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Som medlemmar i SVM kan vi påverka
kardiovaskulär mortalitet
Med anledning av ”World health day” våren 2013 utgav
WHO en rapport betitlad “A global brief on hypertension. Silent killer, global public health crisis”(1), vilken
kan laddas ner på länken nedan.

v rapporten framgår att kardiovaskulär sjukdom
ligger bakom 17 miljoner dödsfall per år i världen (2), varav arteriell hypertension och dess
komplikationer ligger bakom 9,4 miljoner (3). WHO
menar också i rapporten att denna siffra kommer att öka
ytterligare fram till 2030. Enligt WHO var den åldersstandardiserade dödligheten i kardiovaskulär sjukdom år
2008 per 100 000 innevånare och år i Sverige ca 150.
Detta är förstås en lysande siffra jämfört med rapportens
skräckexempel Afghanistan, Kirgisien och Somalia där
motsvarande siffra var ca 5–600. Å andra sidan är siffran
≤ 100 i Frankrike, Israel och Japan, de länder som i detta
avseende är ”bäst i klassen”.
Svensk Förening för Vaskulär Medicin (SVM)s huvuduppgift är förstås att försöka få ner denna siffra så lågt
som möjligt. Skillnaderna i kardiovaskulär mortalitet
och morbiditet mellan olika länder förklaras förstås av
många olika faktorer, varav endast vissa är påverkbara
för oss som sjukvårdspersonal och SVM-medlemmar.
Ett viktigt exempel på en sådan påverkbar faktor är
blodtrycksnivåerna. Effekterna och vikten av en adekvat blodtrycksbehandling har nyligen sammanfattats av
European Society of Hypertension (ESH) i deras nyligen
uppdaterade behandlingsriktlinjer (4). Där finns detaljerade rekommendationer angående när och hur läkemedelsbehandling bör tillgripas hos hypertensiva patienter.
För oss som dagligen träffar patienter med redan etablerad
kärlsjukdom är det oftast lätt att ta ställning till detta. Till
exempel har patienter som inremitteras till vår kliniks
mottagning under diagnoser som claudicatio intermittens, kritisk ischemi, carotisstenos, aortadissektion eller
aneurysm ofta systoliska blodtryck långt över de värden
WHO och ESH rekommenderar, och är självklara fall för
effektiviserad farmakologisk behandling. Det är dock sannolikt ofta svårare att avgöra behandlingsindikationerna
för kollegor som arbetar med ren primärprevention hos
patienter utan kärlsjukdom.
Mot denna bakgrund är det både märkligt och olyckligt
att man på ledarplats i Stockholmspressen (5) 9 september i år kunde läsa att definitionen av hypertension är
godtycklig, och tillkommen i syfte att generera intäkter
åt läkemedelsindustrin. Både WHO (1) och ESH (4) är

överens med ledarskribenten (5) om att grundstenen i
behandlingen av hypertension är icke farmakologisk, men
i ESH-riktlinjerna finns även detaljerad dokumentation
om läkemedels effekter och råd angående när de bör tillgripas. Det är uppenbart att våra hypertensiva patienter
är betjänta av att vi läkare i första hand arbetar i enlighet
med seriösa och vetenskapligt underbyggda dokument
istället för svepande och populistiska påståenden som
framförs utan dokumentation i dagspressen. Än mer stöd
för vårt agerande kommer vi att kunna hämta i Läkemedelsverkets kommande reviderade svenska riktlinjer för
förebyggande av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med
läkemedel.
Som medlemmar i SVM, en till ESH nyligen affilierad
organisation, bör vi dessutom arbeta som opinionsbildare
och bidra till att sprida de riktlinjer som nyligen presenterats. Våra patienter med blodtrycksförhöjning och
eventuell kärlsjukdom förtjänar att träffa engagerade kollegor som är väl pålästa i ämnet och förmår argumentera
sakligt mot dåligt underbyggd dagstidningsjournalistik.
Som ett PS vill jag meddela en glädjande nyhet; SVM
är sedan oktober 2013 accepterad som fullvärdig sektion
i Svenska Läkaresällskapet. Slutligen vill jag be de av Er
som ännu ej betalat sin medlemsavgift att ordna detta
snarast. SVMs medlemsregister kommer nämligen att
revideras under 2014, och den som ej erlagt medlemsavgift kommer att strykas ur registret.
Referenser:
1. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79059/1/WHO_
DCO_WHD_2013.2_eng.pdf
2. Causes of Death 2008 [online database]. Geneva, World Health
Organization (http ://www.who.int/healthinfo/global_burden_
disease/cod_2008_sources_methods.pdf.)
3. Lim SS, Vos T, Flaxman AD, Danaei G, et al. A comparative
risk assessment of burden of disease and injury attributable to
67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010.
Lancet 2012;380: 2224-60.
4. The Task Force for the management of arterial hypertension
of the European Society of Hypertension (ESH) and of the
European Society of Cardiology (ESC). 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertens
2013;31:1281-1357.
5. http://www.dn.se/ledare/signerat/matning-ar-ingen-medicin/

Anders Gottsäter
Ordförande för SVM
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Stork, ritad av Lovisa Nyström 11 år.

Hur kan mat- och livsstilsrekommendationerna bli så
olika från olika expertgrupper?
Med risk att vara tjatig om livsstilsfrågor för att minska
kardiovaskulär sjukdom så kan jag inte låta bli att skriva
om hur konstigt det är att olika organisationer och myndigheter, med olika experter kan nå så olika slutsatser.

J

ag var en av de experter som ingick i SBUs utredning ”Mat vid fetma” som just redovisat sina resultat den 23/9 (WWW.SBU.se) och vilka verkligen
genererat ett enormt medialt och professionellt intresse.
Datumet var säkert ingen tillfällighet, några dryga veckor
senare kom Nordiska Näringsrekommendationer med sin
utredning som man hävdar, precis som i SBU-rapporten,
bygger på en aktuell genomgång av all väsentlig vetenskaplig litteratur.
Resultaten i SBU-rapporten är lite av en kostrevolution.

