarkt.
Stresshantering verkar dock ha effekt på
grad av upplevd stress och även effekt på
ångest och depression – något som i sin tur
möjligen minskar risken för hjärtinfarkt 11.
Hur ska vi behandla de riktigt gamla?

Först ut i sessionen var Bo Carlberg som
bland annat diskuterade blodtrycksbehandling och sekundärprevention efter
stroke till äldre patienter. I HYVET-studien – som behandlade individer äldre än
80 år – fann man signifikant färre stroke,
färre fall av hjärtsvikt och bättre överlevnad hos dem som behandlades med
blodtrycksläkemedel till ett blodtryck på
150/80 mmHg. I studien jämfördes blodtrycksbehandling i form av kombinationen thiaziddiuretika och ACE-hämmare
mot placebo 12. Många studier som rör
behandling av kardiovaskulära riskfakto-

rer eller sekundärprevention efter stroke
har inte med patienter äldre än 80–85 år i
studiepopulationen, så individualiseringen
inför varje insättning av olika läkemedel
blir extra viktig. Äldre individer drabbas
i större utsträckning av biverkningar och
oönskade effekter av läkemedel.
Förmaksflimmer

David Mörtsell tog i sitt föredrag upp
behandling av förmaksflimmer och andra
arytmier hos äldre individer. Prevalensen
av förmaksflimmer är ungefär 10% hos
populationen som är över 80 år och förmaksflimmer ökar kraftigt risken att drabbas av stroke. Behandling med warfarin är
ett effektivt sätt att minska strokerisken,
men används generellt i för låg utsträckning – så också till de riktigt gamla 13-15.
Andra åtgärder vid förmaksflimmer, t.ex.
invasiva elektrofysbehandlingar finns det
mycket lite data på vad gäller den äldre
populationen. Genom att tillämpa riskbedömning med CHADS2 score för varje
patient och använda antikoagulantia enligt
gällande riktlinjer kan handläggning av
förmaksflimmer hos våra gamla patienter
förbättras. Med hjälp av speciella antikoagulantiamottagningar och även genom att
ta hänsyn till och behandla patientens total
kardiovaskulära risk, kan flimmerpatienter få ett bättre och säkrare omhändertagande 16. När det gäller andra arytmier är
det kostnadseffektivt att behandla bradyarytmier med pacemaker – oavsett ålder 17.
Ställningstagande till eventuell ICDbehandling görs alltid efter en individuell
bedömning av varje patient.
Hjärtsvikt

Inger Hagerman redovisade att 150 000–
250 000 individer i Sverige har hjärtsvikt.
Incidensen ökar med stigande ålder och
mortaliteten är hög för individer äldre än
80 år. Det saknas studier kring hjärtsviktbehandling hos äldre men alla individer med
hjärtsvikt skall ha samma sorts behandling
oavsett ålder. ACE-hämmare är förstahandsbehandling även för äldre hjärtsvikt-
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i studien. Primär endpoint i studien utgjordes av kardiovaskulär död och hospitalisering av kardiovaskulär orsak. Dronedarone
hade signifikant färre händelser jämfört
med placebo. Tid för återfall i förmaksflimmer fördubblades med behandling
med dronedarone jämfört med placebo 24.
Kreatininstegring kan ses vid behandling
med dronedarone. Stegringen orsakas av
tubulär resorption i njuren och innebär
inte att läkemedelsdosen behöver minskas.
Dronedarone skall inte ges till patienter
med pågående hjärtsvikt.
Sammanfattningsvis bjöd Kardiovaskulära
vårmötet på mycket kunskap i en stimulerande miljö!
Anna-Clara Collén
Specialistläkare
Med Klin SU/Östra

spatienter 18. Fortfarande finns det dock en
del oklarheter avseende behandling kring
hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion 19.
Kan behandling av förmaksflimmer
förhindra kardiovaskulära händelser?

Lennart Bergfeldts föredrag tog upp riskerna med förmaksflimmer. Förmaksflimmer är en viktig riskfaktor för stroke.
Individer med förmaksflimmer har fyra
till fem gånger större risk att drabbas av
stroke jämfört med individer med sinusrytm. Stroke till följd av kardiell embolisering vid flimmer orsakar ofta större skador
med sämre prognos jämfört med stroke av
annan orsak. Mekanismerna bakom den
ökade strokerisken vid förmaksflimmer är
multifaktoriell och inbegriper bland annat
endoteldysfunktion, hyperkoagubilitet och
stas i vänster förmaksöra. Förmaksflimmer ökar också risken för hjärtsvikt med
ungefär tre gånger jämfört med sinusrytm.
Hjärtsvikt i sin tur, ökar risken för flimmer.
Mekanismerna som leder till hjärtsvikt hos
flimmerpatienter är många och komplicerade – t.ex. sänkt cardiac output till följd
av den oregelbundna rytmen, AV-klaffsinsufficiens, asynkroni i AV-planet och neurohumorala faktorer. Behandling med
läkemedel som hämmar renin-angiotensinaldosteron-systemet (RAAS-blockad) samt
frekvensreglerande läkemedel minskar
risken att utveckla hjärtsvikt hos individer
med förmaksflimmer.

Även Carina Blomström Lundqvist
påtalade de negativa effekterna av förmaksflimmer – flimmerpatienter har minskad
livskvalitet och ökad grad av hospitalisering 20. Förmaksflimmer försämrar prognosen för flera andra sjukdomar (t.ex. stroke
och hjärtsvikt) och leder till en dubblerad
risk för förtida död hos patienter i alla
åldrar. Trots de negativa effekterna av förmaksflimmer har studier – t.ex. AFFIRM
och RACE inte visat något signifikant
skillnad i kardiovaskulär sjuklighet och död
mellan frekvens- eller rytmkontroll. Bibehållen sinusrytm är att föredra. Behandlingen i övrigt skall baseras på patientens
symtom och annan sjuklighet 21-23. RAASblockad fungerar primärpreventivt som
skydd mot uppkomst av förmaksflimmer
men det finns inga data på mortalitet vad
gäller sådan behandling.
Nytt läkemedel mot förmaksflimmer

Framtiden inom behandlingsfältet för
förmaksflimmer redogjordes av Per Blomström. Behovet av nya läkemedel inom
fältet är stort och förhoppningar finns att
dronedarone skall utgöra ett behandlingsalternativ. Dronedarone är ett nytt antiarytmikum med ursprung i amiodarone. I
dronedarone är amiodarons jondel borttagen vilket skall leda till färre biverkningar
från t.ex. thyroidea. I ATHENA-studien
jämfördes behandling med dronedarone
mot placebo. Drygt 4 500 patienter ingick
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Viktigt för nya och gamla medlemmar!
Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM) bildades 2007 genom att förena
Svensk förening för medicinsk angiologi och Svenska hypertonisällskapet. Föreningen är associerad
till Svenska läkaresällskapet, samt till European Society of Hypertension och International Society of Hypertension.
Genom sammanslagningen skapar vi en ny starkare förening med en bredare förankring inom kardiovaskulär medicin.
Vi vill verka för att utveckla nationell forskning, utbildning och kunskapsspridning inom området kardiovaskulär
medicin och prevention.
Föreningen behöver nu uppdatera sitt medlemsregister och vi vill också inkludera en elektronisk adress för att snabbare
kunna distribuera viktig information.
Som medlem i föreningen får Du kontinuerlig information inom området vaskulär medicin, föreningens tidskrift fyra
gånger om året och möjlighet att delta i föreningens aktiviteter. Årsavgiften är (2009) endast 100 kr.
För tidigare medlemmar i Svensk förening för medicinsk angiologi övergår medlemskapet i den nya föreningen.
Årsavgiften betalas på samma sätt som tidigare. Var snäll skicka nu in uppgift om elektronisk adress till föreningen.
Vid behov korrigerar Du adressuppgifterna. Gå in på föreningens hemsida www.hypertoni.org eller skicka in
nedanstående talong eller sänd dessa uppgifter till charlotte.lowenhielm@gmail.com.
För tidigare medlemmar i Svenska hypertonisällskapet övergår medlemskapet i den nya föreningen. Under 2008
och 2009 är dessa medlemmar befriade från årsavgiften. Var snäll skicka nu in uppgift om elektronisk adress till
föreningen. Vid behov korrigerar Du adressuppgifterna. Gå in på föreningens hemsida www.hypertoni.org eller skicka in
nedanstående talong eller sänd dessa uppgifter till charlotte.lowenhielm@gmail.com.
Nya medlemmar är hjärtligt välkomna till Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin.
Anmäl genom att gå in på föreningens hemsida www.hypertoni.org eller skicka in nedanstående talong eller sänd
uppgifterna tilll charlotte.lowenhielm@gmail.com.
Vänliga hälsningar
Thomas Kahan
Ordförande

Utnyttja vår hemsida www.hypertoni.org eller posta till Charlotte Löwenhielm, Karlsrovägen 18, 182 53  Danderyd
eller sänd uppgifterna  till charlotte.lowenhielm@gmail.com
För- och efternamn*_____________________________________________________________________________________________
Befattning*____________________________________________________________________________________________________
Arbetsplats*___________________________________________________________________________________________________
Gatuadress*
(för utskick av tidskriften)_________________________________________________________________________________________
Postnummer och postadress*
(för utskick av tidskriften)_________________________________________________________________________________________
Gatuadress
(för betalning – om annan än för tidskriften)_________________________________________________________________________
Postnummer och postadress
(för betalning – om annan än för tidskriften)_________________________________________________________________________
E-post*_ ______________________________________________________________________________________________________
* = obligatorisk uppgift
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Kan vi vaccinera mot hypertoni
i framtiden?
Ett sorgligt faktum när det gäller högt
blodtryck är att trots att vi har ett flertal
läkemedel som tillsammans har visats
kunna sänka majoriteten av hypertonipatienterna till under målblodtrycket
140/90 mmHg, så är det i praktiken bara
en minoritet som når detta blodtryck.
Bristande tid och engagemang hos
läkaren i kombination med bristande
compliance hos patienten ligger båda
bakom detta misslyckande att sköta
hypertoniker som rapporteras från de
flesta länder.

E

tt sätt att öka patient compliance
skulle vara läkemedel som inte
behöver administreras dagligen. Då
tillgänglig terapi riktad mot renin-angiotensin-systemet, som ACE-hämmare, angiotensin-receptorblockerare och nu senast
reninhämning, alla fungerar som blodtrycksänkare har det länge funnits idéer om aktiv
immunisering för att inducera antikroppar
mot delar av renin-angiotensin-systemet.
Det första framtagna vaccinet mot angiotensin I som publicerades 2004 visade dock
inte på någon god effekt på blodtrycket.
För ett drygt år sedan publicerades dock en

randomiserad, dubbel-blind, placebo-kontrollerad fas II-studie med ett vaccin som
består av angiotensin II kopplad till rekombinanta virus-liknande partiklar (Tissot et
al. Lancet. 2008 Mar 8;371(9615):821-7).
Tidigare studier med detta vaccin i fas
I-studier hade visat att det var väl tolererat och inducerade höga titrar av specifika
anti-angiotensin II-antikroppar. Det hade
dessutom påvisat effekter på blodtrycket i
prekliniska försök.
I denna fas II-studie som inkluderade
72 patienter med mild-måttlig hypertoni
prövades effekten av subcutana injektioner

av två olika koncentrationer av vaccinet
(100 eller 300 ug) eller placebo vid studiestart samt efter 4 och 12 veckor. Effekten
utvärderas med 24h ambulatorisk blodtrycksmätning efter 14 veckor. Vaccinationen inducerade ett antikroppsvar som
var maximal efter ca 2 veckor och hade en
halveringstid på ca 4 månader efter den
tredje injektionen. Någon bildning av
immunkomplex eller annan icke önskvärd immunaktivering kunde inte ses som
skiljde sig från placebogruppens. Jämfört
mot placebogruppens blodtrycksföränd-

ner någon ogynnsam effekt på immunsystemet? Endast långtidsstudier kan svara
på den frågan. Varför sågs ingen effekt
på mottagningsblodtrycket trots att en
effekt på 24h ambulatorisk blodtryck sågs
som är likartat med flera andra etablerade
blodtrycksläkemedel som även ger effekt
på mottagningstrycket? Är det en fördel att
kunna kontrollera trycket på morgonen då
insjuknandet i hjärt-kärlsjukdomar är som
högst? Hur tolererar vissa hypertonipatienter att regelbundet få influensaliknande
symtom efter injektionerna? Hur kommer

ring uppvisade den högsta vaccindosens
patienter en sänkning i 24h ambulatorisk
blodtrycksmätning efter 14 veckor på -9
mmHg systoliskt tryck och -4 mmHg diastoliskt tryck. Denna blodtryckssänkning
var signifikant för systoliskt (p=0.015),
men inte för diastoliskt tryck (p=0.064).
Det var framförallt tidigt på morgonen
som effekten sågs, medan effekten på blodtrycket under natten var försumbar. Det
kliniska mottagningsblodtrycket skiljde sig
ej signifikant åt mellan aktiv vaccination
och placebo.
På biverkningssidan sågs övergående
irritationer vid injektionsstället samt att
några av patienterna som fick aktivt vaccin
fick milda influensaliknande symtom.
Ingen ökad ortostatisk hypotension sågs.

denna terapi att ligga prismässigt jämfört med de etablerade läkemedlen? Hur
kommer det att gå att kombinera denna
vaccination med vanliga blodtrycksläkemedel?

Sammantaget visade denna fas II-studie

på att det går att påverka blodtrycket med
vaccination mot angiotensin II. Många
frågor kvarstår dock innan man kan börja
tro på att detta skall kunna bli en etablerad
behandling mot hypertoni. Vad är det optimala behandlingsintervallet mellan injektionerna? För att det skall vara en attraktiv
behandling bör det bara behöva ges några
få gånger per år. Ger upprepade injektio-

Som ofta ger en studie upphov till fler

frågor än den besvarade, men konceptet
är mycket attraktivt och det skall bli spännande att följa detta vaccin, och andra som
säkert kommer att följa på denna första
försiktiga framgång, i ett nytt och intressant grepp att försöka förbättra blodtryckskontrollen hos hypertonipatienter.
Referens:
Tissot AC, Maurer P, Nussberger J, Sabat R, Pfister
T, Ignatenko S, Volk HD, Stocker H, Müller P,
Jennings GT, Wagner F, Bachmann MF.
Effect of immunisation against angiotensin II with
CYT006-AngQb on ambulatory blood pressure:
a double-blind, randomised, placebo-controlled
phase IIa study.
Lancet. 2008 Mar 8;371(9615):821-7.

Lars Lind
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Presentation av styrelsen för Svenska
Sällskapet för Trombos och Hemostas (SSTH)
Gerd Lärfars, ordförande i SSTH sedan

2007, och verksamhetschef på Verksamhetsområde Internmedicin på Södersjukhuset.
Specialist i internmedicin och hematologi
med ett kliniskt och forskningsmässigt
intresse inom koagulationsområdet. Pågående studier är framför allt inriktade på
olika frågeställningar gällande venös trombos. Har även ett engagemang i läkemedelsfrågor och är ordförande i expertgruppen för plasma och trombotiska läkemedel
i Stockholms läns landsting.
Anders Själander, sekreterare i SSTH sedan

2007. Arbetar som hematolog vid Sundsvalls sjukhus. Specialist i internmedicin,
hematologi samt koagulation, docent i
medicin med klinisk forskning inom koagulationsområdet. Är aktiv i styrgruppen för
det nationella kvalitetsregistret för förmaksflimmer och antikoagulation, AURICULA.
Margareta Holmström, kassör i SSTH. Är

medicinskt ansvarig för koagulationsmottagningen, Hematologiskt Centrum, Karolinska Solna. Specialist i internmedicin,
hematologi och koagulations- och blödningsrubbningar. Forskning inom hemofili
och venös trombos. Medlem i expertgrupp
LÄKSAK SLL i gruppen plasmaprodukter
och antitrombotiska läkemedel.

Styrelsen för SSTH. Stående från vänster: Jonas Wallvik, Lennart Stigendal (adj), Tomas Lindahl,
Anders Själander (sekr), Hans Johnsson (adj). Sittande från vänster: Katarina Bremme, Gerd Lärfars
(ordf ), Margareta Holmström (kassör). Adjungerade som saknas på bilden: Vladimir Radulovic,
Camilla Nilsson, Birgitta Söderström, Kerstin Arbring, Jesper Aagesen.