Vi i gruppen har enats om att det finns evidens för att
måttlig och strikt lågkolhydratkost har en del fördelar
jämfört med den traditionella lågfettkosten. Vid viktnedgång ger val av både strikt och måttlig lågkolhydratkost
bättre viktminskning än lågfettkost under det första halvåret. Vi fann dock ingen sådan skillnad efter ett och två år,
men huvudförklaringen till detta torde vara att studierna
som pågått så länge är färre, att bortfallet är stort i studierna och framförallt att följsamheten till olika koster är
mycket dålig på längre sikt.

Dessa slutsatser till fördel för lågkolhydratkost har i flera

media tagits till intäkt för att hävda LCHF-kostens seger
över lågfettkosten. Detta är en övertolkning på många
sätt, skillnaderna mellan kosterna med mycket eller lite
kolhydrater var ett par kilos extra viktnedgång med högfettkosten, under detta halvår. Men visst, ett par kilo är
ganska exakt vad det enda kvarvarande bantningspreparatet Xenical (orlistat) ger jämfört med placebo. Denna
läkemedelsinducerade extraeffekt på kroppsvikten anses
alltså av TLV kunna få kosta 476 kr/månad (vid en aktuell kontroll av FASS-texten), vilket ju får det att framstå
som billigt att åstadkomma samma effekt enbart med rätt
kostval. Men skall man då inte kombinera den effektivaste
kosten med läkemedlet i fråga? Tjaa, det är nog inte så listigt, dels har man inte testat den kombinationen av högfettkost och orlistat vetenskapligt, men framförallt så kan
man inte äta stora mängder fett ihop med lipashämmaren
orlistat utan att matfettet hamnar i byxan … Ganska ironiskt faktiskt, detta sista kvarvarande bantningspreparat
går alltså inte av praktiska skäl att kombinera med den
bäst bevisade kosten för viktnedgång. Så då kan man
kanske hävda att vi inte har några bantningspreparat
kvar alls att förskriva ihop med lämpliga livsstilsåtgärder?
Rimonabant försvann ju pga. psykiatriska biverkningar,
medan sibutramin hade sympatomimetiska effekter som
ledde till högre blodtryck och andra risker.
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I en jämförande studie av orlistat + lågfettkost mot lågkolhydratkost sågs faktiskt inte längre någon fördel alls
på vikten med orlistat, det blev samma (-9,5% med lågkolhydratkost, -8,5% i orlistatgruppen, p= 0,6 [1].
Det i mitt tycke mest anmärkningsvärda i SBU-rapporten

är dock slutsatsen om hur man skall äta för att minska
sin sjuklighet snarare än att gå ned i vikt. Här kom vi
i enlighet med PREDIMED-studiens resultat [2] fram
till att medelhavskost med extra fett från nötter och
olivolja minskar risken för kardiovaskulär sjukdom när
det jämförs med lågfettkost (där man skulle skära bort
den goda fläskkanten på kotletten). Så här formulerar vi
oss i slutsatsen om detta: ”För personer med fetma leder
intensiv rådgivning om medelhavskost (med extra olivolja
eller nötter och mandel) till lägre risk för insjuknande eller
död i hjärtkärlsjukdom jämfört med råd om lågfettkost.”
Detta innebär minst två smått revolutionerande saker,
varav den ena inte riktigt fått den uppmärksamhet som
den förtjänar.
1. Jämfört med en medelhavskost med extra fett så är det

alltså farligare att äta lågfettkost. Det innebär ju alltså att
den lågfettkost som rekommenderats av t.ex. livsmedelsverket (”Det är lagom att 50–60 procent av de kalorier vi
äter kommer från kolhydrater”, aktuellt citat från deras
hemsida) skadar dig jämfört med en oljigare medelhavskost med extra nötter eller olivolja.
2. Den andra komponenten kan behöva lyftas fram så

mycket mer. Jag tycker inte att man uppmärksammat
att medelhavskosten minskar risken för kardiovaskulär
sjukdom, hos både de som har BMI över 30 och hos
patienter med diabetes, men det är när man inte strävar
efter viktnedgång. PREDIMED var en studie av kost
under viktstabilitet. Detta gällde förstås även för dem
som hade högt BMI eller diabetes och som ofta annars
har fått råd som innefattat viktnedgång. Man riskerade
nog faktiskt en viss viktuppgång då man ju rekommenderades mer kalorier, både från oljor/nötter samt därtill
uppmuntrades att dricka minst ett glas vin per dag (om
man inte var nykterist), vilket ju ger ytterligare ca 100
kCal/dag till dem som lottades till medelhavskost.
Men varför kan då NNR komma ut och istället för låg-

kolhydratkost eller medelhavskost uppge alla möjliga
detaljerade påbud om en kost med mycket kolhydrater
som är rik på frukt och grönt och som innehåller en
massa fibrer? Ja, en spekulativ förklaring kan vara att man
bestämt sig för vad man skulle komma fram till redan
innan man presenterat sin genomgång? Man låter ju inte
alls PREDIMED [2] samt LOOK AHEAD-studiernas
[3]resultat påverka den sammantagna bedömningen. I
LOOK AHEAD testades ju lågfettkost ihop med ökad
fysisk aktivitet i form av promenader i syfte att förbättra
konditionen och att minska kroppsvikten. Studien bekostades av amerikanska skattemedel och pågick i upp till 10
år på 5 145 patienter med typ 2-diabetes, och den stoppa-
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des i förtid då det enligt interimsanalyser inte fanns ens en
trend till att den kardiovaskulära sjukligheten minskade
av livsstilsåtgärderna, trots att faktiskt vikten, HbA1c och
mottagningsblodtrycket sjönk och trots att konditionen
enligt arbetsprov blev bättre. Jag har svårt att tro att det
är farligt med promenader för att förbättra konditionen,
så var det helt enkelt skadan med lågfettkosten som blev
för stor för en positiv nettoeffekt? Eller var det alltså för
farligt att gå ned i vikt? Tyvärr får vi aldrig veta detta
eftersom man i randomiserade studier med flera åtgärder
samtidigt inte korrekt vetenskapligt kan ta fram vilken
åtgärd som gav vilken effekt.
Man har uppenbarligen i NNR också återigen blundat