Tomas Lindahl, styrelseledamot i SSTH

gulationscentrum UMAS Malmö. Arbetar
som forskningssköterska, systemförvaltare
och landskoordinator för Auricula. Adjungerad ledamot i styrelsen för SSTH som
representant för det Nationella nätverket
för Antikoagulation.

Vladimir Radulovic, adjungerad ledamot i

Birgitta Söderström, adjungerad ledamot

i styrelsen som representant för Nationella
Nätverket för Antikoagulation. Leg. BMA
och avdelningschef på AK-mottagningen,
Karlskoga lasarett.

som hemsideansvarig (www.ssth.se). Överläkare vid Akutkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Specialist i Internmedicin och Koagulations- och blödningsrubbningar.

Lennart Stigendal, adjungerad ledamot i

Jesper Aagesen, adjungerad ledamot i sty-

sedan 2007, överläkare och adjungerad professor i Klinisk kemi vid Universitetssjukhuset i Linköping. Huvudsaklig kliniska
verksamhet rör koagulationsanalyser och
utredning av trombos- och blödningssjukdomar. Forskningsintresse framför allt trombocyternas funktion, venös trombos och olika
aspekter av antikoagulationsbehandling samt
utveckling av analysmetoder. Har medverkat
i SBU:s utredningar om venös trombos och
egenkontroll av antikoagulationsbehandling.
Katarina Bremme, ledamot. Docent i

Obstetrik och Gynekologi, specialist i koagulations- och blödningsrubbningar. Överläkare på Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
Jonas Wallvik, ledamot i SSTH-styrelsen

sedan 2007. Arbetar som hematolog vid
Sundsvalls sjukhus. Specialist i internmedicin, hematologi samt koagulations- och
blödningsrubbningar. Disputerat på trom-

bocytmetabolism. Ordförande i Medelpads
läkarförening sedan 1998.
Camilla Nilsson, leg. sjuksköterska vid Koa-

styrelsen. Överläkare Sektionen för hematologi och koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Specialist i internmedicin,
koagulationssjukdomar och allmänmedicin. Deltidsanställd konsult vid Koagulationscentrum sedan 2006, dessförinnan
ansvarig för Koagulationscentrum i över 20
år. Medlem i EQUALIS expertgrupp i koagulation. Medverkar i SBU-utredning om
hemofilibehandling.

Hans Johnsson, adjungerad ledamot i sty-

relsen. Överläkare på Akutkliniken, Karolinska Universitetssjuhuset Solna.

styrelsen. Specialist i internmedicin och koagulations- och blödningsrubbningar, verksam vid Koagulationscentrum, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset/Sahlgrenska.
Kerstin Arbring, adjungerad till styrelsen

relsen, gammal infektionsmedicinare, som
på ”äldre dagar” blivit hematolog, verksam i Jönköping. Sedan medicinstudietiden intresse för vensystemets proppar och
hoppas nu kunna bidra till att luxera kollegor och patienter igenom dagens virrvarr av
nya och gamla läkemedel till bästa möjliga
behandling. Anordnade SSTHs årsmöte i
Jönköping i våras.
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Sydsvenska Koagulations Rådet
– en pigg 10-åring!
Bakgrund

Audit

1999 i samband med den Svenska övergången till PK-INR så bildades en sydsvensk arbetsgrupp bestående av laboratorierepresentanter och internmedicinare
med intresse för koagulationsverksamhet.
Syftet var att få denna övergång så kvalitetssäker och smidig som möjligt.
Idag, 10 år senare, arbetar Sydsvenska
Koagulationsrådet som ett av flera Medicinska Råd tillsatta av Södra Regionvårdsnämnden. SRVN är en regional politisk
nämnd för de fyra landstingen i södra sjukvårdsregionen, Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne (se gärna www.SRVN.se) .

Förutom arbetsgrupper för vårdprogram
så finns också en särskild arbetsgrupp för
audit av AVK-verksamheten i Sydsverige
utsedd, och en arbetsgrupp som planerar
den årliga fortbildningsdagen, som vanligtvis genomförs i november.
I dagarna har auditbesök genomförts
vid Sydsveriges 16 AVK-mottagningar.
Som grund för dessa besök finns ett av
auditgruppen framtaget auditprotokoll och
besöken har genomförts av läkar-/sjuksköterskepar med gedigen AVK-erfarenhet.
Sydsvenska regionens AVK-mottagningar motsvarar ett upptagningsområde
om två miljoner medborgare och vid en
preliminär presentation vid årets fortbildningsdag i Malmö så visade ordföranden
för gruppen, Ingar Timberg, att patientandelen i terapeutiskt behandlingsintervall
(TTR eller TIR) vid regionens AVK-mottagningar var från 70 till drygt 80%, vilket
i ett internationellt perspektiv är mycket
högt. Koagulationsrådet planerar nu att
samla ihop alla resultat av positiva exempel
och dragna erfarenheter från auditbesöken
för presentation såväl internt i regionen
som externt.

Koagulationsrådets uppdrag

Koagulationsrådets övergripande syfte är
att öka den regionala samsynen och att
bidra till utveckling bland annat genom
att bedriva fortbildande verksamhet samt
att initiera utvärderingsprojekt inom koagulationsrelaterad sjukvård.
Så arbetar koagulationsrådet idag

Rådet samlas till arbetsmöten tre gånger
årligen, två gånger på våren och en gång i
början av hösten.
Rådet har ett 20-tal aktiva medlemmar
med bred sydsvensk geografisk och disciplinär representation. Dessa är utsedda av
sina verksamhetschefer.
Mötena sprids geografiskt med någon
av rådets medlemmar som mötesarrangör.
Under 2009 har möten genomförts i Ängelholm, Växjö och Landskrona.
Vårdprogram

Basen i rådets arbete och i arbetsmötenas
innehåll är utformande och uppdaterande
av vårdprogram inom ansvarsområdet. För
dessa finns arbetsgrupper utsedda. Aktuella
vårdprogram finns i elektronisk men också
i tryckt form. Under 2009 har genomarbetningar och uppdateringar genomförts
av vårdprogrammen ”Venös tromboembolism” och ”Antitrombotisk behandling
vid arteriell tromboembolism”. En särskild mall som stöd för handläggning och
utredning av blödningsbesvär finns också
framtagen.
Aktuella versioner finns att läsa på www.
koagulationscentrum.umas.se.

Förre ordföranden Andreas Hillarp och sekreteraren Margaretha Persson som båda med stort
hjärta och hårt arbete tillsammans med övriga
medlemmar i koagulationsrådet bidragit till att
utveckla koagulationsrelaterade verksamheten i
den Sydsvenska Regionen.

Koagulationscentrum i Malmö som nav
med viktiga ekrar

Koagulationscentrum i Malmö är en naturlig koagulationsauktoritet i Sverige och
givetvis också i koagulationsrådet och dess
arbete.
Men koagulationscentrum i Malmö
har med ödmjukhet och entusiasm skapat
en kultur präglad av allas engagemang där
alla känner att man har något att ge för att
utveckla koagulationsområdet i regionen.

Fortbildningsdag

I början av november genomförs en fortbildningsdag för personer med intresse
inom koagulationsområdet – vartannat år
i Malmö och vartannat år i Lund. Denna
hålls i koagulationsrådets regi med stöd
från Regionvårdsnämnden.
Årets fortbildningsdagar hölls nyligen
i Malmö och hade tre teman – ”Nyheter
inom arteriell kärlsjukdom”, ”Nya antikoagulantia” och det obligatoriska temat
”Koagulationsrådets aktiviteter”.
Mötena är välbesökta och uppskattade
i den sydsvenska regionen.
Förutsättningar för ett få ett
välfungerande koagulationsråd

Hårt arbete och stort hjärta för ämnesområdet hos enskilda personer och hos gruppen är en av grundstenarna. Koagulationsrådet har haft förmånen att under lång tid
ha haft en ordförande – och sekreterare –
som skapat en kultur i gruppen präglat av
engagemang och entusiasm.

Mandat och stöd från verksamhetschefer
och Regionvårdsnämnd

En förutsättning för att samlade erfarenheter i koagulationsrådet, uttryckta bland
annat i form av vårdprogram, skall få
genomslag är att man har mandat och stöd
dels från verksamhetschefer i regionen men
också från Regionvårdsnämnden.
Koagulationsrådet känner att man har
detta mandat och stöd!
Det gör att koagulationsrådet känner
att man kan vara en aktiv framtida resurs
till stöd för patienter, vårdgivare och
ledningsfunktioner i samband med nya
behandlingsformer, nya organisationsformer och nya uppföljningsformer som är
på intågande i sjukvården och som berör
koagulationsområdet.
För sydsvenska koagulationsrådets räkning
Göran Schedvin,
ordförande
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ANNONS

Kongressrapport från ISTH i Boston

I

STH i Boston i juli i år bjöd på ett rikligt och varierat vetenskapligt utbud.
För en kliniker var dock många av
presentationerna mycket laboratorieinriktade. Kongressen inleddes med de s.k. sub
committee-mötena med flera olika ämnesområden. Mycket diskussion kring de
kommande nya antitrombotiska medlen
och vilka konsekvenser och betydelse de
kan få för behandlingen på olika indikationer. Resultat från kliniska studier var
dock inte klara för presentation till denna
kongress.
Inom hemofiliområdet pågår just nu en

intensiv diskussion kring risk för utveckling av inhibitorer med olika typer av
faktorkoncentrat, dvs. plasmaderiverade
kontra rekombinanta. Genetiska faktorer
hos patienten är av stor betydelse för risken
av inhibitoriska antikroppar där olika
mutationer påverkar denna risk. Betydelsen av vilket faktorkoncentrat patienten
använder är dock inte klarlagd och någon
jämförande randomiserad studie finns ej.
En snabb utveckling på läkemedelsområdet sker både inom behandling av trombos

och hemofili. Långverkande rekombinanta
substanser utveklas för användning inom
hemofiliområdet.
Mycket diskussion rörde också s.k. globala

hemostasmetoder vars användning i klinisk
praxis sammanfattningsvis kan sägas vara

oklar och ytterligare utvärdering behövs.
Utanför kongressen sågs en vacker vy mot
havet och Boston är verkligen New England med för USA pittoreska kvarter med
stark europeisk touche.
Margareta Holmström
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Svenskt Kardiovaskulärt vårmöte 2010
hålls 21–23 april, i göteborg
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ANNONS

Förkortad telomerlängd i relation till
kardiovaskulär risk och livslängd
– Hur mäta och hur tolka?

G

enom att Nobelpriset i medicin och fysiologi 2009 utdelats till tre amerikanska forskare (Blackburn, Greider,
Szostak) som arbetat med att beskriva telomerernas biologi finns det idag ett ökande
vetenskapligt intresse för detta forskningsfält, inte minst inom det kardiovaskulära
området. Det kan därför vara på sin plats
att ge en kortare översikt samt ange några
användbara referenser för den som vill sätta
sig mera in i fakta kring telomererna och
deras roll vid hälsa och sjukdom. Samtidigt
är det värt att påpeka att det existerar ett
flertal metodologiska problem samt brist
på långtidsstudier, liksom interventionsstudier, för att bringa klarhet i hur kausaliteten i dessa samband mellan telomerlängd
och kardiovaskulär risk samt livslängd
egentligen ser ut. Mera forskning behövs,
såväl inom basalvetenskaper som inom epidemiologisk forskning. En ökad förståelse
för genetiken som reglerar telomeras, enzymet som bygger upp telomerer, är också
av stort värde. Frågan är om telomererna

endast utgör en markör för biologiskt åldrande eller om dessa kan tillskrivas en mera
primär (kausal) roll i åldrandeprocesserna.
Alla celler genomgår celldelning under
fetalstadiet, och för de flesta celler även
efter denna period. Det har under evolutionen framkommit mekanismer för
att reglera denna process så att skador på
genomet skall kunna undvikas i samband
med celldelning. Telomerer benämns
den del av DNA-spiralens kromosomala
ändstycke som stabiliserar genomet men
förkortas vid varje celldelning (mitos) av
somatiska celler, och som byggs upp och
skyddas av enzymet telomeras [1]. Strukturellt består telomerer av ett antal repetitioner av sekvensen TTAGGG. Högst
aktivitet av telomeras föreligger normalt
under fosterstadiet, för att efter födelsen
minska till nära noll i vanliga somatiska
celler. Könsceller, stamceller och över 95%
av alla maligna celler har hög aktivitet av
telomeras, vilket gör dessa ”evigt unga”
(odödliga), med bibehållen delningsförmåga. Inom cancerforskningen försöker

man därför att ta fram substanser som
inhiberar telomeras och orsakar apoptos
(programmerad celldöd) hos maligna
celler. I takt med celldelningar minskar
telomerstycket i längd för att till slut bli så
kort att cellen inte längre kan dela sig (eng.
”replicative senescence”) [2,3]. Av detta
skäl har man ansett att telomerlängd kan
utgöra en markör dels för antalet tidigare
celldelningar, om initial telomerlängd är
känd, men också för att kunna förutsäga
kapacitet för återstående celldelningar. På
så sätt betraktas telomerernas längd som
en markör för biologiskt åldrande i somatiska celler, vilka även avspeglar förhållande
i hemopoetiska stamceller.
Olika metoder för
telomerlängdsmätning

Mätning av telomerlängd kan utföras
genom användande av tre olika tekniska
metoder, vanligtvis benämnda Southern
Blot, PCR eller s.k. FISH-teknik (se Faktaruta 1). Den förstnämnda anses vara den
mest exakta, men samtidigt resurskrävande

VASKULÄR MEDICIN 2009 • Vol 25 (Nr 4) 205

Årets Nobelpris i medicin och fysiologi utdelas till tre amerikanska forskare som arbetat med att
beskriva telomerernas biologi. Från vänster: Carol W Greider, Elizabeth H Blackburn (Foto: David
Powers), Jack W Szostak (Foto: Staphan Savoia).

och dyr samt är beroende av tillgången till
rikliga mängder DNA (1–2 mikrogram/
analys), medan PCR är billigare och kräver
tämligen små DNA-mängder. Kritik har
riktats mot PCR-metoden för att vara
mindre exakt, men denna är vanligtvis
den enda metoden att tillgå för större epidemiologiska undersökningar. Den tredje
metoden (FISH), som bygger på immunofluorescence i elektronmikroskopi, är
likaledes ganska dyr och resurskrävande,
och därför inte så ofta använd. En av de
största experterna in telomerforskningen,
amerikanen Abraham Aviv, brukar påpeka
att svagheter i metodologin kan medföra
tolkningssvårigheter samt ge upphov till
diskrepanta fynd mellan olika studier
[4-6].
Behov av långtidsstudier

Ett annat metodproblem är att de flesta
humana studier inom området endast är
tvärsnittsstudier. Då är kausaliteten för
sambanden mycket svår att bedöma. Istället behövs epidemiologiskt sett välgjorda
uppföljningsstudier i definierade befolkningar. Inte många sådana har ännu presenterats, men förhoppningsvis kan detta
ändra sig. I Malmö har vi bl.a. tillgång
till data gällande telomerlängd hos cirka
700 individer från studien Malmö Kost
Cancer – Kardiovaskulära armen (MKCKVA), i form av en fall-kontroll studie av
hjärtinfarktpatienter (med två kontroller
per fall). I samarbete med forskare från
Umeå universitet (Göran Roos, Katarina
Nordfjäll) har dessa data tagits fram och
redan kommit till användning i några tvärsnittsstudier [7-9], men vår ambition nu
är att hos ett mindre antal (n= 354) kunna
göra en uppföljningsstudie av förändringar
i telomerlängd efter 15 år. Detta sker inom
ramen för en pågående återundersökning
av denna kohort (MKC-KVA) med stöd av
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Vetenskapsrådet och där fokus ligger på att
studera det tidiga vaskulära åldrandet med
artärstyvhet och morfologiska kärlförändringar visualiserade via ultraljud, benämnt
EVA (Early Vascular Ageing) syndromet
[10-13].
Den reglerande genetiken bakom telomeras-aktivitet och telomerlängd har också
börjat kartläggas, bl.a. via svenska insatser
[14,15].
Telomerlängd
i relation till hälsa och sjukdom