för den ökade risken för de redan kardiovaskulärt sjuka
som uppstod med lågfettkost ihop med mer grönsaker,
frukt och fibrer i WHI-studien som ju av misstag också
ledde till en viktnedgång (26% ökad kardiovaskulär sjuklighet, [4], se också ”nya diabetesrön” på annan plats i
detta nummer). Är det helt enkelt prestige som gör att
man fortsatt hävdar att man skall äta så mycket kolhydrater snarare än fett? Eller räcker förklaringen att man inte
ser hur mycket mer en randomiserad studie är värd för att
fastställa orsakssamband än observationella data? Stöd för
denna teori, att först och främst undersöka associationer,
finns i NNRs förord. Så här står det i förordet i den engelska text som finns att ladda ned av NNR-rapporten (från
http://www.norden.org/en/publications/publikationer/
nord-2013-009/):
“SRs (Systematic Reviews, reds anm) of prospective
population studies as well as RCTs (Randomized Clinical
Trials, reds nm) regarding associations between dietary
patterns and the risk for chronic diseases such as coronary heart disease, myocardial infarction, postmenopausal breast cancer, and obesity reach similar conclusions.
Dietary patterns rich in vegetables, including dark green
leaves, fresh peas and beans, cabbage, onion, root vegetables, fruiting vegetables (e.g., tomatoes, peppers, avocados, and olives), pulses, fruits and berries, nuts and seeds,
whole grains, fish and seafood, vegetable oils and vegetable oil-based fat spreads (derived from, for example, rapeseed, flaxseed, or olives), and low-fat dairy products are,
compared to Western-type dietary patterns (see below),
associated with lower risk of most chronic diseases.”
Som synes verkar det verkligen vara så att man inte ansett

randomiserade studier ha ett högre bevisvärde än observationella studier, vilket ju är mycket anmärkningsvärt
utifrån moderna beviskrav inom den medicinska disciplinen. Särskilt som just evaluering av kostintag med enkäter
eller intervjuer inte har någon nämnvärd precision, och
dessutom ändrar sig förstås människors matpreferenser
och vanor ofta med tiden. Så hur vet man att det kostmönster som rapporterades tio år innan en kardiovaskulär händelse verkligen avspeglar hur man åt under dessa
tio år? Livsstil inklusive fysisk aktivitetsgrad är ju också
associerade med störfaktorer (confounders) såsom utbildning, socioekonomi, rökning, inkomst m.m., och kanske

Slutligen ser ju du, observanta läsare, att ovanstående

långa citat saknar referenser. Så hur skall man som rådvill
läsare specifikt kunna värdera alla dessa olika kostkomponenter som radas upp (ca 24 st om jag räknar rätt) som
är ”nyttiga”? Om man äter allt detta på en gång lär man
ju gå upp vikt.
NNRs dokument är alltså, som det ser ut nu på
”nätet”, mycket långt ifrån vad vi sedan länge kräver av
en genomgång som skall användas i medicinska sammanhang för att motivera en åtgärd med hög grad av evidens.
Associationer sysslade man framförallt med i vetenskapens
barndom inom medicin, och visst, det ledde faktiskt till
flera banbrytande fynd som i många fall också bekräftats
i randomiserade studier. Men man kan inte med sådana
data avslöja kausalitet, och man kan inte ens säkert hypotetiskt fastställa åt vilket håll en tänkt kausalitet går. Det
finns ett klassiskt exempel på hur man kan föra i bevis att
storkarna kommer med barnen, se bild.
Men kanske inte detta samband är så tokigt egentligen,

avseende kausalitet? Om man vänder på det (som en
klok student påpekat under en lektion i vetenskapsteori)
kanske de som föder mer barn bygger flera hus och då
skapas fler skorstenar som sedan kan bebos av storkarna?
Jag brukar numer påpeka att det rimligtvis måste vara
förklaringen till hur fysisk aktivitet korrelerar så kraftigt
till en bra prognos. Jag har själv varit med och publicerat
i denna anda avseende patienter med diabetes [5]. Men
nu när man har Look AHEAD-data, samt sportsidor fulla
med alla skador hos dem som sportar alltför mycket, så
kanske man skall vända på kausaliteten. Är det inte ganska
uppenbart att man måste vara frisk för att kunna träna?
Och om man är sjuk så kan man ju inte det? Så därför
är ju förstås träning relaterat till att man är frisk medan
oträning relaterar till sjukdom.
Slutligen finns på de flesta i magen ”oskurna” ett anatomiskt bevis på att vi är skapta för att äta mycket fett
sällan – gallblåsan. Om det var meningen att vi skulle leva
på lågfettkost med mycket mellanmål från kolhydrater
och fibrer så hade vi inte haft lyxen att utrustas med en
sådan.
En komponent som inte tas upp så ofta i kostrekommen-

dationer (som jag skrev om i VM 1/2013) i medelhavskosten är den klassiska måltidsordningen, att man t.ex.

Antal storkar som observerats under ett år
i relation till populationens storlek i staden
Oldenburg 1930–1936.
75

Population (1000-tal)

framförallt med om det finns hälsointresse eller ej. Så just
när det gäller förändringar av livsstil med rådgivning är
det av särskild vikt att man förlitar sig på randomiserade
studier om det finns sådana.
I förordet till NNR kan man också läsa: “The experts
have assessed the associations between dietary patterns,
foods, and nutrients and specific health outcomes.”
NNR-rapporten verkar alltså bygga sina teorier på uppfattningen att man kan få fram kausalsamband från observationella studier för att ge kostråd. I det längre citerade
stycket ovan skriver man ju faktiskt också att man tittade
på associationer i randomiserade studier!