Mätning av telomerlängd har föreslagits
som markör för biologiskt åldrande i allmänhet, och undersökts i en rad studier
av olika sjukdomstillstånd (Faktaruta 2),
liksom även plasmanivåer av enzymet
telomeras. Det finns vissa belägg för att
ju kortare telomer som kan detekteras
hos en individ desto högre är takten i det
biologiska åldrandet för den individen.
Telomerlängden avspeglar således cellers
framtida replikationsförmåga och vid en
viss kvarstående längd kan inte cellen dela
sig längre (”mitotic senescence”, ”mitos
klocka”). Styrning av telomerlängd förefaller att vara bunden till kromosom X i
nedärvningen, vilket skulle kunna tala för
en X-medierad ärftlighetsgång enligt slutsatsen i en belgisk studie av Nawrot T. et
al. [16]. Det är oklart om detta kan förklaras med ett i huvudsak maternellt [16]
eller paternellt inflytande på telomerlängd.
Svenska studier talar mest för ett paternellt
inflytande på telomerlängd [17,18].
Tidigare studier har påvisat att telomerlängd ofta är förkortad hos patienter
med omfattande aterosklerossjukdom [19,
20] samt hos kvinnor med dålig livsstil i
form av fetma och rökning [21]. Dessutom
uppvisar såväl patienter med typ 1-diabetes
[22], typ 2-diabetes [23], insulinresistens
[24], annan metabol rubbning [25], som

hjärtsvikt [26] och koronarsjukdom [2729] en minskad telomerlängd jämfört med
friska individer.
I en studie av 61-åriga typ 2-diabetiker
jämfört med kontroller så var telomerlängd
från DNA i monocyter i perifert blod signifikant kortare än hos icke-diabetiska
kontroller, 4,0 (SD1,1) vs. 5,5 (1,1) enheter;
p <0.0001) [23]. Hos patienter med typ
2-diabetes och hjärtifarkt är telomerlängd
kortare än hos diabetiker utan hjärtinfarkt,
liksom hos icke-diabetiska kontroller [30].
I två studier har kort telomerlängd även
kunnat associeras med stigande pulstryck,
en känd yttring av ökad kärlstyvhet och
tilltagande på ett karakteristiskt sätt med
åldern [31].
Kortare telomerer kan även prediktera
ökad risk att insjukna i hjärtkärlsjukdom
[32, 33], men detta förefaller vara mer
uttalat hos yngre än hos äldre individer
[33]. Nyligen har man visat från Finland
att korta telomerer kan prediktera utveckling av nefropati hos patienter med typ
1-diabetes [34], ett tillstånd som brukar
predisponera för kardiovaskulära komplikationer motsvarande graden av albuminuri-utsöndringen.
I en populationsbaserad studie fann
man att utveckling av insulinresistens och
fetma under 10–12 års uppföljning hos
ungdomar i Bogalusa Heart Study (USA)
var relaterad till kortare telomerlängd (r=
-0,4 till –0,5) [24]. Detta talar för en koppling mellan kroppsmått, metabola processer och ökad hastighet i biologiskt åldrande
mätt på detta sätt, något som påminner om
det tidigare beskrivna intrikata samspelet
mellan nutrition, reproduktion och livslängd hos däggdjur på evolutionsbiologisk
bas [35]. Slutligen finns det data som talar
för att faktorer tidigt livet, även under fosterstadiet, kan prediktera telomerlängd [12,
36], på samma sätt som visats för ökad risk
för hjärtkärlsjukdom och diabetes [37,38].
Psykosocial stress
och kronisk inflammation

Kronisk psykosocial stress är också associerad till kortare telomerer [39], något som
verkar kunna prediktera ökad total mortalitet [40] hos utsatta individer. I t.ex. en
tvärsnittsstudie av amerikanska mödrar
till handikappade barn som fick bristfällig hjälp, och som därmed var utsatta för
en kronisk psykosocial stress, så fann man
kortare telomerlängd associerat till graden
av upplevd stresspåverkan. Kausaliteten i
detta tvärsnittssamband är svårbedömd,
men det fanns även ett ”dos-respons”samband mellan tilltagande stressexpone-

ring och kortare telomerlängd, vilket synes
styrka sambandet. Vissa [41] men inte alla
[42] studier har antytt ett samband mellan
låg socioekonomisk position och förkortad telomerlängd, som en faktor associerad
med ökad psykosocial stressbelastning.
Tolkningsproblem
beroende på vävnadskälla

De flesta telomermätningar är som regel
utförda på DNA-kedjor från mononukleära celler (leukocyter, lymfocyter, monocyter) i perifert blod, och det är en öppen
fråga om detta fynd även avspeglar telomerlängd i andra specifika vävnader, t.ex.
i kärlvägg eller myokardium. Man kan
t.ex. tänka sig att en ökad grad av kronisk
inflammation leder till en ökad förekomst
av mononukleära celler i perifert blod
och att dessa genom frekvent celldelning
sekundärt ger upphov till förkortad telomerlängd. Sedan tidigare är det känt att
kronisk inflammation är en sammanbindande bakgrundsfaktor för ateroskleros,
metabola rubbningar, bukfetma samt en
ökad risk för hjärtkärlsjukdom [43].
Interventionsstudier har gett nya data

Det har visats i en fallkontroll-substudie
av 1542 män med kardiovaskulär risk
som deltog i en primärpreventiv studie i
Skottland (WOSCOP), att det fanns kortare telomerer redan vid baslinjen hos de
484 män som senare utvecklade koronarsjukdom och hjärtinfarkt, jämförda med
1058 matchade kontrollpersoner som
inte utvecklade koronarsjukdom [44].
Pravastatinbehandling föreföll kunna
bromsa denna process. Män i den mellersta och lägsta tertilen för telomerlängd
hade sålunda en ökad risk för att utveckla
koronarhändelser jämfört med män i
den högsta tertilen, med odds ratio (OR)
1,51 (95% konfidensintervall 1,15–1,98;
p=0,029) för den mellersta tertilen och OR
1,44 (95% konfidensintervall 1,10–1,90;
p=0,009) i den lägsta tertilen. För patienter på pravastatinbehandling så bortföll
den signifikanta riskökningen i både den
mellersta och lägsta tertilen för telomerlängd, jämfört med placebo [44]. Dessa
iakttagelser kan tyda på att leukocyternas
telomerlängd inte endast avspeglar kardiovaskulärt åldrande utan även indirekt den
potentiella preventiva effekten av statinbehandling. Resultaten måste dock anses
vara preliminära och tillåter inte slutsatser
om telomerlängd och dess kausalitet vid
koronarsjukdom. Det är fortfarande oklart
om en abnormt snabb förkortning av telomerer är en följd av åldersrelaterade sjuk-

Faktaruta 1. Översikt av metoder för telomerbestämning
Q-PCR (Quantitative Polymerase Chain Reaction) [referenser 62, 63]
Q-PCR är en vanlig metod som är enkel, snabb och relativt billig då den kräver små mängder
DNA och reagens. DNA av en önskad sekvens avgränsas och amplifieras genom inbindning av
primers, till telomersekvensen respektive till en kontrollgen. Fluoroscerande prober binder till
DNA:t och emitterar ljus, som efter ett antal PCR-cykler (Cycle threshold, Ct) uppnår ett gränsvärde. Efter amplifieringen beräknas kvoten mellan T = Telomere repeat copy number och S =
Single gene copy number (kontrollgen) genom formeln:
T/S = 2-∆Ct där ∆Ct = Ct telomerprimers – Ct kontrollgenprimers.
För att kunna jämföra resultaten från flera prov med varandra, divideras T/S-kvoten från provet
i fråga med T/S-kvoten för ett referens-DNA. Detta normaliserade värde är Relative Telomere
Length, RTL. Det råder dock ingen konsensus angående referens-DNA, varför det är svårt att
jämföra RTL från olika laboratorier. Känner man den absoluta telomerlängden i referens-DNA:t
kan denna också beräknas för proverna. Det råder delade meningar om PCR-metodens tillförlitlighet. Skeptikerna menar att den är osäker (coefficient of variation, CV, är ca 6%) och svårtolkad, medan förespråkarna hävdar god reproducerbarhet och hög korrelation med resultat
från Southern blot.
Southern blot [referenser 63–65]
Även Southern blot är en vanlig mätmetod, som dock lämpar sig bättre för mindre studier
då den är tidskrävande, komplicerad och kostsam genom att man vanligen behöver flera
μg DNA/prov. Med restriktionsenzym fragmenteras det DNA som inte är en del av telomersekvensen, DNA-bitarna genomgår elektrofores för storleksseparation och förs över till ett
membran. Därefter märks telomererna genom inbindning av fluoroscerande eller radioaktiva
prober. Den bild som framträder på membranet framkallas, och visar sig som ett utdraget
band (s.k. smear), ur vilket telomerlängden bestäms med densiometri. Det finns dock olika
sätt att bestämma längderna, vilket skapar osäkerhet vid jämförelse mellan olika studier. Till
metodens fördelar hör att den mäter absoluta telomerlängder, och att den är tillförlitlig om
den utförs på rätt sätt. CV-värdet varierar dock mycket, mellan 2 och 12%, och antalet steg där
något fel kan inträffa är flera.
FISH (Fluorescence In Situ Hybridization) [referenser 64–67]
Med FISH märks telomererna med fluoroscerande prober, varefter fluoroscensen kvantifieras
och relateras till telomerlängd. Metoden är idag inte så frekvent använd då den är måttligt
tillförlitlig, samt kräver relativt stora mängder DNA och hela cellkärnor. Dess fördelar består
i att den är snabbare än Southern blot och kan användas för att uppmäta även korta telomerlängder (<0,1 kb). Flera typer av FISH finns, däribland främst Q-FISH (Q= quantitative) och
den modifierade varianten flow-FISH. Q-FISH mäter celler i metafas in situ, medan flow-FISH
används på celler i interfas och i suspension. Metoderna skiljer sig också med avseende på
signaldetektion: För Q-FISH används fluoroscensmikroskop och för flow-FISH flödescytometri.

domar, t.ex. hjärt- och blodkärlssjukdomar,
eller verkligen har ett kausalt samband med
dessa. Vid komplexa, polygena sjukdomar,
såsom de kardiovaskulära, är bevisföringen
svår. Enbart associationer är otillräckliga,
och annat har vi inte ännu att tillgå inom
detta expanderande forskningsfält.
Även livsstilsförbättring har visats
kunna positivt påverka telomerbiologin.
I en studie på män med prostatacancer
kunde man visa att en livsstilsintervention
positivt kunde påverka nivåer av telomeras
och därmed förutsättningar för att förhindra telomerförkortningar [45].
Några studier har
visat motsägelsefulla fynd

En del fynd är dock inte de förväntade.
I en stor populationsstudie från Belgien

(Asklepios-studien) kunde man inte
påvisa några entydiga samband mellan
korta telomerer och en ökad förekomst
av arterosklerotiska plack i arteria carotis samt arteria femoralis, och inte heller
samband med etablerade kardiovaskulära
riskfaktorer som rökning. Detta trots
att man använde sig av den mest noggranna metoden (Southern Blot) i prover
från ett stort antal individer [46]. Detta
kan tala för att tvärsnittsundersökningar
trots allt bara ger en fragmentarisk bild
av telomerernas biologi och i avsaknad av
bestämning av enzymet telomeras lämnas
en del i övrigt att önska. För närvarande
pågår en återundersökning av deltagarna i
Asklepios-studien efter 3–4 år under ledning av kardiologen Ernst Rietzschel, men
resultat låter ännu vänta på sig. Även andra
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Faktaruta 2
Förkortad telomerlängd har påvisats vid följande tillstånd:
Progeria (Hutchinson-Gilford), Werner´s syndrom
Dyskeratosis congenita
Ökad exposition för oxidativ stress
Ökad exposition för UV-ljus
Rökning
Psykosocial stressbelastning
Depression
För stort kaloriintag (ledande till fetma)
Bukfetma med insulinresistens
Typ 1-diabetes
Typ 2-diabetes
Koronar hjärtsjukdom
Generell ateroskleros
Reumatoid artrit
Osteoporos
Vissa benmärgssjukdomar med anemi (Fanconi)
Hepatit, cirrhos
Följande substanser anses kunna öka telomerförkortning:
Oxiderat LDL kolesterol
Homocystein
TNF-alfa
Angiotensin-2
Telomeras-inhibitorer (onkologiska farmaka)
Följande substanser anses kunna bromsa telomerförkortning:
Endogena anti-oxidanter
Östrogen
Anti-oxidantia
Statiner
Angiotensin-2-receptorblockerare (?)

uppföljningsstudier är pågående eller har
nyligen publicerats. En forskargrupp från
Innsbruck, Österrike, har publicerat data
om telomerlängdens förändring över tid
hos deltagare i den s.k. Bruneck-studien
i norra Italien (Sydtyrolen) nära gränsen
till Österrike [47]. Man kunde följa 550
individer över 10 år samt mäta telomerlängd på dessa liksom hos 159 individer
som avlidit under uppföljningsperioden.
Hos de sistnämnda fann man kortare telomerlängd vid baslinjen jämfört med individer som överlevt efter 10 år, vilket stämmer
med andra liknande studier. Däremot fann
man inga starka prediktorer för telomerförkortning över tid mer än telomerlängden
i sig vid baslinjen. Det förhöll sig så att
de individer som hade längst telomerer vid
baslinjen var också de som minskade i telomerlängd mest över tid. Samtidigt fanns
det cirka 16% av individerna som ökade
sin telomerlängd under uppföljning, ett
faktum som förbryllat forskarna. Kanske
kan detta bero på en aktivering av stam-
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celler med sitt innehåll av telomeras (som
bygger upp telomerer) eller förekomst av
subklinisk cancer! Det sistnämnda kräver
längre uppföljning för att kunna beläggas,
men skulle kunna ha samband med ökad
telomerasaktivitet hos de (odödliga) cancercellerna. Liknande fynd har även gjorts
i USA där man kunnat påvisa störst minskning av telomerlängd över tid hos individer som hade längre telomerer från början
[48]. Vissa etniska skillnader kunde också
beskrivas i så måtto att afro-amerikaner
också hade längre telomerer vid en baslinje [49], men som sedan minskade mest
i längd [48].
Några nya fynd är svåra att förklara,
t.ex. att individer med kardiell vänsterkammarhypertrofi har längre telomerer än kontroller [50,51], kanske som ett uttryck för
någon form av kompensationsfenomen.
Korta telomerer predikterar inte heller
incidenta fall av venös tromboembolism
[52], vilket betyder att telomerbiologin har
större relevans för artärcirkulation än för

venerna. Däremot kan telomerlängd prediktera både hypertoni och koronarsjukdom i en kinesisk population [53], varför
tidigare beskrivna samband i kaukasiska
populationer förefaller vara mer generaliserbara. Metodmässigt har man nyligen
kunnat visa att telomerlängd i leukocyter
motsvarar telomerlängd i vaskulatur. Detta
gör det möjligt att kunna tilltro att perifera
blodprover även kan spegla mer generella
processer [54].
Utblick mot framtiden

Sammanfattningsvis har forskningen kring
telomerers biologi, som en del av studierna
av människans åldrande, endast startat och
mycket återstår att göra. Årets Nobelpris
(2009) kan dock innebära en kraftig stimulans till denna forskning och att nya
projekt kan startas. Det finns ett behov av
fler långtidsuppföljningar för att studera
förändringar av telomerlängd över tid,
och determinanter för detta, i olika populationer. Dessutom finns ett stort behov av
data från olika interventionsstudier för att
se hur kardiovaskulärt verksamma läkemedel inverkar på telomerernas biologi. Ett
uttryck för detta var den presentation av
professor Frej Fyhrquist, Helsingfors, som
skedde vid Europeiska Hypertonimötet i Milano, juni 2009, baserat på data
från LIFE-studien, där en publikation
avvaktas. Man kunde visa att behandling
med en angiotensin-2-receptorblockerare
påverkade telomerbiologin. Detta pekar
framåt så att en mätning av telomerlängd
samt telomeras-aktivitet kan tänkas vara
av betydelse vid olika former av kardiovaskulära interventioner – som ett mått på
om det vaskulära åldrandet [55-59] kan
bromsas upp eller ej. Förhoppningsvis
kommer även fler svenska avhandlingar
[60] inom detta spännande och dynamiska
forskningsfält. En belgisk avhandling inom
området, från Asklepios-studien i Belgien,
har nyligen presenterats [61]. Liknande
forskning pågår i Malmö med förväntade
resultat under 2010. Ett Berzelius-symposium betitlat “Telomere biology in health
and disease – a crystal ball for the future?”
planeras under 2011 i Stockholm, i samarbete med Svenska Läkarsällskapet (SLS)
och med stöd av Svensk Internmedicinsk
Förening (SIM).
Peter M Nilsson 1, Disa Dahlman 2
Professor, överläkare 1, med stud 2,
Institutionen för kliniska vetenskaper samt
Akutcentrum, Universitetssjukhuset MAS,
205 02 Malmö