70
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Antal storkar

sällan ätit frukost på den tiden då man fann hur nyttig
medelhavskosten verkade vara. Man äter också ofta sent
på kvällarna. Vi har just fått en randomiserade cross-overstudie publicerad som visar att en stor medelhavslunch
med vin som måltidsdryck (utan föregående frukost) inte
höjer blodsockret mer än en närmast hälften så stor lågfettslunch, hos patienter med typ 2-diabetes som behandlades med kost/tabletter (Fernemark et al. PLOS ONE,
kommer i tryck på hemsidan slutet av november 2013).
Intressant nog kopplade detta till att inkretinen GIP
steg mycket kraftigt av den stora måltiden. Det verkar
alltså bra för betacellerna med enstaka stora måltider för
patienter med diabetes, enligt resultaten från denna färska
undersökning
Så bäste läsare, gläd dig åt din gallblåsa, spara tid och ät

stora olivoljeindränkta måltider sent på kvällen på medelhavsvis!
Fredrik Nyström
Vetenskapligt kåseri från Redaktionen
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Nya och gamla rön vid behandling
av typ 2-diabetes och av
kardiovaskulär risk
I detta diabetestemanummer är det
naturligtvis lämpligt med en uppdatering
om olika behandlingsaspekter vid typ
2-diabetes och av kardiovaskulär risk. Det
har ju kommit både en SBU-utredning om
fetma nu under hösten, och flera andra
efterlängtade studier om kost och livsstil
har publicerats under sommaren.
Livsstilsbehandling vid diabetes

Epidemiologin har som påpekats av undertecknad i ledaren (”Från redaktionen”)
länge varit det viktigaste rättesnöret för
att bedöma livsstilens betydelse för prognosen vid olika risktillstånd, inkluderande
diabetes. Att vara fysiskt aktiv är uppenbart
en fördel i observationella studier, se t.ex.
aktuell svensk studie av patienter med typ
2-diabetes där undertecknad är en av forskarna (1).
I en tidigare välkänd amerikansk undersökning, Diabetes Prevention Program,
har man också tydligt visat att viktnedgång med lågfettkost i kombination med
ökad fysisk aktivitet sänker incidensen av
diabetes hos högriskindivider (2). Mot
denna bakgrund startades en stor, dyr och
ambitiös amerikansk studie av en liknande
intervention, men nu riktad mot kardiovaskulär sjukdom hos patienterna med
typ 2-diabetes. Denna studie fick namnet
Look-AHEAD.
Deltagarna som lottades till att utföra
kraftiga livsstilsförändringar i ”intensivarmen” i studien fick mycket stöd, de hade
personliga kontakter (ofta individuella
möten men också email/telefon) med
studiearrangörerna varannan vecka, eller
ännu oftare, under studietiden. I undersökningen ingick sammanlagt 5 145 patienter som alla hade typ 2-diabetes och den
ökade fysiska aktiviteten man rekommenderades bestod av raska promenader 300
minuter/vecka eller motsvarande träning
i annan form. Kosten man rekommenderades i interventionsarmen var traditionell
lågfettkost enligt American Diabetes Association. Kontrollgruppen fick minimalt

stöd att göra livsstilsförändringar. Goda
effekter på kroppsvikten har publicerats av
åtgärderna, där man också visat att såväl
HDL-kolesterol, blodtryck, HbA1c samt
kondition förbättrades påtagligt av interventionerna, men att LDL-kolesterol inte
kom att skilja mellan grupperna när man
korrigerat för statinbehandling (3).
I oktober 2012 kom dock ett för många
oväntat besked via studiens hemsida,
http://www.nih.gov/news/health/oct2012/
niddk-19.htm, att undersökningen avbrutits i förtid då man inte bedömt det möjligt
att påvisa minskad sjuklighet i intensivarmen, även om man som planerat skulle
hålla på i 12 år. Således kunde man inte i
denna unika undersökning visa att minskning av kardiovaskulär sjukdom blir följden av icke-farmakologisk behandling med
fina labbvärden som följd (se figur på sidan
174). I Look-AHEAD-studien kan dock
inte kostvalet specifikt utvärderas eftersom
alla i interventionsgruppen fick samma lågfettkost och då detta dessutom kombinerades med ökad fysisk aktivitet, jämfört med
kontrollgruppen. Det kan inte uteslutas att
man hade fått andra resultat, alltså sett en
effekt på sjuklighet och inte bara på blodprover och vikt, om kost med t.ex. mindre
kolhydrater hade testats, eller om interventionen inte hade kombinerats med ökad
fysisk aktivitet. Personligen har jag dock
mycket svårt att tro att det är förenat med
risker att gå ”raska promenader”.
Men, hursomhelst, måste dessa data
från den enda stora livsstilsstudien som
syftat till studera effekter på hard endpoints (kardiovaskulära händelser) vara en
motgång för många ”livsstilsförespråkare”
som samtidigt intresserar sig för vetenskap.
Men hur kan det komma sig att det inte
blev ett mer positivt resultat i LookHEAD? I SBU-rapporten ”Mat vid fetma”
finns ett detaljerat avsnitt om den så kal�lade ”fetmaparadoxen”. Denna paradox
kan kort sammanfattas som att visserligen
är det förenat med sämre prognos i många