Referenser:
1. Viidik A. Korta telomerer vid sjukdom – orsak eller
verkan? Dysfunktion av telomeras försvagar kromosomernas skyddande slutstycken. Läkartidningen
2003;100:3286-7.
2. Wong JM, Collins K. Telomere maintenance and
disease. Lancet 2003;362:983-8.
3. Aviv A, Levy D, Mangel M. Growth, telomere dynamics and successful and unsuccessful human aging. Mech
Ageing Dev 2003;124:829-37.
4. Aviv A, Valdes AM, Spector DM. Human telomere
biology: pitfalls of moving from the laboratory to epidemiology. Int J Epidemiol 2006;35:1424-29.
5. Aviv A. The epidemiology of human telomeres:
faults and promises. J Gerontol A Biol Sci Med Sci.
2008;63:979-83.
6. Aviv A. Commentary: Raising the bar on telomere epidemiology. Int J Epidemiol. 2009 Oct 1. [Epub ahead of
print]
7. Svensson U, Nordfjäll K, Stegmayr B, Manjer J, Nilsson
P, Tavelin B, Henriksson B, Lenner P, Roos G. Breast
cancer survival is associated with telomere length in
peripheral blood cells. Cancer Res 2008; 68:3618-23.
8. Nordfjäll K, Eliasson M, Stegmayr B, Lundin S, Roos
G, Nilsson PM. Increased abdominal obesity, adverse
psychosocial factors and shorter telomere length in persons reporting subjective early ageing; the MONICA
Northern Sweden Study. Scand J Publ Health 2008;
36:744-52.
9. Nordfjäll K, Eliasson M, Stegmayr B, Melander O, Nilsson P, Roos G. Telomere length is associated to obesity
parameters but with a gender difference. Obesity 2008
Sep 25. [Epub ahead of print].
10. Nilsson PM, Fyhrqvist F. Tidigt vaskulärt åldrande i
relation till kort telomerlängd och ökad kardiovaskulär
risk – kommande möjligheter för behandling? Läkartidningen 2007;104:2801-5.
11. Nilsson PM, Lurbe E, Laurent S. The early life origins
of vascular ageing and cardiovascular risk: the EVA syndrome. (Review). J Hypertens 2008; 26:1049-1057.
12. Nilsson PM, Boutouyrie P, Laurent S. Vascular aging:
A tale of EVA and ADAM in cardiovascular risk assessment and prevention. (Brief Review) Hypertension 2009;
54:3-10.
13. Samani NJ, van der Harst P. Biological ageing and cardiovascular disease. Heart. 2008;94:537-9.
14. Nordfjäll K, Osterman P, Melander O, Nilsson PM,
Roos G. hTERT -1327T/C polymorphism is not associated with myocardial infarction or increased age-related
telomere attrition in peripheral blood. Biochem Biophys
Res Commun 2007; 358:215-8.
15. Hills M, Lansdorp PM. Short telomeres resulting from
heritable mutations in the telomerase reverse transcriptase gene predispose for a variety of malignancies. Ann
N Y Acad Sci 2009;1176:178-90.
16. Nawrot TS, Staessen JA, Gardner JP, Aviv A. Telomere
length and possible link to X chromosome. Lancet
2004;363:507-10.
17. Nordfjäll, K., Larefalk, Å., Lindgren, P., Holmberg, D.,
Roos, G. Telomere length and heredity: Indications of
paternal inheritance. PNAS 2005;102:16374-16378.
18. Nordfjäll K, Svenson U, Norrback KF, Adolfsson R,
Roos G. Large-scale parent-child comparison confirms
a strong paternal influence on telomere length. Eur J
Hum Genet. 2009 Oct 14. [Epub ahead of print]
19. Samani NJ, Boultby R, Butler R, Thompson JR, Goodall
AH. Telomere shortening in atherosclerosis. Lancet
2001;358:472-3.
20. Benetos A, Gardner JP, Zureik M, Labat C, Xiaobin L,
Adamopoulos C, et al, Thomas F, Aviv A. Short telomeres are associated with increased carotid atherosclerosis
in hypertensive subjects. Hypertension 2004;43:182-5.
21. Valdes AM, Andrew T, Gardner JP, Kimura M, Oelsner
E, Cherkas LF, et al. Obesity, cigarette smoking, and
telomere length in women. Lancet 2005;366:662-4.
22. Jeanclos E, Krolewski A, Skurnick J, Kimura M, Aviv
H, Warram JH, Aviv A. Shortened telomere length in
white blood cells of patients with IDDM. Diabetes
1998;47:482-6.
23. Sampson MJ, Winterbone MS, Hughes JC, Dozio N,
Hughes DA. Monocyte telomere shortening and oxidative DNA damage in type 2 diabetes. Diabetes Care
2006;29:283-9.
24. Gardner JP, Li S, Srinivasan SR, Chen W, Kimura M,
Lu X, Berenson GS, Aviv A. Rise in insulin resistance is
associated with escalated telomere attrition. Circulation
2005;111:2171-7.

25. Obana N, Takagi S, Kinouchi Y, Tokita Y, Sekikawa A,
Takahashi S, et al. Telomere shortening of peripheral
blood mononuclear cells in coronary disease patients
with metabolic disorders. Intern Med 2003;42:150-3.
26. Van der Harst P, van der Steege G, de Boer RA, Voors
AA, Hall AS, et al. Telomere length of circulating leukocytes is decreased in patients with chronic heart failure.
J Am Coll Cardiol 2007;49:1459-64.
27. Brouilette S, Singh RK, Thompson JR, Goodall AH,
Samani NJ. White cell telomere length and risk of premature myocardial infarction. Arterioscler Thromb Vasc
Biol 2003;23:842-6.
28. Fitzpatrick AL, Kronmal RA, Gardner JP, Psaty BM,
Jenny NS, Tracy RP, Walston J, Kimura M, Aviv A. Leukocyte telomere length and cardiovascular disease in the
cardiovascular health study. Am J Epidemiol 2007;165:1421.
29. Zee RY, Michaud SE, Germer S, Ridker PM. Association
of shorter mean telomere length with risk of incident
myocardial infarction: a prospective, nested case-control
approach. Clin Chim Acta. 2009;403:139-41.
30. Olivieri F, Lorenzi M, Antonicelli R, Testa R, Sirolla
C, Cardelli M, et al. Leukocyte telomere shortening in
elderly Type2DM patients with previous myocardial
infarction. Atherosclerosis. 2009;206:588-93.
31. Jeanclos E, Schork NJ, Kyvik KO, Kimura M, Skurnick JH, Aviv A. Telomere length inversely correlates
with pulse pressure and is highly familial. Hypertension.
2000;36:195-200.
32. Ogami M, Ikura Y, Ohsawa M, Matsuo T, Kayo S,
Yoshimi N, et al. Telomere shortening in human
coronary artery diseases. Arterioscler Thromb Vasc Biol
2004;24:546-50.
33. Fuster JJ, Andres V. Telomere biology and cardiovascular
disease. Circ Res 2006;99:1167-80.
34. Fyhrquist F, Tiitu A, Saijonmaa O, Forsblom C, Groop
PH; on behalf of the FinnDiane Study Group. Telomere length and progression of diabetic nephropathy
in patients with type 1 diabetes. J Intern Med. 2009 Jun
4. [Epub ahead of print].
35. Nilsson P. Livets biologiska triangel – samspel mellan
nutrition, reproduktion och livslängd. Läkartidningen
2001;98:1797-1800.
36. Holmes DK, Bellantuono I, Walkinshaw SA, Alfirevic
Z, Johnston TA, Subhedar NV,et al. Telomere length
dynamics differ in foetal and early post-natal human
leukocytes in a longitudinal study. Biogerontology.
2009;10:279-4.
37. Nilsson P, Fagerberg B. Fetal programmering av
ohälsa i vuxen ålder - arv eller miljö? Läkartidningen
2004;101:2342-5.
38. Gluckman PD, Hanson MA, Cooper C, Thornburg
KL. Effect of in utero and early-life conditions on adult
health and disease. N Engl J Med. 2008;359:61-73.
39. Epel ES, Blackburn EH, Lin J, Dhabhar FS, Adler NE,
Morrow JD, Cawthon RM. Accelerated telomere shortening in response to life stress. Proc Natl Acad Sci U S A
2004;101:17312-5.
40. Cawthon RM, Smith KR, O’Brien E, Sivatchenko A,
Kerber RA. Association between telomere length in
blood and mortality in people aged 60 years or older.
Lancet 2003;361:393-5.
41. Kuh D. A life course perspective on telomere length and
social inequalities in aging. Aging Cell. 2006;5:579-80.
42. Adams J, Martin-Ruiz C, Pearce MS, White M, Parker
L, von Zglinicki T. No association between socio-economic status and white blood cell telomere length. Aging
Cell. 2007;6:125-8.
43. Hansson GK. Inflammatory mechanisms in atherosclerosis. J Thromb Haemost. 2009;7 Suppl 1:328-31.
44. Brouilette SW, Moore SJ, MacMahon AD, Thompson
JR, Shepherd J, Packard C, Samani NJ: for the West of
Scotland Coronary Protection Study Group. Telomere
length, risk of coronary heart disease, and statin treatment in the West of Scotland Coronary Protection
Study: a nested case-control study. Lancet 2007;369:10714.
45. Ornish D, Lin J, Daubenmier J, Weidner G, Epel E,
Kemp C, Magbanua MJ, Marlin R, Yglecias L, Carroll
PR, Blackburn EH. Increased telomerase activity and
comprehensive lifestyle changes: a pilot study. Lancet
Oncol. 2008;9:1048-57. Erratum in: Lancet Oncol.
2008;9:1124.
46. De Meyer T, Rietzschel ER, De Buyzere ML, Langlois
MR, De Bacquer D, Segers P, Van Damme P, De Backer
GG, Van Oostveldt P, Van Criekinge W, Gillebert TC,
Bekaert S; on behalf of the Asklepios Study investigators.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.
54.

55.
57.
58.
59.

60.
61.

62.
63.
64.
65.

66.

67.

Systemic telomere length and preclinical atherosclerosis:
the Asklepios Study. Eur Heart J. 2009 Aug 17. [Epub
ahead of print].
Ehrlenbach S, Willeit P, Kiechl S, Willeit J, Reindl M,
Schanda K, Kronenberg F, Brandstätter A. Influences on
the reduction of relative telomere length over 10 years in
the population-based Bruneck Study: introduction of a
well-controlled high-throughput assay. Int J Epidemiol.
2009 Aug 7. [Epub ahead of print].
Aviv A, Chen W, Gardner JP, Kimura M, Brimacombe
M, Cao X, Srinivasan SR, Berenson GS. Leukocyte telomere dynamics: longitudinal findings among young
adults in the Bogalusa Heart Study. Am J Epidemiol.
2009;169:323-9.
Hunt SC, Chen W, Gardner JP, Kimura M, Srinivasan
SR, Eckfeldt JH, et al. Leukocyte telomeres are longer in
African Americans than in whites: the National Heart,
Lung, and Blood Institute Family Heart Study and the
Bogalusa Heart Study. Aging Cell 2008;7:451-8.
Vasan RS, Demissie S, Kimura M, Cupples LA, White
C, Gardner JP, et al. Association of leukocyte telomere
length with echocardiographic left ventricular mass: the
Framingham heart study. Circulation. 2009;120:1195202.
Kuznetsova T, Codd V, Brouilette S, Thijs L. Richart
T, Staessen J, Samani NJ. Telomere length predicts left
ventricular mass in a general population. In J Cardiology 2009; 137 (suppl 1): abstract HT000860. World
Hypertension Congress, Beijing, October 2009.
Zee RY, Michaud SE, Ridker PM. Mean telomere length
and risk of incident venous thromboembolism: a prospective, nested case-control approach. Clin Chim Acta.
2009;406(1-2):148-50.
Yang Z, Huang X, Jiang H, Zhang Y, Liu H, Qin C, et
al. Short telomeres and prognosis of hypertension in a
Chinese population. Hypertension. 2009;53:639-45.
Wilson WR, Herbert KE, Mistry Y, Stevens SE, Patel
HR, Hastings RA, et al. Blood leucocyte telomere DNA
content predicts vascular telomere DNA content in
humans with and without vascular disease. Eur Heart
J. 2008;29:2689-94.
Edo MD, Andres V. Aging, telomeres, and atherosclerosis. Cardiovasc Res 2005;66:213-21.
Jani B, Rajkumar C. Ageing and vascular ageing. Postgrad Med J 2006;82:357-62.
Shi Y, Camici GG, Lüscher TF. Cardiovascular determinants of life span. Pflugers Arch. 2009 Sep 12. [Epub
ahead of print].
Minamino T, Komuro I. Vascular aging: insights from
studies on cellular senescence, stem cell aging, and
progeroid syndromes. Nat Clin Pract Cardiovasc Med.
2008;5:637-48.
Nordfjäll K. Telomere length - inheritance pattern and
role as a biomarker. (Thesis). Umeå universitet. Umeå,
2008.
Rietzschel E-R. Askelpios Study. Successful cardiovascular aging. Novel biomarkers, lifestyle and early cardiovascular damage in the general population. (Thesis).
Ghent University. Ghent, 2009.
Cawthon RM. Telomere measurement by quantitative
PCR. Nucleic Acids Res 30:e47.
Aviv A (2008). The epidemiology of human telomeres:
faults and promises. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2002;
63: 979-83.
Svenson U, Roos G. Telomere length as a biological
marker in malignancy. Biochimica et Biophysica Acta
2009; 1792: 317–323.
Vasan RS, Demissie S, Kimura M, Cupples LA, White
C, Gardner JP, Cao X, Levy D, Benjamin EJ, Aviv A.
Association of Leukocyte Telomere Length With Circulating Biomarkers of the Renin-Angiotensin-Aldosterone
System: The Framingham Heart Study. Circulation
2009 ; 120:1195-202.
Canela A, Vera E, Klatt P, Blasco MA. High-throughput
telomere length quantification by FISH and its application to human population studies. Proc Natl Acad Sci
USA 2007; 104:5300-5305.
Slijepcevic P. Telomere length measurement by Q-FISH.
Methods Cell Sci 2001; 23(1-3): 17-22.