undersökningar att vara fet, men när man
väl har blivit fet så visar många rapporter att de som minskar i vikt har sämre
prognos än de som behåller sin fetma. En
av de mest välgjorda studierna om risker
(eller fördelar med viktnedgång) var finsk
och man ansträngde sig ordentligt för att
inte luras av så kallade confounders (störfaktorer). Man tillfrågade överviktiga och
feta finnar år 1975 om de hade för avsikt
att banta eller ej. Enbart de som var friska
enligt enkäter och undersökningar i olika
register fick vara med, endast hypertoni
ansågs vara OK då det förstås är så starkt
kopplat till övervikt. Man fick inte heller
ha psykosociala problem eller ett för stort
alkoholintag, etc. Sedan rapporterades
vikten efter 6 år och man delades in i tre
grupper: 1. viktnedgång, 2. viktstabilitet
eller 3. viktuppgång. Efter denna observationstid för viktförändring så undersöktes
mortalitet under de följande 19 åren. Man
fann då att de som ville gå ned i vikt och
lyckades med det hade 87% ökad dödlighet jämfört med de som inte ville det och
som var viktstabila (jag nämnde denna
studie i förra ”Från redaktionen”) (4). Fetmakirurgi minskar dock sjuklighet enligt
den svenska SOS-studien t.ex.
Tidigare undersökningar har talat för att

lågkolhydratkost, med en stor andel av
kalorierna från fett, kan vara en fördel
för patienter med typ 2-diabetes, ur glykemiskt hänseende (5, 6). Nyligen kom
en annan mycket stor och viktig studie
som ger nytt hopp om effekt på sjuklighet av livsstilsförändringar, i detta fall av
att äta medelhavskost, vid högrisktillstånd
såsom diabetes. Studien är av stort värde i
allmänhet för de kostråd vi ger våra patienter eftersom den var stor, innefattande över
7 500 individer, primärpreventiv och randomiserad. Denna spanska studie, kallad
PREDIMED (akronym från PREvención
con DIeta MEDiterránea), som publicerades i somras i New England Journal of
Medicine fann att kardiovaskulär sjukdom
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minskas av rekommendationen att äta en
medelhavsinspirerad kost där man ökade
fettintaget genom att äta mer nötter eller
olivolja. Denna kost jämfördes med rådet
att minska fettintaget och äta mycket
kolhydrater från pasta, ris, potatis och
spannmål. Cirka hälften av deltagarna
hade diabetes. Vad som är kliniskt viktigt
är att man i PREDIMED inte använde
jättelika insatser från vårdgivarna, såsom
många tidigare studier (t.ex. som i LookAHEAD, se ovan) gjort på temat livsstilsintervention. Man måste ju kunna överföra
resultaten till en klinisk verklighet där det
väl får anses orimligt att ha kontakt med
sina patienter varannan vecka?
Deltagarna i PREDIMED var fria från
känd kardiovaskulär sjukdom vid studiestart, men hade hög kardiovaskulär risk
genom en förekomst av minst tre av följande riskfaktorer: högt LDL-kolesterol,
lågt HDL-kolesterol, rökning, hypertoni,
övervikt, fetma eller hereditet för prematur kardiovaskulär sjuklighet. Diabetes
utgjorde ett alternativt, i sig tillräckligt,
inklusionskriterium. Männen skulle vara
55–80 år gamla och kvinnorna skulle
vara 60–80 år. Specifik kostintervention
innefattade randomisering till att få 1
liter ”virgin” olivolja/vecka eller att äta 30
gram nötter/dag (15 g valnötter, 7,5 gram
hasselnötter och 7,5 gram mandlar) plus
information via dietister för att ge kosten
en mer medalhavskostliknande sammansättning. Detta inkluderade att dricka vin
≥7 ggr per vecka för de som redan innan
drack vin emellanåt. Exempel på andra råd
som gavs var att öka intaget av fisk, vitt
kött, olja, nötter samt att ofta äta sofrito –
som är en rätt där man kokar ihop olivolja,
tomater, vitlök och ofta paprika. Det finns
emellertid många varianter på sofrito, allt
beroende på lokala traditioner och tillgängligheten till olika grönsaker.
De som lottats till lågfettkost fick instruktioner syftande till minskat fettintag genom
att öka mängden av lågfettprodukter och
t.ex. att skära bort synligt matfett. Alla
tre grupperna ombads minska intaget av
bakelser och sötsaker men att öka intaget
av frukt. Studien inkluderade 7 447 individer och den avslutades prematurt vid en
interimsanalys varvid en medianduration
på 4,8 år hade uppnåtts (7). Då hade 11,3%
i lågfettgruppen avbrutit medan motsvarande siffra för de båda andra grupperna
var 4,9%. De som lottats till mer olivolja
uppvisade 8,1 (95% konfidensintervall
6,6-9,9) kardiovaskulära händelser per
1 000 personår, med motsvarande siffra i
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nötgruppen på 8,0 (6,4-9,9) händelser per
1000 personår. Lågfettgruppens kardiovaskulära händelse-incidens var 11,2 (9,2-13,5)
händelser per 1000 personår (p=0,009 för
olivolja jämfört med lågfettkost, p=0,02
för nötter jämfört med lågfettkost). Relativ risk för den primära studievariabeln för
de båda grupperna med mer fett jämfört
med att minska fettintag var 0,70 (0,550,89) händelser per 1000 personår. Effekten var likartad bland de stora andelarna
av deltagare med BMI över 30 kg/m2 och
bland dem som hade diabetes (det var ca
hälften av patienterna i PREDIMED som
hade diabetes), så dessa råd verkar fungera
också för båda dessa, ofta överlappande,
patientkategorier.
Detta är den första stora randomiserade

primärpreventiva studie som verkligen
finner en effekt av en kostintervention
på kardiovaskulär sjukdom. Och detta
mot bakgrund av modern läkemedelsbehandling inkluderande frekvent intag av
statiner och antihypertensiva läkemedel.
Ett bejakande sätt att beskriva studien är
att mer fett, både i form av nötter eller
olivolja, med vin som måltidsdryck,
minskar sjuklighet jämfört med att ta
bort fett från kosten. Men tidigare försök
att minska sjuklighet genom att ta ned
fettintaget till 20E% i den så kallade
Womens Health Initiative-studien, som
också var primärpreventiv, visade att den
subgrupp som hade kardiovaskulär sjukdom vid start av studien och som lottades
till lågfettkost fick 26% ökad risk (95%
konfidensintervall 1,03-1,54) för en ny
kardiovaskulär händelse (8). En alternativ
tolkning, med hänsyn till andra livsstilsstudier såsom Womens Health Initiative
och Look-AHEAD, som hade sjuklighet
som utfall (3, 8), är att lågfettkost ökar
risken för hjärtkärlsjukdom hos patienter
som har hög kardiovaskulär risk när detta
jämförs med en medelhavsliknande kost,
men större andel fett och med vin som
måltidsdryck när dessa åtgärder inte syftar
till viktnedgång.
I SBU-rapporten ”Mat vid fetma”
från 2013 så har PREDIMED-studien
legat till grund för den sammanfattande
bedömningen: ”För personer med fetma
leder intensiv rådgivning om medelhavskost (med extra olivolja eller nötter och
mandel) till lägre risk för insjuknande eller
död i hjärtkärlsjukdom jämfört med råd
om lågfettkost”. Observera att PREDIMED-studien visar minskad risk av medelhavskost vid viktstabilitet jämfört med
lågfettkost, och det får idag anses vara det

som har bäst dokumentation vid optimering av kardiovaskulär risk med livsstilsförändringar.
Övriga allmänna kostråd, är det så bra
med fibrer?

Staffan Lindeberg, docent i Lund, har
ägnat mycket tid och kraft åt betydelsen
av kost för att förebygga sjuklighet. Han
har skrivit flera läsvärda böcker om kost
och därvid också kommit att studera bakgrunden till det mycket vanligt förekommande påståendet att fibrer är ”nyttiga” på
så många vis.
Näringsrekommendationer vilar traditionellt alltså mycket tungt på epidemiologiska studier, ibland tyngre än på
befintliga randomiserade studier vilket är
anmärkningsvärt (9). Ett skräckexempel
kan hämtas just från området kostfiber och
kolorektalcancer. I en tongivande 500-sidig
rapport om kost och cancer från World
Cancer Research Fund (WCRF) och American Institute of Cancer Research (AICR)
anges att livsmedel som innehåller kostfiber (naturligt eller tillsatt) troligen skyddar
mot kolorektalcancer (10). Slutsatsen grundas helt och hållet på epidemiologiska studier medan randomiserade kontrollerade
studier (11-16) överhuvud taget inte nämns,
inte heller en meta-analysis av dessa från
Cochrane Library (17). Sammantaget ses i
randomiserade kontrollerade studier ingen
gynnsam effekt av kostfiber på utveckling
av adenom, som föregår de flesta kolorektala cancrarna, och två av studierna visar
till och med ökad adenomutveckling efter
tillskott av såväl vetekli (16) som isphagulaskal (11). Mest oroande är att två andra
studier som var stora nog att undersöka
faktisk carcinomutveckling (12, 13) efter
sammanslagning visade signifikant ökad
cancerincidens av fibertillskott: hos 17 av
1426 fibersupplementerade personer diagnosticerades kolorektal cancer jämfört med
6 av 1370 kontrollpersoner (relativ risk 2,7;
95% konfidensintervall 1,1-6,9; p=0.04)
(17).
Det har publicerats att högfiberkonsumenter är mer hälsomedvetna än andra och
förekomsten av sådana störfaktorer stöds
av minst två stora observationsstudier (18,
19). Den allmänt spridda uppfattningen att
kostfiber skyddar mot kranskärlssjukdom
grundas på epidemiologiska studier (20).
I en av de större prospektiva epidemiologiska studierna kvarstod ingen skyddseffekt
av kostfiber efter justering för störfaktorer och författarna ansåg att sådana kan
förklara en stor del av sambandet i andra
observationsstudier (21).

I den troligen enda kontrollerade studien av kostfiber (utan andra livsstilsförändringar) sågs en icke-signifikant (p=0,10)
ökad 2-årsrisk för kardiovaskulära händelser
i den grupp som sekundärpreventivt fick
rådet att öka fiberintaget (från spannmål)
(n=109/1017) jämfört med kontrollgruppen som inte fick detta råd (n=85/1016)
(22). Efter justering för tidigare hjärtsjukdom, hypertoni och medicinering blev
risken för kranskärlsinsjuknande statistiskt
signifikant ökad (hazard ratio 1,35; 95%
konfidensintervall 1,02-1,80), dock ej vid
uppföljningen efter drygt 10 år (hazard
ratio 1,11; 95% konfidensintervall 0,961,29) (23).

Totalmortalitet under ett år i förhållande till första uppmätta systoliska
blodtryck vid inläggning för akut bröstsmärta. Ju högre blodtryck desto
lägre 1-årsmortalitet.

Läkemedelsbehandling
av riskfaktorer vid diabetes

Nu åter till diabetes. Målvärden för blodtryck vid diabetes diskuterades för några år
sedan såväl i Sverige som i omvärlden. Bakgrunden till detta kan ganska enkelt sägas
vara att man i mycket få studier testat att
behandla med olika ambitioner, så uppgifter om effekt av olika målvärden har
ofta bedömts i ”efterhand”, d.v.s. man har
konstaterat att patienter som nått ett bättre
blodtryck också har haft en bättre prognos, eller ibland snarare faktiskt tvärtom.
Denna sorts post hoc-analyser kan ju dock
inte skilja ut om dessa patienter, med bättre
blodtryckssvar, istället snarare hade en mer
lättbehandlad och därmed minde allvarlig
hypertonisjukdom i sig. Samtidigt kan ett
uttalat blodtryckssvar, eller mer spontant
uppträdande lågt blodtryck, i sig signalera
dålig vänsterkammarfunktion och därmed
en dålig prognos. Men vad som undertecknad menar starkt talar för att patienter med
diabetes kan ha nytta av ett mer ambitiöst blodtrycksmål, <130/80 mmHg, än
patienter med hypertoni i allmänhet, är
t.ex. den svenska HOT-studien. I HOT
såg man att just patienter med diabetes
verkligen utvecklade mindre kardiovaskulär sjuklighet om de randomiserats till
målet < 80 mmHg i diastoliskt blodtryck
jämfört med <90 mmHg (24), men det
gällde inte hypertoniker i allmänhet i studien. Vi har också resultat från randomiserade studier där patienter med diabetes fått
antihypertensiv tilläggsterapi trots relativt
bra blodtryckskontroll och då utvecklat
mindre sjuklighet när blodtrycket med
god marginal passerat det mer ordinära
målet för mottagningsblodtryck <140/90
mmHg (25).
Att observationella data knappast kan
användas för att beräkna målblodtryck
visas med all önskvärd tydlighet i en analys