VASKULÄR MEDICIN 2009 • Vol 25 (Nr 4) 209

ANNONS

Oförklarad bröstsmärta ur ett patientperspektiv
De senaste tjugo åren har antalet patienter med oförklarad bröstsmärta mer
än fördubblats. Patienterna är oftast i
medelåldern och mer än en tredjedel är
födda utanför Sverige. Smärtan orsakar
oro, ångest, osäkerhet och kraftlöshet. Två
avhandlingar från Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet [1, 2] har studerat oförklarad bröstsmärta, främst ur
patientens synvinkel.
Definition

Med oförklarad bröstsmärta, unexplained
chest pain, menas bröstsmärta som inte
kan förklaras av biomedicinska faktorer
som hjärtsjukdom eller annan organisk
sjukdom [3].
Begrepp som förekommer i engelskspråkig litteratur för bröstsmärta utan kardiell
orsak är atypical chest pain eller non-cardiac
chest pain.
Patientgruppen

Bröstsmärta är en vanlig orsak till besök
på akutmottagningar. Enligt Mayou m.fl.
[4], Esler och Bock [5] har 50% av de
som söker för bröstsmärta inte någon
kranskärlssjukdom. Flera studier har visat
att antalet patienter som får diagnosen
angina pectoris eller bröstsmärta där inte
någon specifik diagnos kan ställas (oförklarad bröstsmärta) har ökat, medan antalet
patienter som får diagnosen hjärtinfarkt
har minskat [6]. Drygt 20 000 med diag-
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Figur 1. Antal patienter som sjukhusvårdats för oförklarad bröstsmärta under åren 1998–2006.

nosen oförklarad bröstsmärta vårdades på
sjukhus under 2006 och mer än dubbelt så
många patienter sökte vård under samma
tidsperiod inom primärvården [7]. De
senaste tjugo åren har antalet mer än fördubblats. Lite forskning har bedrivits inom
detta område och kunskapen om eventuella faktorer som kan påverka den oförklarade bröstsmärtan är begränsad. Oförklarad bröstsmärta behöver uppmärksammas
då totalantalet patienter ökar med höga
kostnader för samhället. Eftersom orsaken

till bröstsmärtan inte är känd är det svårt
att erbjuda adekvat vård.
Symptom

Smärta
Drygt 200 män och kvinnor, som sökte
vård på en akutmottagning i Göteborg
under 2003, skattade sin värsta bröstsmärta
med ett smärtbedömningsinstrument,
Pain-O-Meter, vid ankomsten till sjukhuset och när de bestämde sig för att söka
vård [8]. I studien jämfördes smärtupple-
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velsen med 40 patienter som fått diagnosen kärlkramp eller hjärtinfarkt. Resultaten visade att fler patienter med oförklarad bröstsmärta hade ont i bröstet när de
anlände till akutmottagningen jämfört
med patienter med kärlkramp eller hjärtinfarkt. De hade också haft lika ont innan
de sökte vård. Patienterna med oförklarad
bröstsmärta skattade sin smärta högre på
den graderade smärtskalan och använde
fler ord för att beskriva sin smärta. Patienterna beskrev ofta den sensoriska smärtan
som tryckande, molande och stickande och
den affektiva smärtan som oroande, skrämmande, besvärlig och tröttande. Smärtan
var ofta kontinuerlig, lokaliserad till vänster i bröstet och kunde komma både i vila
och under aktivitet. Ju högre intensitet av
smärta som patienterna upplevde ju större
var utbredningen av smärtan. Upplevelsen
av bröstsmärta där man inte hittat någon
medicinsk förklaring hade många likheter
med ischemisk bröstsmärta.
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Jämförelse med en referensgrupp ur
normalbefolkningen

Samtliga patienter med oförklarad
bröstsmärta som ingick i undersökningen
fyllde i ett frågeformulär som innefattade
frågor om demografiska och psykosociala
faktorer samt hälsorelaterad livskvalitet.
Resultaten jämfördes med en referensgrupp bestående av drygt 1 000 individer ur
befolkningen boende i Göteborg. Jämfört
med referensgruppen hade färre patienter
med oförklarad bröstsmärta universitetsutbildning. Kvinnorna i patientgruppen hade
fler riskfaktorer såsom hypertoni, diabetes,
fetma (BMI >30), hereditet och rökning
[9, 10].
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Vitalitet

Figur 3. Hälsorelaterad livskvalitet enligt SF-36 hos patienter med oförklarad
bröstsmärta jämfört med en referensgrupp ur normalbefolkningen.

Nedstämdhet, ångest och stress
I jämförelser med referensgruppen upplevde både männen och kvinnorna med
oförklarad bröstsmärta fler symptom av
nedstämdhet, ångest och stress i arbetet.
Hälften av patienterna upplevde stress [11].
Kvinnorna upplevde mer stress i hemmet
och problem i äktenskapet/samboförhållandet medan männen kände mer oro över
stressen på arbetet [9, 10]. Vidare hade
patienterna oftare sömnproblem och vanligast var insomningsproblem följt av täta
uppvaknanden med trötthet och en känsla
av att inte vara utvilad [10].
Stillasittande
Vad gäller fysisk aktivitet var männen
mer aktiva på fritiden än kvinnorna, men
jämfört med referensgruppen hade patienterna, båda könen, en mer stillasittande
livsstil [9-12].

Figur 2. Utbredning av oförklarad bröstsmärta.
Färgintensiteten anger den mest frekventa
utbredningen av smärtan.
Illustration: Helena Kjellgren

Smärta

Sänkt livskvalitet
Trots att det inte gick att påvisa något
samband mellan hälsorelaterad livskvalitet
och smärtintensitet skattade båda könen
sin livskvalitet lägre än vad referensgruppen gjorde [10, 11]. Oförklarad bröstsmärta
medför ett lidande för den enskilde patienten då smärtan påverkar vardagen på ett
negativt sätt och kan därmed bidra till försämrad livskvalitet [9, 10, 12, 13].
Påverkan på det dagliga livet

I de två avhandlingarna genomfördes djupintervjuer med 20 respektive 19 patienter.
Cirka hälften av patienterna hade haft
smärta i mer än sex år. Smärtan var oförutsägbar och tenderade att komma oftare
med tiden och kunde komma i både vila
och under aktivitet [12]. Det framkom
att patienternas vardag påverkades starkt

av bröstsmärtan vilket väckte oro, ångest.
Det skapade osäkerhet, trötthet, kraftlöshet
och stress. Både arbete och fritid begränsades, liksom sexliv och socialt umgänge.
Männen och kvinnorna med oförklarad
bröstsmärta beskrev att de inte hade ork
att göra något förutom att arbeta och vara
med sin familj vilket kunde leda till ett
begränsat socialt nätverk och ensamhet.
Det som främst skilde män och kvinnor
åt var att männen i större utsträckning
upplevde sitt liv och arbete stressigt medan
kvinnorna oftare hade depressiva symptom
och ångest [13]. Vidare beskrev patienterna
upplevelse av panikkänslor och dödsångest
i samband med smärtan [12,13].
Diskussion

Stora förändringar har skett i det svenska
samhället under de senaste fyrtio åren. I
en longitudinell befolkningsundersökning
i Göteborg, som startade 1968, kan samhällsförändringarna studeras utifrån flera
parametrar [14]. I 1968 års undersökning
arbetade 60% av de undersökta kvinnorna
i åldrarna 38–50 år, medan cirka 90% av
kvinnorna i samma åldersgrupper förvärvsarbetade 2004, samtidigt som de fortfarande hade huvudansvar för hushållsarbete.
1968 uppgav 32% av kvinnorna att de
upplevt perioder av stress under de senaste
fem åren, medan motsvarande siffra 2004
var 92%. Livsstilsfaktorer såsom sömn,
stress och minskad fysisk aktivitet påverkar förmodligen uppkomst och förlopp av
oförklarad bröstsmärta. Många patienter
vågar inte anstränga sig. Undvikande är en
dålig copingstrategi eftersom det leder till
sämre kondition, minskat socialt umgänge
och försämrad livskvalitet. Denna reaktion
på rädsla för hjärtsjukdom liknar den som
Lewin [15]och Furze m. fl.[16] visat bland

dem som nyligen fått diagnosen angina
pectoris.
Patienterna med oförklarad bröstsmärta
upplevde sin smärta lika verklig och skrämmande som patienter som kom in akut
med kranskärlssjukdom. Esler och Bock
[5] har visat att patienter med bröstsmärta
utan påvisad kardiell orsak har större rädsla
för smärta, undviker aktiviteter oftare och
är mer ängsliga än patienter med hjärtsjukdom, och att de söker sjukvård oftare. I
våra intervjuer framkom att när det blev
tydligt att smärtan inte har någon biomedicinsk förklaring kände sig inte patienterna
bekräftade av läkare och sjuksköterskor.
De fick ingen förklaring till bröstsmärtan
och därmed saknade de hopp om att bli
botade. En öppen och tydlig kommunikation mellan vårdgivare och patient om
smärta, livsstil och livssituation kan vara
en hjälp för patienten att bemästra smärtan
och därigenom lindra lidandet.
I den kliniska verksamheten behövs ökad
kunskap och förståelse för de symptom
som patienter med oförklarad bröstsmärta
uppvisar för att kunna ge en mer indiviualiserad vård. Att patienten får veta att
det inte är något fel med hjärtat hjälper
föga. Interventioner har prövats med varierande resultat. Sanders m.fl. [17] rapporterar en studie där patienterna fick
diagnosen oförklarad bröstsmärta efter en
koronarangiografi. En intervention med
individualiserad kognitiv behandling var
inte framgångsrik, möjligen beroende på
att den fokuserade på psykologiska aspekter vid ett tillfälle då patienterna fått veta
att de inte hade någon hjärtsjukdom, trots
flera månaders medicinsk behandling för
hjärtproblem. Kanske var patienterna
inte redo att byta från ett medicinskt
till ett psykologiskt fokus vid denna tidpunkt? Esler och Bock [5] menar att en
uppdelning i antingen ett medicinsk eller
psykologiskt perspektiv i behandlingen är
kontraproduktivt. Ett bio-psykologiskt sätt
att se på vården som innefattar både medicinsk och kognitiv behandling vore mer
framgångsrikt. Esler [18] beskriver att en
kort intervention med kognitiv beteende
terapi tillsammans bl.a. andningsövningar på akutmottagning reducerade antalet
episoder av bröstsmärta. En tremånadersuppföljning visade dock ingen effekt på
patienternas aktivitetsgrad eller livskvalitet.
I primärvården finns idag arbetsmodeller
som syftar till att tillsammans med patienten stödja egna resurser, åstadkomma

livsstilsförändring samt möjlighet att
hantera bröstsmärta, genom stödjande
rådgivning. Rådgivningen kan genomföras av en specialutbildad sjuksköterska
i primärvården, som i samverkan med
allmänläkare genomför ett antal strukturerade behandlingstillfällen. Inom primärvården i Västra Götaland pågår utvecklingsarbete som syftar till att skapa ett mer
strukturerat förebyggande arbete. Det finns
ett stort intresse för att stödja patientnära
forskningsprojekt där vårdkedjor mellan
sluten och öppen vård utvecklas, liksom
teamarbete kring patienten som syftar till
att både ge god och hälsobefrämjande vård,
där patientens egna resurser mobiliseras för
att lindra lidande och öka livskvaliteten.
För att patienter med oförklarad bröstsmärta
ska kunna erbjudas optimal vård krävs mer
forskning som syftar till att utreda orsaker
till smärtan, utveckla, evidensbasera och
kliniskt förankra olika behandlingsmetoder
samt följa upp viktiga livsstilsfrågor rörande
denna patientgrupp. Likaså bör anledningen
till att så många patienter födda utanför Sverige har oförklarad bröstsmärta undersökas.

Sammanfattat
Patienter med oförklarad bröstsmärta:
• Drygt 20 000 vårdades på sjukhus 2006 för
oförklarad bröstsmärta.
• Mer än en tredjedel är födda utanför Sverige.
• Har lika ont som de som har kärlkramp eller
hjärtinfarkt.
• Stress, nedstämdhet och en stillasittande
livsstil är vanligt.
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Salt och blodtryck
Vår kost debatteras intensivt just nu med
fokus på övervikt och diabetes. Högt
blodtryck tycks däremot ha hamnat i
bakvatten i kostdebatten. Ändå anses
salt i kosten vara en viktig orsak till högt
blodtryck som allmänt erkänns som den
starkaste riskfaktorn för kardiovaskulär
sjukdom och stroke.

D

et tilldrar sig internationellt
intresse som avspeglas i en ny
förening med säte i London
– World Action on Salt and
Health – (www.worldactiononsaltandhealth.
uk). Denna förening anordnar bl.a. en ”Salt
Awareness Week” varje år i februari och
Sverige deltar sedan något år tillbaka. Livsmedelsverket anordnade i år ett symposium
om salt i kosten (www.slv.se). Vidare ägnade
International Society of Hypertension sin
Hypertension Day 2009 åt salt, men så vitt
jag vet utan svenskt deltagande.
Den aktuella debatten om saltet i kosten
– rätteligen överskottssaltet i kosten – tar
sin avstamp i en rad nya studier under
2000-talet. Det är framför allt tre förhållanden som lyfts fram varav två inte är
kontroversiella medan det tredje sätter
känslorna i svallning.
Högt blodtryck

Det första förhållandet gäller insikten om
den skrämmande höga förekomsten av högt

blodtryck. Den svenska SBU-rapporten
Måttligt högt blodtryck (1) angav att 27% av
vuxna över 20 års ålder har förhöjt blodtryck
i vårt land. Det är 1,8 miljoner svenskar
varav 1,4 miljoner ansågs behöva behandling. Bara hälften hade emellertid behandling och effektiv behandling hade inte mer
än 15–20%. Situationen tycks vara likartad
runt om i världen. Det säger sig självt att det
ur folkhälsosynpunkt är ett magert resultat
av decenniers blodtrycksarbete. Det höga
blodtryckets skadeverkningar kan inte
begränsas enbart med medikamentell terapi.
Salt i kosten

Det andra förhållandet är att dagens kost
i ökande utsträckning baseras på industriellt framställda hel- och halvfabrikat
och de innehåller ofta mycket salt. Salt i
industrimat svarar nämligen för 75–80%
av det salt vi får i oss, medan vi själva bara
sätter till 15–20% vid matlagningen och
resten finns i råvarorna. Dessutom utgör
ett ökat uteätande ett växande problem.
Det lär produceras ca 6 miljoner måltider
varje dag utanför hemmet på lunchrestauranger, kantiner, skolor m.m. – hälften i
offentlig och hälften i privat sektor – och
de måltiderna har ofta ett högt saltinnehåll
(2). Yngre och medelålders som ofta äter
ute är därför utsatta för en svår saltbelastning där intaget kan uppgå till 2–3 gånger
högsta rekommenderade intag.

Vårt saltintag måste ses i ett fysiologiskt perspektiv som jag tidigare framhållit (3). Vi klarar oss med ett dagligt intag
av mindre än 1 gram salt – naturligtvis
tack vare njurarnas eminenta förmåga att
spara på natrium. Det är ju en av njurarnas allra viktigaste uppgifter eftersom det
finns sparsamt med salt i naturen, och att
kunna hushålla med saltet var därför en
överlevnadsfråga för landbaserade djur och
människor under utvecklingens gång. Ett
saltintag på 4–5 gram/dag är ur den synvinkeln ett rikligt intag och dagens rekommendation är ett medelintag på mindre än
5 gram/dag.
WHO och veterligt alla myndigheter
och vetenskapliga råd har ställt sig bakom
att saltintaget bör vara högst 5–6 gram/
dag för vuxna. Ett högre intag ökar risken
för högt blodtryck och därmed kardiovaskulär sjukdom och stroke. Det svenska
medelintaget är emellertid mycket högre.
Hulthén och medarbetare (4) har just
publicerat en randomiserad studie av 79
friska unga män 18–20 år i Göteborg.
Medelintaget av salt var 11,5 g/dag. Högsta
kvartilen nådde 17,2 g/dag och lägsta 6,5
g/dag i genomsnitt. Medelintaget i hela
gruppen var alltså nära 3 ggr och högsta
kvartilen nådde 4 ggr det rekommenderade. Medelintaget i lägsta kvartilen låg
över högsta rekommenderade intag! Motsvarande värden på saltintaget sågs också
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hos unga och medelålders kvinnor (Hulthén opublicerat material). Olle Melander
och medarbetare (5) i Malmö noterade
ett medelintag av 10 g/dag i en grupp av
39 medelålders män och kvinnor, varav
häften med mild hypertoni. Det är således väl belagt att saltintaget i Sverige i dag
kraftigt överskrider rekommendationerna
för ett hälsosamt intag.
Blodtryck och minskat saltintag

Det tredje förhållandet är kontroversiellt
för det rör effekten av ett minskat saltintag – sjunker egentligen blodtrycket av
ett minskat saltintag? Det ifrågasätts ofta.
Nu finns emellertid bara två kontrollerade
studier – den ena svensk – där såväl intag
som utsöndring av salt bestämts på klassiskt manér för metabolismstudier. Den
första är den berömda DASH-studien
(6) där deltagarna fick all mat och dryck
med bestämd salthalt från ett metabol-kök
och utsöndringen av salt mättes i urinen.
Studien sträckte sig över fyra veckor.
Den andra studien kommer från Olle
Melanders grupp i Malmö (5) och hade
ett likartat upplägg och sträckte sig också
över 4 veckor. Båda studierna visade att
blodtrycket sjunker signifikant när saltet i
kosten reduceras och i en omfattning som
motsvarar effekten av ett hypertonimedel.
Den strikt kvalitetskontrollerade metaanalysen av He och MacGregor (7) som
omfattade 2 220 normotensiva och 734
hypertoniker visade också att blodtrycket
sjunker när salt i kosten minskar. Det
sjunker med upp till 10% och det är ingen
obetydlig effekt. Det sjunker självfallet
inte lika mycket hos alla, men – och det är
mycket viktigt eftersom effekten av blodtryckssänkning på kardiovaskulär sjukdom
och stroke täcker hela blodtrycksregistret –
blodtrycket sjunker hos alla, såväl normosom hypertoniker.
Det är sålunda ovedersägligt att blodtrycket sjunker när saltet reduceras och det
är ju den förväntade fysiologiska effekten.
Många hävdar dock att effekten trots allt
är ganska liten och att effekten inte motiverar besväret att ändra på kosten. Det
framstår i dagens läge som en nihilistisk
uppfattning och bevisbördan ligger nu på
dem som förfäktar att saltreduktion är en
oväsentlig åtgärd!
Vinster av blodtryckssänkning