Totalmortalitet under ett år i förhållande till första uppmätta systoliska blodtryck vid inläggning för akut bröstsmärta hos patienter med känd diabetes.
Grafen visar riskerna (hazard ratio) i kvartiler av blodtryck. Ju högre kvartil
desto bättre överlevnad.

Cumulative 1-year mortality rate by Cox proportional-hazard analysis in patients with
the diagnosis of diabetes at admission by quartiles (Q) of systolic BP corrected for
gender, age, and smoking, n=21.197. Q1: — < 128 mmHg; Q2: ∙—∙ ∙—∙ 128-144 mmHg;
Q3: — — 145-162 mmHg; Q4: ∙—∙—∙ ≥ 163 mmHg.

av patienter med akut bröstsmärta i Sverige baserat på RIKS-HIA-data. I denna
analys var ett högt blodtryck relaterat till
bra prognos, dvs. precis tvärtom mot vad
man finner när endast viloblodtryck studeras (26). Grafen visar en utökad analys
av det material som presenteras i artikeln
(26). Liknande resultat, fast med högre
total mortalitet, sågs också hos patienterna
med känd diabetes i denna studie, baserad
på data från RIKS-HIA-registret (se graf
utifrån blodtryckskvartiler).

Kolesterol och lipider

Ingen studie av behandling med lipidsänkare har ännu designats så att patienterna
randomiserats till olika målvärden avseende kolesterol. Därför är det mycket svårt
att ange vilket värde man skall sträva efter
vid behandling av hyperkolesterolemi eller
av ökad kardiovaskulär risk vid diabetes.
Flera studier har jämfört effekten av statin
i olika höga doser (27), och man har också
testat t.ex. atorvastatin i två olika doser, 80
respektive 10 mg där den högre dosen var
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Patienter med kardiovaskulära händelser (%)

Sjukligheten under 10 år med lågfettkost, ökad fysisk aktivitet samt bantning (rött)
jämfört med kontroller som randomiserats till att inte ändra sin livsstil.
Från Look-AHEAD, (NEJM 2013).

År

mer effektiv att minska sjuklighet (28). Vid
diabetes finns exempelvis den mycket övertygande HPS-studien där patienter som
ofta hade högst ordinära kolesterolnivåer
och samtidig diabetes fick en klart sänkt
sjuklighet av 40 mg simvastatin jämfört
med placebo (29), och där detta gav god
effekt även hos de som hade < 3 mmol/l i
initialt LDL-kolesterol. CARDS-studien,
som specifikt studerade patienter med
diabetes, visade också tydligt att statinbehandling (10 mg atorvastatin) minskar
risken för diabetiker (30), men eftersom
man inte heller här titrerade behandlingen
mot ett specifikt mål gav inte CARDS svar
på vilket målvärde som kan vara tillämpligt
avseende LDL-kolesterol.
Blodsocker

Vilket målvärde avseende blodsocker och
HbA1c man skall sträva efter vid läkemedelsbehandling av diabetes typ 2 är en
ganska svår fråga att ge ett välgrundat svar
på. Men mycket kunskap finns om lämpliga kombinationer av läkemedel. Metforminbehandling hos de oftast överviktiga
patienterna med diabetes har gott stöd
från, visserligen gamla, men randomiserade
kontrollerade studier. Sulfonylureas dokumentation är mer bristfällig avseende minskad sjuklighet och i en aktuell metaanalys
var behandling med sulfonylurea förknippat med ökad sjuklighet när detta kom-
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binerades med metformin (31). Samma
sak sågs faktiskt i en av studie-armarna i
UKPDS-studien.
Insulinbehandling med olika insulinanaloger har inte jämförts avseende om det
finns specifika skillnader på minskad sjuklighet, men den stora ORIGIN-studien har
nyligen dokumenterat att behandling med
det långverkande insulinet Lantus var säkert
ur ett kardiovaskulärt perspektiv (32).
Många har förespråkat att man så gott
som det går skall normalisera blodsocker
vid typ 2-diabetes, vilket ju från ett epidemiologiskt perspektiv låter helt självklart,
om blodsockergenomsnittet närmar sig det
normala kan man ju tänka sig eliminera
glukos-relaterade överrisker vid diabetes.
Men när detta testades i ett randomiserat
prospektivt upplägg hos högriskpatienter
med typ 2-diabetes i ACCORD-studien
på drygt 10 000 patienter, blev resultatet ett
helt annat. I ACCORD-studien behandlades de patienter där man syftade till att
normalisera HbA1c (< 5% med ”gamla”
svenska mått) på med flera läkemedel
som kan ge hypoglykemier, ofta fick de
såväl insulin som sulfonylurea samtidigt,
utöver metformin och rosiglitazon. Studien avbröts i förtid på grund av 22% ökad
totalmortalitet i intensivarmen (33), vilket
verkligen demonstrerar hur svårt det kan
vara att behandla diabetes utifrån epidemiologiska fynd.