Olika försök har gjorts för att beräkna
vinsterna av en blodtryckssänkning i den
storleksordning som ett halverat saltintag
från 12 till 6 gram/dag skulle medföra.
SBU-rapporten (1) diskuterade vinsterna
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med blodtryckssänkning mot bakgrund
av den stora analysen av Lewington och
medarbetare (8), och finner att en blodtryckssänkning med upp till 10% mycket
väl kan medföra en reduktion av risken för
kardiovaskulär sjukdom och stroke med
häpnadsväckande 20–30%.
Denna uppfattning går igen i flera
studier och i en internationellt mycket
uppmärksammad studie kunde den också
bekräftas. Cook och medarbetare (9) följde
nämligen upp den välkända TOHP-studien och kunde konstatera att minskat saltintag reducerade kardiovaskulär sjukdom
och stroke med 25–30% över en 5–10-årsperiod. Det finns således verkligen belägg
för att ett reducerat saltintag har en mycket
gynnsam effekt på kardiovaskulär sjuklighet och stroke.
Argument för mer salt

Livsmedelsindustrin hävdar ofta att saltet
behövs för livsmedlens smak och hållbarhet. Smak kan alltid diskuteras och
vi tycker att salt smakar gott. Vi har en
”positiv saltsmak”. Tyvärr vänjer vi oss
fort vid mycket salt och tycker mat med
mindre salt inte smakar så bra. Vi vänjer
oss dessbättre också snabbt vid mindre salt
i maten och då kommer råvarornas egen
smak fram. Salt har tyvärr ofta använts som
den krydda som ”effektivt döljer den fadda
smaken av åldrande livsmedel”, något att
tänka på när vi serveras salt mat!
Sämre hållbarhet har inte kunnat konstateras. I Finland infördes redan på 1990talet strikta bestämmelser om reducerat
saltinnehåll i livsmedel och kunde konstatera att inga protester avhördes varken från
allmänhet, industri eller myndigheter om
sämre smak eller sämre hållbarhet (10).
Till sist vill några hävda att överskottssalt är nyttigt för att det skyddar mot blodtrycksfall vid ymnig svettning, stora blödningar och diarrésjukdomar. I ett modernt
samhälle har de argumenten begränsad
bärkraft!
Åtgärder

Livsmedelsverket har gått i bräschen för ett
minskat saltintag genom att anta en policy
med slagordet ”halvera saltintaget över 5
år”. Det är ett ambitiöst mål som kräver
mångas insatser och i synnerhet livsmedelsindustrins och restaurangnäringens medverkan. Överskottssaltet i kosten kan bara
begränsas med stöd av livsmedelsindustrin
och restaurangnäringen.
På det medicinska området kan vi också
göra mycket. Vi måste bli tydligare i vår
rådgivning till patienter och anhöriga.

Kunskaperna om var saltet finns i vår kost
är tyvärr mycket bristfälliga, såväl i de livsmedel vi köper som i den mat vi äter utanför hemmet. Få produkter är saltmärkta
även om det verkar som om fler har blivit
saltmärkta på senare år. Men saltmärkning
är ett helt frivilligt åtagande i Sverige och
inte som i Finland ett myndighetsföreläggande.
Överskottssaltet finns framför allt i
bröd, ost, kött- och fiskprodukter och
särskilt i charkuterier, konserver och frukostflingor. Livsmedelsverkets nyckelhålsmärkning omfattar tyvärr inte charkuterier
som är en stor saltkälla. Snabbmat som
hamburgare och pizzor är ofta kraftigt
saltade och kan innehålla ett dagsbehov i
en enda portion! Nyligen har som tidigare
nämnts lunchrestaurangers mat befunnits
mycket saltad (2). Hur det är i kantiner
och skolor vet vi mycket litet om. Slutsatsen är givetvis att våra kunskaper om
salt i livsmedel och restaurangmat måste
förbättras.
Vi måste också inse att vi vet mycket
litet om våra patienters saltintag. Bara ett
fåtal av Sveriges hypertoniker vet något
om sitt saltintag – och ännu mindre deras
doktorer! För framtiden är det därför
viktigt att fästa större vikt vid att mäta
saltintaget. Det kan bara göras på ett bra
sätt genom att mäta saltutsöndringen i en
dygnsurin. Saltintaget ska ner till 6 gram/
dag (100 mmol Na/24h). Målet är självklart att alla blodtrycks- och hjärtsviktspatienter årligen ska mäta sitt saltintag och
hålla sig under 6 gram/dag. Det kräver
utbildning av patienter och behandlande
läkare. Vi måste ta hjälp av dietister, livsmedelsindustrin och restaurangnäringen
för att få ner saltintaget. Vi måste bilda
opinion för mindre salt i industriframställda livsmedel och restaurangmat, för
utan ett konsumenttryck är det svårt att
få industrin och restaurangerna att minska
på saltet i sina produkter.
För den som vill ta reda på sina patienters saltintag finns inga genvägar. Det bästa
och adekvata sättet är att mäta salt i en
dygnsmängd urin. Natriumanalysen är
enkel och billig men hanteringen av urinprover kräver omtanke av både patient och
mottagningspersonal. Det kräver en ny
arbetsinsats på våra mottagningar, för att
samla dygnsmängder urin är utan tvekan
ett merarbete. Däremot är det inte alls så
svårt och otillförlitligt som ofta hävdas.
Fråga bara njurläkare och endokrinologer
som faktiskt till stor del bygger sin vetenskap på mätningar av allehanda utsöndringar i dygnsmängder urin!

Avslutande kommentarer

Överskottssalt i livsmedel och restaurangmat är både en medicinsk fråga och en
folkhälsofråga av första ordningen. Överskottssalt driver blodtryck och hjärtsvikt
och orsakar mycket kardiovaskulär sjukdom och stroke. Ingen enskild faktor kan
tillnärmelsevis medföra en sådan förbättring i hälsoläget i befolkningen som en
halvering av saltintaget!
Det är lätt att inse att minskat salt i
kosten medför enorma och gynnsamma
samhällsekonomiska konsekvenser. Om en
nyligen publicerad amerikansk studie (11)
översätts till svenska förhållanden skulle vi
årligen spara i storleksordningen 3–4 miljarder kr. Det är enorma belopp det rör
sig om och det börjar gå upp för svenska
myndigheter att åtgärder på det här området kan vara lönsamma – rent av de mest
lönsamma för att minska kostnaderna för
kardiovaskulär sjukdom och stroke!
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Hypertension and cardiovascular disease
Bridging basic research, clinical science and daily practice
The Second Nordic University Research Course

In relation to The European Society of
Hypertension (ESH) Congress in Oslo, June
18–21, 2010, we offer a Nordic PhD course
in hypertension in close collaboration
between the Danish, Finish, Norwegian
and Swedish Societies of Hypertension.
The course will be held in Oslo on June
16–18 and will cover: Epidemiology,
patogenesis, blood pressure measurements, metabolic disturbances, subclinical cardiovascular damage, risk stratification, guidelines and clinical challenges. The course is supported by the ESH.
Participants with an accepted abstract for
the ESH Congress (deadline is January 15)
are encouraged to aply ESH for travel and
accommodation grants.

Eligible participants are PhD-students at Nordic Universities. Send a motivated application for participation, including a curriculum
vitae, to one of following four country representatives before February 1: Eva Gerdts eva.gerdts@helse-bergen.no, Michael Hecht Olsen
mho@dadlnet.dk, Thomas Kahan thomas.kahan@ds.se, Ilkka Kantola, Ilkka.Kantola@tyks.fi.
Participants will be informed about the decision by March 15, 2010. In order to reduce the cost, applicants are recommended to send
an abstract to the ESH Congress in Oslo and to apply for Young Investigator Accommodation Award for presentation of the abstract at
the ESH meeting.
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Hypertoni och fysisk aktivitet
Livsstilsåtgärder och sjukdomsrisk

Det är välkänt att det existerar mycket
goda vetenskapliga belägg för att livsstils
åtgärder minskar risken för insjuknande i
hjärt-kärlsjukdomar. Bland dessa kan ökad
fysisk aktivitet och rökstopp lyftas fram
som särskilt viktiga. Även andra livsstilsåtgärder som förbättrade matvanor (mindre
mängd mättat fett och istället högt intag
av fullkornsprodukter, frukt och grönt),
viktnedgång, minskad alkoholkonsumtion bland högkonsumenter och minskad
psykosocial stress kan reducera risken för
insjuknande i hjärt-kärlsjukdomar. Vad
som gör livsstilsförändringar intressanta
är att de ofta har effekt på många riskmarkörer samtidigt. ”En sund livsstil är därför
grunden för all prevention och behandling av
kardiovaskulära sjukdomar” [1, 2].
Fysisk aktivitet och sjukdomsrisk

Flertalet epidemiologiska studier har visat
ett tydligt dos-responssamband mellan
ökad fysisk aktivitet och minskad risk för
insjuknande och död i kardiovaskulära
sjukdomar [3-7]; även efter korrigering för
confounders [8]. Resultaten gäller både för
män och kvinnor, gamla och unga, såväl
som för olika etniska grupper. Den största
skillnaden i risk ses om man jämför personer som är fysiskt inaktiva med lätt till
måttligt fysiskt aktiva. Det är därför inte
essentiellt att utföra hård fysisk aktivitet,
utan det räcker med lätt till måttlig aktivitet för att uppnå den skyddande effekten.
Randomiserade kontrollerade primärpreventiva studier som avser effekter av
fysisk aktivitet på insjuknande eller död i
kardiovaskulära sjukdomar saknas [2], men
sekudärpreventiva studier finns [9]. Vad
som gör livsstilsförändringar extra spännande är att de, till skillnad från många
läkemedel, ofta har effekt på flera riskmarkörer och sjukdomstillstånd samtidigt.
Fysisk aktivitet sätter fart på kroppens lipoproteinlipas, vilket leder till ökad nedbrytning av VLDL och därigenom sjunkande
nivåer av triglycerider i blodet. Dessutom
påverkas även LDL- och HDL-partiklarna
på ett gynnsamt sätt. Fysisk aktivitet har en
fördelaktig inverkan på glukos- och insulinomsättning och kan också bidra med
viktnedgång och minskad bukfetma.

Det har även visats att trombocytaggregation minskar av ökad fysisk aktivitet. På
samma sätt drar hjärtmuskeln själv nytta
av fysisk aktivitet där en lägre vilopuls,
minskad risk för arrytmier och nedsatt
syrebehov i vila räknas bland effekterna
[2, 10]. Slutligen påverkas även blodtrycket
positivt av fysisk aktivitet, vilket vi studerar mera i detalj i denna artikel. För mer
information om fysisk aktivitet och risk
generellt, läs gärna Information från Läkemedelsverket 2006 [2].

Även om det saknas formella mortalitets- och morbiditetsstudier avseende
fysisk aktivitet vid högt blodtryck, är det
dokumenterat att mera fysisk aktivitet är
associerat med en lägre grad av dödlighet i
kardiovaskulära sjukdomar, såväl som dödlighet av alla orsaker, hos sådana personer
[18], liksom hos personer som inte lider av
hypertoni [19].
För mer information om fysisk aktivitet
och hypertonirisk, läs gärna den utmärkta
översikten om hypertoni i FYSS 2008 [20].

Fysisk aktivitet och hypertoni

Patofysiologi

Hypertoni är en oberoende riskfaktor för
hjärt-kärlsjukdom och den viktigaste ändringsbara orsaken till dödlighet [11].
De senaste årtiondena har förändringar
i livsstil till det sämre haft stor betydelse
för den ökade förekomsten av hypertoni
och kardiovaskulär sjukdom. Epidemiologiska studier stöder sambandet mellan låg
fysisk aktivitet och ökad risk för utveckling
av hypertoni [12]. Som enskild riskfaktor
uppskattas fysisk inaktivitet stå för 5–13
procent av hypertoniutvecklingen [13].
Fysisk aktivitet har vistats ha en primärpreventiv effekt för att skydda mot hypertoni.
I en studie visades en reduktion i utvecklingen av hypertoni hos patienter med högt
normalt blodtryck som ökade sin fysika
aktivitet och ändrade sin diet [14]. Whelton
et al sammanställde 2002 en meta-analys av
effekten av fysisk aktivitet på blodtrycket
som baserades på ett femtiotal randomiserade kontrollerade studier. Studien visade
en signifikant sänkning av både det systoliska (-3,8 mm Hg) och diastoliska blodtrycket (-2,6 mm Hg) efter regelbunden,
dynamisk fysisk aktivitet [15].
I en meta-analys av Cornelissen och
Fagard några år senare, omfattande ett sjuttiotal studier, visades sänkningar i systoliskt
(-3,0 mm Hg) och diastoliskt blodtryck
(-2,4 mm Hg), med en mer uttalad sänkning hos hypertensiva individer (6,9/4,9
mm Hg) än hos friska (1,9/1,6 mm Hg) [16,
17]. Effekterna tycks vara likvärdiga hos personer som tar medicin mot sitt höga blodtryck. Den blodtryckssänkande effekten av
dynamisk träning är inte bestående, utan är
en färskvara som kräver fortsatt bibehållen
regelbunden aktivitet för att kvarstå.

Mekanismerna genom vilka regelbunden
fysisk aktivitet påverkar och sänker en persons blodtryck är inte helt klarlagda. Regelbunden dynamisk fysisk aktivitet sänker
vilopulsen, främst på grund av nedsatt
sympatisk stimulation (den venösa plasmakoncentrationen av noradrenalin sjunker),
men också eftersom den parasympatiska
stimulationen ökar [21].
Ytterligare en effekt av regelbunden
fysisk aktivitet är nedsatt systemisk arteriell eftergivlighet som faller efter ett enda
träningspass och därefter håller sig under
den nivå man uppmätt innan träningarna startade så länge man upprätthåller
aktiviteten. Dessutom verkar neural och
hormonell reglering av renin-angiotensin-aldosteronsystemet ha betydelse. Hos
patienter med hypertoni sjunker plasmakoncentrationerna av renin efter fysisk
aktivitet [17]. Endotelfunktionen verkar
också förbättras. Det har visats att regelbunden fysisk aktivitet ökar frisläppandet
av kväveoxid (NO) från kärlendotelet och
därigenom medieras en sänkning av det
perifera motståndet [22].
Sammanfattningsvis torde följande gälla
vid regelbunden, moderat dynamisk fysisk
aktivitet tre gånger i veckan. Det första som
sker är ett omedelbart fall i blodtryck tack
vare nedsatt eftergivlighet i stora artärer samt
NO-medierad vasodilatation i perifera kärlbäddar. Som resultat av detta ser man ökad
vaskulär perfusion under träningen och då
framförallt i skelettmuskulaturen. Denna
ökade perfusion höjer också det venösa
återflödet till hjärtat genom en ökning i
blodvolym. Efter ungefär tre veckors fysisk
aktivitet påvisas ökad dilatation av hjärtats
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båda ventriklar samt en ökad hjärtminutvolym. På grund av denna remodellering
ändras även den afferenta kardiopulmonära
återkopplingen till hjärnan som i sin tur
via hjärnstammen minskar den sympatiska
aktiviteten, vilket framförallt påverkar den
renala cirkulationen genom att sänka både
reninproduktion och natriures [23].
Dynamisk och statisk fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet delas ofta upp i dynamisk
kontra statisk aktivitet (alternativt isotonisk kontra isometrisk aktivitet) där dessa

båda typer har olika effekt på blodtrycket
både på kort och lång sikt. Med dynamisk
fysisk aktivitet menas processer där olika
muskelgrupper växelvis förkortas och förlängs, exempelvis vid löpning, cykling och
simning. Statisk fysisk aktivitet definieras
istället som en process där skelettmuskulatur kontraheras utan att förlängas, som vid
exempelvis tyngdlyftning [20].
I förra nummret av Vaskulär Medicin
(Vol 25, Nr 3) publicerades en utmärkt liten
översikt om blodtrycksändringar under
fysisk aktivitet där skillnanden mellan dynamisk och statisk aktivitet klargjordes [24].
Rekommendation av
fysisk aktivitet vid hypertoni

Rekommendationen från Läkemedelsverket om fysisk aktivitet vid primär prevention av kardiovaskulär sjukdom bör vara
en bra grund att stå på för patienter med
hypertoni: ”Individer bör uppmuntras att
vara fysiskt aktiva minst 30 minuter varje
dag och intensiteten bör vara minst måttlig,
t.ex. rask promenad. Vid övervikt eller bukfetma bör tiderna gärna utökas till 60 minuter. Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås om
man förutom daglig fysisk aktivitet i 30–60
minuter även ägnar sig åt någon form av
motion minst tre gånger i veckan av en intensitet motsvarande minst 60 % av maximal
kapacitet och med en duration av 20–40
minuter” [2].
I europeiska hypertoniriktlinjer rekommenderas att ”sedentary patients should
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be advised to take up exercise of moderate
intensity on a regular basis, e.g. 30–45 min
daily. The type of exercise should be primarily
endurance physical activity (walking, jogging,
swimming) supplemented by resistance exercise.” [11].
I FYSS rekommenderas patienter med
hypertoni konditionsträning (40–70 procent av maximal syreupptagningsförmåga)
i 5–7 dagar per vecka, minst 30 minuter
per träningstillfälle och styrketräning med
många repetitioner samt lågt motstånd
[20].

myopati, koronarkärlsabnormiteter samt
arrytmogena sjukdomar [28].
Utredning av hypertoni hos atleter
följer i grunden gängse riktlinjer som gäller
för alla som kan misstänkas ha hypertoni
[1]. Hos individer som inte idrottar på
elitnivå (amatörer) beror eventuella ytterligare undersökningar på personens riskprofil och sportens särskilda karakteristika.
Är de överlag symtomfria, har en låg till
moderat riskprofil och skall utföra låg till
moderat fysisk aktivitet (< 60% av max)
krävs generellt inga ytterligare undersök-

Professionell Idrott och hypertoni

ningar. Atleter med hypertoni, som skall
påbörja/utövar idrott på elitnivå, bör enligt
europeiska rekommendationer [27] utöver
rutinutredningen även genomgå ekokardiografi samt arbetstest med EKG- och
blodtrycksmonitorering. Särskilt hos yngre
atleter med förhöjt mottagningsblodtryck
är det också av värde att utföra 24-timmars
ambulatorisk blodtrycksmätning, då det
har visats att dessa ofta har vitrockshypertoni [29]. Hos individer som får dyspné,
bröstsmärta, yrsel, illamående eller palpitationer under träning, utöver det man kan
förvänta av sådan ansträngning, bör man
överväga hos alla atleter oavsett idrottsnivå att komplettera med vidare utredning
såsom arbetstest och/eller ekokardiografi
och/eller holtermonitorering.
Särskild hänsyn bör tas till atleters
medicinering, speciellt med tanke på preparatens biverkningsprofiler. Som vanligt
är det viktigt att den hypertensive atleten
först startar upp lämplig icke-farmakologisk behandling med förbättrade matvanor, minskad alkoholkonsumption samt
rökstopp. Om detta inte ger resultat bör
man insätta lämplig medicinering. Personer med hög till mycket hög ytterligare
riskprofil bör naturligtvis insättas mera
skyndsamt på antihypertensiv terapi, enligt
gängse rekommendationer [11].
Vid behandling av hypertensiva atleter
bör man i första hand överväga kalciumantagonister, ACE-hämmare samt angiotensinreceptorblockerare. Det är mycket

Även professionella atleter drabbas av
hypertoni och den medicinska behandlingen av denna ställer krav, inte bara på
verkningar (effekt), utan även biverkningar.
Dessutom blir utredningen något utförligare.
Prevalensen av hypertoni hos unga atleter, i synnerhet av kvinnligt kön, är låg,
så det är övervägande äldre atleter (> 30
år) som kommer på tal även om hypertoni
såklart existerar i alla åldersgrupper. Träning påverkar hjärtmuskelns uppbyggnad
på sätt som skulle kunna förväxlas med
sena komplikationer av lång hypertensiv
sjukdom. Som idrottsutövare har man
typiskt bevarad diastolisk funktion och
vänsterkammarhypertrofin är ett fysiologiskt resultat av många års träning [25].
Hypertensiva patienter å andra sidan
har ofta koncentrisk hypertrofi av vänster ventrikel, som ett resultat av flera
års hypertensiv sjukdom, där ventrikeln
kämpat hårt för att tömma sig mot det
systemiska blodtrycket under systolen
[26]. Det är inte helt avklarat huruvida
ventrikulär hypertrofi sekundärt till träning hos en atlet kan förvärras om denne
utvecklar hypertoni, och vice versa, om
en hypertoniker med organskada i form
av ventrikulär hypertrofi kan förvärras av
träning [27]. Orsakerna till träningsrelaterad, plötslig död hos unga idrottsmän
kan oftast återfinnas bland flera medfödda
hjärtsjukdomar, såsom hypertrofisk kardio-

vanligt att idrottsutövare tar NSAID-preparat för att behandla smärta vid diverse
sportskador. NSAID kan förändra effekten
av ett antihypertensivt läkemedel till följd
av natriumretention och detta är något
som man skall vara speciellt uppmärksam
på vid resistent hypertoni [30]. NSAID
kan medverka till att höja blodtrycket
upp till 10 mm Hg i vissa fall. Man bör
undvika både diuretika och beta-blockerare
som förstahandsbehandling till patienter
som tävlar på elitnivå eller som skall utöva
uthållighetsträning med hög intensitet
(marathonlöpning, skidskytte, cykelsporter, etc.).
Om en patient t.ex. redan står på kalciumantagonist och ACE-hämmare, men ej
har uppnått tillfredställande blodtryckskontroll, kan en diuretika av tiazid-typ i lågdos
behövas trots allt. Effekten av diuretika
försämrar till en början träningskapaciteten genom en minskning i plasmavolym,
även om det verkar som att denna balans
återställs efter en längre behandlingsperiod.
Icke desto mindre kan diuretika orsaka
rubbningar i vätske- och elektrolytbalans
som inte är önskvärda hos elitidrottare.
Slutligen är det ur dopingsynpunkt inte
tillåtet att begagna sig av diuretika, vare
sig under tävlingar eller i perioder mellan
tävlingar (källa: WADA, World AntiDoping Agency) eftersom detta medel ofta
används för att dölja användandet av andra
dopingklassade substanser, bl.a. EPO
inom cykelidrotten eller anabola steroider genom spädning av tagna blodprover.
Beta-blockad sänker hjärtrytmen och kan
därigenom sänka den maximala effekten en
person kan uppnå vid träning, detta trots
kroppens kompenserande åtgärder med
ökad slagvolym och perifer syreextraktion
i muskelvävnaderna. Dessutom minskas
tiden under vilken man kan upprätthålla
submaximal träningsintensitet, vilket innebär att man inte uppnår samma effekt av
sin träning som man önskar [31]. Slutligen
finns även beta-blockerare på WADA:s lista
över förbjudna preparat. Förbudet är dock
inte lika stringent som för diuretika då det
endast inom vissa sporter är förbjudet;
inom dessa sporter anses det som fördelaktigt med en lägre hjärtrytm eller minskad
tremor (gäller bl.a. för skytte, curling och
gymnastik).
Vad angår kontroll av idrottare med
hypertoni, gäller överlag regelbunden uppföljning hos läkare c:a en gång om året,
men intervallerna är beroende av riskprofil
och idrottsnivå. Har en professionell atlet
väldigt hög ytterligare risk för att drabbas
av kardiovaskulär sjukdom, trots ett tillsy-

nes välreglerat blodtryck, kan det ibland
få konsekvenser för karriären. I europeiska riktlinjer rekommenderas i sådana
fall endast låg till moderat dynamisk fysisk
aktivitet och/eller låg statisk fysisk aktivitet
[32].
Konklusion

Livsstilsförändringar är intressanta då de
ofta har effekt på många riskmarkörer samtidigt. Flertalet epidemiologiska studier har
visat ett tydligt dos-responssamband mellan
ökad fysisk aktivitet och minskad risk för
insjuknande och död i kardiovaskulära
sjukdomar. Det finns ett samband mellan
låg fysisk aktivitet och ökad risk för utveckling av hypertoni, och regelbunden fysisk
aktivitet kan medverka till att sänka både
det systoliska och diastoliska blodtrycket.
Mekanismerna genom vilka regelbunden
fysisk aktivitet påverkar och sänker en
individs blodtryck är inte helt klarlagda.
Regelbunden fysisk aktivitet rekommenderas som primär prevention av kardiovaskulär sjukdom hos friska individer såväl som
hos patienter med hypertoni. Professionell
idrott som bedrivs av mycket fysiskt aktiva
atleter ställer större krav på utredning och
behandling av hypertoni.
Jakob Klcovansky, legitimerad läkare
Isak Lindstedt, specialistläkare
Hjortens vårdcentral, Trollhättan
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ANNONS

ELD UTAN RÖK
Urvalsmöjligheterna ökar

För flera år sedan tog jag med en fransk
kollega till en av ölkrogarna i stan. Trots
det digra sortimentet tröttnade han efter
en öl och frågade i stället efter vinlistan.
– Rött, svarade han på servitrisens fråga
”Rött eller vitt?” och han såg strax mycket
förvånad ut när det ställdes fram ett välfyllt glas rödvin framför honom – det fanns
bara ett vin av varje sort!
Nu för tiden ser det annorlunda ut
och kroggäster specificerar sina krav
med druvsort, region och till och med
år. Samma väg har kaffet och chokladen
tagit där vi vill veta sort och ursprung.
Dock kvarstår den totala ignoransen vid
det som är världens mest använda krydda
näst efter salt och peppar. Fortfarande
upprepas i recept efter recept, i tidningar
och på TV ”en röd chilepeppar”. Med ett
ökat utbud av arter och sorter i butikerna
kan detta leda till häftigare sensationer i
gommen än en obestämd druvsort i vinglaset.
För att ta det från början. Chilepepparen härstammar från Bolivia och man
har funnit att den odlats redan 6 000
f.kr. Växten togs till Europa av Cristoffer
Columbus och andra erövrare på 1500talet. Till skillnad från släktingarna tomat
och potatis togs chilepepparen emot med
entusiasm, speciellt i Asien, dit den kom
med europeiska upptäcktsresande. Chilipepparn var god och mer lättodlad än den
dyra svartpepparn och idag är det svårt att
tänka sig asiatisk mat utan chile-hetta.
Ideellt arbete mot mesiga maträtter

Chilepeppar eller Chilipeppar? För att skilja
på växten och dess frukter från maträtten
Chili så förespråkar Svenska Chilepepparföreningen att chilepeppar används som
benämning (jfr. sallat och sallad). För den
som är intresserad av het mat eller att odla
chilepeppar så rekommenderas ett besök på
hemsidan chilepeppar.org och ett medlemskap i den ideella föreningen som generellt
arbetar mot tama och mesiga rätter och
som vill främja användandet av chilepeppar i all slags matlagning. Föreningen bidrar
också med tips och råd angående odling av
chilepeppar.

Illustration 1: Bih Jolokia, varken liten eller spetsig.
(Foto: Åke Jernberger)

Illustration 2: Capsicum Annum – Peruwian
Purple. (Foto: Åke Jernberger)

Apotekaren Wilbur L. Scoville utvecklade 1912 en metod för att mäta styrkan hos
chilipeppar. Fruktsaften blandades med
alkohol eftersom ämnet som får nervcellerna att börja larma, capsaicin, inte är vattenlösligt. Han spädde sedan provet med
sockervatten tills en testpanel inte längre
kunde förnimma någon hetta. För att nå
ett sådant resultat kunde en relativt mild
sort som Jalapeño behöva spädas upp till
10 000 gånger. Den skala som Scoville gav
upphov till, och som fortfarande används
för att beteckna styrkan, anger alltså hur
många gånger man kan spä ut chilepepparen innan styrkan försvunnit. Idag använder man sig dock av gaskromatografi för
att analysera capsaicinhalten, men skalan
är densamma.

Savina i butiken på hörnet, så får dina gäster
en rejäl överraskning. Red Savina är nämligen klassad till 577 000 Scovillegrader!
I avsaknad av en gaskromatograf är det
bra att känna till att capsaicinet är samlat
i de tunna vita membran som håller chilefruktens frön. Att skära av fruktens spets
och smaka är missvisande, skär istället
bort stjälken som en liten hatt och nudda
denna med insidan mot tungan. Skulle du
tycka att chilefrukten är för stark, skrapa
då bort fröna och det vita membranet för
att reglera fruktens styrka men behålla dess
underbara smak. Skulle man råka överdosera styrkan är mjölk eller yoghurt bra för
att lindra smärtan. Förutom att vara kall,
fettrik och basisk så innehåller mjölk också
casein som knuffar bort capsaicinet från
receptorerna.

Scoville gör skillnad

Ett exempel: om receptförfattaren själv
fyller Anaheim Chile (250 Scovillegrader)
med ost och skriver ”ta röda chilepeppar”
i receptet och du bara hittar sorten Red

Fem arter med massor av sorter

Ibland hör man tumregeln att ”ju mindre
och spetsigare chilefrukt, desto starkare”.
Det är dock bara en av de fem arter som
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»Den sort som i livsmedelsbutiken ofta säljs som spansk peppar
är mycket riktigt en spanskpeppar men sorten heter egentligen
”Dutch Chile”, holländsk peppar med andra ord.«
vanligtvis odlas som krydda som någorlunda
följer den devisen. Capsicum Annum, s.k.
spanskpeppar, är den mest odlade. Tyvärr så
gav Linné den felaktigt namnet Annum då
han under sin skånska resa 1749 kom i kontakt med arten och fick reda på att den inte
övervintrade på odlingsplatsen. Samtliga av
chilepeppararterna är fleråriga men dock
inte på friland i Sverige. Linné noterade
förövrigt också att skåningarna använde sig
av chile för att stärka svagt brännvin. Den
sort som i livsmedelsbutiken ofta säljs som
spansk peppar är mycket riktigt en spanskpeppar men sorten heter egentligen ”Dutch
Chile”, holländsk peppar med andra ord.
Capsicum Baccatum – Bärpeppar är en art
som inte är så vanlig i svenska butiker men
man kan stöta på de ofta små, bärliknande
frukterna i Kalifornien där de ofta används
till salsa. Bärpeppar är sällan starkare än
50 000 Scovillegrader.
Capsicum Pubescens – Rokotopeppar korspollinerar sig inte med andra arter och vi
kan alltså veta att de sorter vi odlar idag
med all säkerhet är lika dem som odlades
redan 6 000 f.kr. Rokoto Manzano är en
personlig favorit som har en unik sammansättning capsaicinoider som gör att
vi uppfattar den som starkare än vad de
60 000 Scovillegraderna antyder.
Capsicum Frutescens – Fågelpeppar (eller
Flerårig spanskpeppar). I många länder
används namn som antyder att fåglar äter
dessa enormt heta små frukter. Det kan
mycket väl vara riktigt då capsaicin fäster
på cellens insida hos fåglar och beroende
på detta misslyckas med att skapa den jonkanal som ger upphov till den brännande
hetta vi förknippar med chilepeppar. Att
fröna klarar sig oskadda genom fåglarnas
tarmkanal medan de förstörs i däggdjurs
kan kanske vara en evolutionär förklaring
till varför hettan finns där. En annan teori
är att det är ett inbyggt skydd mot insektsoch svampangrepp. Den välkända sorten
Tabasco är en fågelpeppar.
Capsicum Chinense – Havannapeppar är
arten med de hetaste sorterna. Till 2007
ansågs ”Red Savina” som den hetaste med
577 000 Scovillegrader, vilket därefter sla-

gits med råge av ”Bih Jolokia” eller ”Naga”
som uppmätts till inte mindre än 1 040 000
Scovillegrader.
Chilepeppar inom medicinen

Den spännande heta chilefrukten fick
snabbt rykte om sig att ha terapeutiska
effekter. Att man trodde att den verkade
som afrodisiakum är väl uppenbart, men
idag tillskrivs Chilepeppar och capsaicin
en mängd egenskaper såsom bl.a. att öka
metabolismen. Capsaicin binder till proteinet SERCA och orsakar termogenes så
att ATP-energin enbart alstrar värme 1. Chilepeppar verkar också kunna hjälpa mot
huvudvärk och artros, inflammation och
mot bihåleproblem. Det finns näsdroppar
med capsaicin (Sinus Buster). Capsaicinet
skall vidare kunna döda cancerceller och
hjälpa mot diabetes 2 och inte minst sänka
blodtrycket hos patienter med högt blodtryck 3. Brist på capsaicinkänsliga neuroner
har också visat sig leda till saltöverkänslighet i blodtrycksregleringen 4. Tyvärr verkar
capsaicinet också kunna fungera kontraproduktivt mot kroppens egna smärtstillande funktioner och leda till smärtsammare förlossningar 5.
En koll i FASS ger vid handen att det
finns två läkemedel att tillgå med capsaicin
som verksamt ämne. Det ena är en kräm
med 0,075% capsaicin att användas mot
smärta som komplikation efter bältros.
Omräknat i scovillegrader motsvarar detta
ungefär 12 000, som styrkan hos ”Hungarian Hot Vax” ungefär. Det fanns också ett
kutant plåster som har utgått, jag antar att
det var tänkt att användas på samma sätt
som nikotinplåster, men då vid avvänjning av ”chileheads” som mig själv, eller i
publika miljöer där det inte passar att man
stänker på het sås hur som helst.
Det här är dock områden som personer
med farmakologisk utbildning får studera
djupare. Vid en snabb rundfrågning bland
plantorna i mitt växthus är det dock ingen
av dem som strävar efter att bli dopingpreparat för hästar eller pepparspray hos
polisen. De ser sig helst som namngiven
huvudingrediens i en Habanero Hot Sauce,
en het chili con carne, eller som artspecifikt chilepulver. Eller varför inte som förra
julens succé, då glöggen spetsades med en
Hot Lemon som uppskuren fick ligga och

dra i några minuter? Vinglögg förvandlades
till starkglögg i stil med Linnés noteringar
om brännvinstrimningen.
Så till sist får jag väl skriva ut ett recept
mot smaklös mat. En sås av Puerto Ricansk
typ som tilldelades 1:a pris vid Svenska
Chilepepparföreningens årsmöte 2006.
Såsen funkar som dressing på det mesta
och passar bra för småbarnsföräldrar som
inte vill göra barnens mat för het.
Referenser:
1. Mahmmoud YA. Capsaicin stimulates uncoupled ATP hydrolysis by the sarcoplasmic reticulum calcium pump. J Biol Chem 2008;
283:21418-26.
2. Razavi R, Chan Y, Afifiyan FN, et al. TRPV1+
sensory neurons control beta cell stress and islet
inflammation in autoimmune diabetes. Cell
2006;127:1123-35.
3. Harada N, Okajima K. Effects of capsaicin and
isoflavone on blood pressure and serum levels
of insulin-like growth factor-I in normotensive
and hypertensive volunteers with alopecia.
Biosci Biotechnol Biochem 2009;73:1456-9.
4. Wang Y, Wang DH. Neural control of blood
pressure: focusing on capsaicin-sensitive sensory
nerves. Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets
2007;7:37-46.
5. Whipple B, Martinez-Gomez M, Oliva-Zarate
L, Pacheco P, Komisaruk BR. Inverse relationship between intensity of vaginal self-stimulation-produced analgesia and level of chronic
intake of a dietary source of capsaicin. Physiol
Behav 1989;46:247-52.

Åke Jernberger
Puerto Rican Pique
Receptet ger ungefär en halv liter.
Mycket god till friterad mat, t.ex. vårrullar.
6 msk Ättikssprit
12–15 färska Chile Peppar finhackade
(jag använder mig av Apache F1 50 0000
Scovillegrader)
4 Vitlöksklyftor, krossade
1 msk svartpepparkorn
1 tsk torkad oregano (eller en kvist färsk)
4 x4 cm korianderstjälkar
2–3 msk Olivolja
2,5 dl Vatten
Blanda ingredienserna i en kastrull och låt
koka upp. Låt svalna och häll upp på flaska
som får stå och dra i minst en vecka. Håller i
månader i kylen.

VASKULÄR MEDICIN 2009 • Vol 25 (Nr 4) 225

ANNONS

Signerade reproduktioner av omslagsbilderna
från Läkarmatrikeln
Vårdval • 2009

Sjuktransport • 2008

Sängläge • 2007

Stenbrott • 2005

Sjösjukan • 2004

Ö-Lasarett • 2003

Sjukstuga • 2006

Gör er beställning på www.mediahuset.se, via e-post: order@mediahuset.se
eller telefon: 031-707 19 30.

Omslagsbilderna till Läkarmatrikeln är
akvareller av konstnären Peter Engberg.
Reproduktioner av bilderna finns att köpa
för 200 kr./st. + porto/exp.avg. (59 kr).
Bilderna mäter 65 X 47 cm och samtliga
exemplar är signerade av konstnären.
Gör er beställning på www.mediahuset.se,
via e-post: order@mediahuset.se
eller telefon: 031-707 19 30.

PETER ENGBERG
Fjällbackakonstnär, född 1962, som i måleri
och grafik ger oss sin syn på det bohuslänska
landskapet. Med sitt sinne för det karga och
nakna levererar han en varm och kärleksfull,
lätt karikerad tolkning av sin omgivning.
Peter är en autodidakt konstnär som fick sitt
genombrott i slutet av åttiotalet med sina
träffsäkra miljöbilder från bohuslän.

Per Wester får pris som ledande strokeforskare!
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Strokeforskning i Norrland har för ”betydelsefull forskning inom stroke- och kärlsjukdomar” utsett professor Per Wester vid
Umeå universitet till mottagare av Sparbanksstiftelsen Norrlands vetenskapliga
pris 2009.

P

er Wester är en nationellt ledande
forskare på sitt område och enligt
motiveringen gör hans förmåga att
kombinera experiment på cellnivå med
patientnära, klinisk forskning honom ovanlig också internationellt. Priset utdelas vid
Umeå universitets årshögtid den 24 oktober.
Under vistelser i USA och Tyskland
utvecklade Wester en helt ny modell för
att på försöksdjur studera vilka faktorer
som ger hjärnskada och vilka som kan
underlätta läkningen. Hans forskargrupp
har bland annat upptäckt att hjärnan kan
nybilda nervceller i de drabbade områdena,
något som kan få betydelse för att begränsa
och reparera skadorna.
I sin kliniska forskning har Wester haft

ledande roller i flera studier av nya läkemedel. Sedan 2003 har han varit centralperson
i den expertgrupp som på Socialstyrelsens
uppdrag skapat nationella riktlinjer för

strokevården, inte minst betonas där vikten
av tidigt omhändertagande. Bredden i Per
Westers forskning ger unika förutsättningar för överföring av experimentrön till
kliniken (translationell forskning). Också i
nästa steg, från klinisk forskning till vårdpraxis, är han enligt prismotiveringen ett
föredöme genom de nationella riktlinjerna
och sitt stora engagemang i utbildning av
personalen i svensk strokevård.
Onsdagen den 16 september mottog Per

Wester dessutom Bengt Heisters pris i
samband med Svensk Internmedicin förenings årliga fortbildningsvecka i Västerås.
Priset som utdelas av föreningens styrelse
tilldelas årligen ”en person som gjort speciella insatser inom klinik, forskning eller
undervisning av stor betydelse för svensk
internmedicin”.
Per Wester, född 1959 i Stockholm,
avlade 1986 läkarexamen vid Umeå universitet, där han följande år disputerade på
en avhandling om signalsubstanser i centrala nervsystemet. Han blev 1990 docent
i experimentell medicin vid Umeå universitet. Efter två år på NiH-stipendium vid
Miami Cerebrovascular Disease Research
Center, USA, blev han 1994 specialist i
internmedicin. Därefter hade han anställ-

ningar som specialistläkare, forskningslektor och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus. Under den tiden var han 2001
gästforskare vid Max-Planck Institute for
Neurological Research i Köln innan han
2003 blev professor i medicin vid Umeå
universitet, från 2005 också chef för Umeå
Stroke Center. Sedan 2008 är han ordförande för det nationella strokerådet, vars
uppgift bl.a. är att arrangera nationella
utbildningsmöten för stroketeam.
Stort Grattis Per! Kul att du är med i SVM!

Ny patientinformationsskrift om hypertoni
En liten produktoberoende skrift för patienter med ”Högt Blodtryck” (på
Gothia Förlag), har just utkommit. Här besvaras de viktigaste frågorna som
många ställer sig och som det kan vara svårt att komma ihåg svaret på när
man väl lämnat mottagningen:

– Vad är högt blodtryck?
– Vilka får högt blodtryck?
– Varför bör man ofta behandla även om man inte har symtom?
– Kan man motionera bort högt blodtryck?
– Hur fungerar läkemedlen?
Förhoppningsvis kan den bidra till att lugna de patienter som känner motstånd
till att ta sin ordinerade medicin, något som många inte ens vill erkänna för
sin vårdgivare, men som kan skapa stora problem vid behandlingen.
Broschyren finns till försäljning på www.gothiaforlag.se
Fredrik Nyström

228 VASKULÄR MEDICIN 2009 • Vol 25 (Nr 4)

Redaktionen

Sverige tar ett steg mot
en förbättrad diabetesvård
Sverige blir det första landet i Europa att statligt subventionera kontinuerlig glukosmätning vid behandling av
diabetes.

K

ontinuerlig glukosmätning hjälper till att avslöja farliga blodsockervariationer vilket är mycket värdefullt för personer
med typ 1-diabetes som får sitt insulin via en insulinpump.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämnden (TLV) har beslutat att
glukossensorer ska bli statligt subventionerade (1) från och med den 23
september i år. Beslutet gäller vid insulinpumpbehandling för följande
patientgrupper:
• vid två eller flera svåra fall av hypoglykemier per år som kräver hjälp
av annan person
• vid kvarstående HbA1c på minst 9%, där optimerad insulinbehandling misslyckas eller
• för barn som tar minst 10 plasmaglukosprover per dygn som är
medicinskt motiverade.
Sverige blir därmed det första europeiska land som godkänner personlig kontinuerlig glukosmätning i det nationella subventionssystemet,
något som gör svensk sjukvård till en förebild för en förbättrad och
tryggare diabetesvård.
Den hälsoekonomiska analysen som ligger bakom TLV:s beslut
visar tydligt att kontinuerlig glukosmätning är en kostnadseffektiv
behandlingsmetod som innebär färre komplikationer på lång sikt
jämfört med självtester av blodglukos.
Kontinuerlig glukosmätning hjälper till att avslöja farliga blodsockervariationer som inte går att följa vid enbart fingerstick och
HbA1c-tester (2). Glukossensorn fästs enkelt i huden på buken (i den
subkutana vävnaden) och mäter glukosvärdet upp till 288 gånger
per dygn, vilket motsvarar en avläsning var femte minut. Storleken
på glukossensorn är jämförbar med en femkrona.
Subventionen är i linje med de patientgrupper som är definierade
i riktlinjerna för kontinuerlig glukosmätning som en fokusgrupp
tillsatt av Svensk Förening för Diabetologi (SFD) och Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD) gemensamt tagit fram
(3). I samråd har man enats om vilka indikationer som medicinskt
stödjer kontinuerlig glukosmätning, vilket inkluderar kvarstående
höga blodsockernivåer (A1c), upprepade svåra hypoglykemier (lågt
blodsocker) eller svårskött diabetes. Idag finns det cirka 50 000 personer med typ 1-diabetes i Sverige (4).

ANNONS

Om kontinuerlig glukosmätning:

Kontinuerlig glukosmätning görs med ett medicintekniskt hjälpmedel
som innebär att en glukosssensor fästs strax under huden (subkutant).
Där mäter den glukoshalten i kroppsvävnaden och skickar värdet
trådlöst via en sändare till en insulinpump eller monitor där värdet
omedelbart visas på en display. Senare kan värdena analyseras i detalj
eftersom alla mätningar lagras. Glukoshalterna övervakas dygnet runt
vilket gör det möjligt för användaren att agera vid stora variationer i
blodsockret. Kontinuerlig glukosmätning ger personer med diabetes
bättre kontroll och en effektivare hantering av sin diabetes, vilket kan
leda till färre komplikationer på lång sikt.
Referenser:
1. http://www.tlv.se/
2. Derr R. et al. Diabetes Care. 2003;26 (10):2728-33
3. Riktlinjer för kontinuerlig mätning av vävnadsglukos vid diabetes mellitus:
http://diabetolognytt.se/extra/artikel4.html
4. Svenska Diabetesförbundet, www.diabetes.se

Jean Lycke
Emerentia Gruppen
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KONGRESSKALENDER

2010

Januari 25–26
4th Annual Smoking Cessation Conference
London, England
http://www.bioportfolio.com/cgi-bin/
acatalog/4th%20Annual%20Smoking%20
Cessation%20(2010)_BioPortfolio.pdf
Februari 1–4
2nd International Conference on
Drug Discovery & Therapy
Dubai, Förenade Arabemiraten
http://www.icddt.com/
Februari 22-25
15th International Postgraduate Course on
Advances in Cardiac Ultrasound
Davos, Schweiz.
Se närmare detaljer på: http://www.
regonline.co.uk/builder/site/Default.
aspx?eventid=739520
Februari 23–26
International Stroke Conference 2010
Henry B. Gonzalez Convention Center,
San Antonio, Texas, USA
http://www.americanheart.org/presenter.
jhtml?identifier=3067536
Mars 4–6
3rd International Conference on
Hypertension, Lipids, Diabetes & Stroke
Prevention. Berlin, Tyskland
http://www2.kenes.com/strokepre/Pages/
Home.aspx
Mars 14–16
59th American College of Cardiology
Atlanta, USA, http://acc10.acc.org/Pages/
ACC2010Home.aspx
Mars 15–19
CME – Internal Medicine: A Clinical Update
Sarasola, Florida, USA
http://www.ams4cme.com/www/
LiveSeminars/SEMLA-2420100315.aspx

April 21–23
Kardiovaskulärt Vårmöte 2010
Göteborg, www.malmokongressbyra.se/skv

M ÖTE

April 8–10
Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular
Biology 2010 Scientific Sessions
Hilton Union Square, San Francisco, USA
http://www.americanheart.org/presenter.
jhtml?identifier=3057022

AS

ÅR

Januari 17–21
International Symposium on Endovascular
Therapy. Hollywood, Florida, USA
http://www.iset.org/

ENSKT
SV

OV

Mars 29–April 2
Neurology Updates for Primary Care
Sarasota, Florida, USA
http://www.ams4cme.com/www/LiveSeminars/SEMLA-2420100329.aspx

K A R DI

Januari 9–16
Adventures In Medicine
– when the environment fights back
Campitello, Italien
http://www.medicine-on-the-edge.com.au/

K U L Ä RT V

Kardiovaskulärt Vårmöte
2010
21–23 april
i Göteborg
www.malmokongressbyra.se/skv/

April 22–24
IV Baltic Hypertension Congress and Annual
Meeting of Estonian Society of Hypertension,
2010, Tallin, Estland
www.bhc2010.com
Maj 1–4
American society of Hypertension (ASH) 25th
Anniversairy 2010 Scentific Meeting and
Exposition, New York (NY), USA
www.ash-us.org/
Juni 18–21
20th European Meeting on Hypertension
Oslo, Norway, www.esh2010.com
Juni 20–23
78th European Atherosclerosis Society
Congress (EAS 2010)
Hamburg, Tyskland
http://www.kenes.com/eas/

Besök vår hemsida
www.hypertoni.org

Juli 6–9
21st International Thrombosis Congress
Milano, Italien
http://www.thrombosis2010.org/
Juli 24–27
International Academy of Cardiology
– 15th World Congress On Heart Disease
Vancouver, Canada
http://www.cardiologyonline.com/
September 11–15
XVIIth International
Congress of Neuropathology
Salzburg, Österrike
http://www.icn2010.org/

Anmäl adressändring:
Via vår hemsida www.hypertoni.org
eller posta till Charlotte Löwenhielm,
Karlsrovägen 18, 182 53 Danderyd,
eller sänd uppgifterna till
charlotte.lowenhielm@gmail.com

Författaranvisningar
Vaskulär Medicin publicerar information
för medlemmar i SVM och åt andra som är
intresserade av området vaskulär medicin.
Redovisning av vetenskapliga data,
översiktsartiklar, kongressrapporter,
fallbeskrivningar liksom debattinlägg, notiser
och allmän information välkomnas.
Vaskulär Medicin sätts med hjälp av
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layoutprogrammet InDesign® för Windows®.
För att kunna redigera effektivt önskas därför
elektroniska filer via t.ex. e-mail.
Eventuella figurer och tabeller bör läggas i
separata dokument och namnges.
Ange författarnamn, titel, adress, telefonnummer
så att redaktionen kan kontakta författaren vid
eventuella oklarheter.

Sänd manus till:
Professor Fredrik Nyström
EM-kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
e-mail: fredrik.nystrom@lio.se
Tel. 013-22 77 49, Fax. 013-22 35 06