Vi har nu fått den blodsockersänkande
arsenalen utökad med inkretinpreparat,
som sänker blodsocker utan viktuppgång.
I metaanalyser av flera små studier av
DPP-4-hämmare ser det faktiskt mycket
gynnsamt ut, sådan behandling kopplar till
minskad sjuklighet (34), vilket ju verkar
mycket gynnsamt. Under sommaren i år
kom resultaten från de två första endpointstudierna på DPP-4-hämmare ut i tryck.
I SAVOR timi 53 testades onglyza (Saxagliptin). Det befanns säkert på kardiovaskulära högriskpatienter (35). I studien
EXAMINE undersöktes alogliptin jämfört
med placebo som behandling vid diabetes
efter en kranskärlsincident (akut hjärtinfarkt eller akut koronärt syndrom) och det
läkemedlet var också säkert (36). Dessa
båda studier rapporteras det om i detalj på
annan plats i detta nummer av VM.
Under sommaren 2013 kom också det
första läkemedlet av den nya gruppen av
SGLT2-hämmare ut på den svenska marknaden, Forxiga. Dessa nya ”glifloziner”
sänker blodsockret genom att öka mängden
glukos i urinen som följd av hämning av
glukosåterupptaget i proximala tubuli som
sker via denna ”SGLT2-kanal”. Detta är
en verkningsmekanism som är oberoende
av insulin och som inte ger upphov till
hypoglykemier men som däremot sänker
såväl kroppsvikt som blodtryck. Först ut
på marknaden i Sverige är dapagliflozin
som alltså kommer att säljas under namnet
Forxiga. Vi saknar ännu endpointstudier av
denna nya typ av behandling, men då det
finns flera olika mutationer som ger upphov
till glukosuri genom påverkan på SGLT2kanalen hos människa, och då detta inte ser
ut att vara kopplat till allvarliga problem
eller sjukdomar, verkar mekanismen vara
säker utifrån dessa data.
Slutsatser

Vi har till slut fått data från en randomiserad prospektiv studie av hur livsstilsförändringar kan påverka risker: PREDIMED,
och denna studie talar för att en relativt fettrik medelhavskost passar för patienter med
såväl fetma som diabetes och att den leder
till minskad sjuklighet jämfört med traditionell lågfettkost. Skillnaden mellan kosterna
låg framförallt i olika stroke-incidens.
Fibrer bör man nog undvika om man
inte absolut behöver dem för att hålla igång
magen.
Avseende lipidbehandling vid diabetes
är det svårt att på säker bas ange vilka målvärden man skall sträva mot, men flera statiner har visat mycket god effekt att minska
sjukligheten.

Blodtrycksbehandling vid diabetes
bygger oftast på en kombination av flera
preparat och ambitionen bör vara att nå
väl under vad som är målet vid hypertoni
i allmänhet utan samtidig diabetes.
Slutligen så talar mycket för att det är
en fördel om man kan behandla hyperglykemin vid diabetes med preparat som inte
förorsakar ökad risk för hypoglykemier,
och givetvis uppskattar patienten om man
inte ökar i vikt av behandlingen. Vi har
nu fått endpointdata för två DPP-IV-hämmare, och de visar sig vara säkra avseende
kardiovaskulär sjukdom. Vi får nu också
en helt ny typ av diabetesbehandling som
sänker blodsockret efter måltid genom att
blockera SGLT2-kanalen i tubuli vilket ger
glukosuri, som ju också är en insulinoberoende mekanism som leder till viktnedgång.
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Nya diabetesläkemedel

DPP-4-hämmare
De nya perorala diabetesläkemedlen DPP-4-hämmare utövar sin blodsockersänkande effekt genom att inhibera det inkretinhormon-nedbrytande enzymet dipeptidyl peptidas-4 (DPP-4), vilket leder till ökade nivåer av
inkretin-hormoner, framför allt glukagon-lik peptid-1 (GLP-1). De ökade koncentrationerna av GLP-1 medför en
glukosberoende ökning av insulinsekretionen och en glukosberoende minskning av glukagonsekretionen. Preparaten är i monoterapi inte förknippade med ökad risk för hypoglykemier, är viktneutrala och tolereras ofta väl
av patienterna, men är i nuläget relativt dyra. Med spänning har vi väntat på studier av dessa preparat med ”hard
end-points” och nu i höst har två sådana studier publicerats: SAVOR-TIMI 53 och EXAMINE.
Saxagliptin mot placebo vid hög
kardiovaskulär risk – SAVOR-TIMI 53

Saxagliptin, som i Sverige marknadsförs
under namnet Onglyza, jämfördes med
placebo i SAVOR-TIMI 53 [1]. I studien inkluderades 16 492 patienter med
typ 2-diabetes, som vid studiestart hade
HbA1c inom det breda intervallet 48–108
mmol/mol och som antingen tidigare hade
haft en hjärt-kärlsjukdom eller som hade
multipla riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom
(ålder, lipidrubbning, hypertoni eller rökning). Patienter i aktiv uremivård eller med
kronisk njursvikt och kreatinin över 530
µmol/L kunde dock inte inkluderas.
Genomsnittsåldern vid studiestart var
65 år, medianduration av känd diabetes
var 10 år och en majoritet av patienterna,
knappt 80%, hade etablerad hjärt-kärlsjuk-
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dom. Drygt 50% hade vid studiestart BMI
över 30 kg/m2. Rekryteringen skedde från
788 prövningscentra i 26 länder. Patienterna randomiserades till behandling med
antingen placebo eller saxagliptin (5 mg/
dag till njurfriska eller 2,5 mg/dag till
patienter med nedsatt njurfunktion) som
tillägg till ordinarie diabetesbehandling.
All övrig läkemedelsbehandling, inklusive
blodsockersänkande läkemedel, sköttes
av patienternas ordinarie diabetesläkare.
Det fanns inget studiespecifikt titreringsschema, men behandling med DPP-4-hämmare eller GLP-1-agonister fick naturligtvis
inte initieras. Efter en medianuppföljningstid om 2,1 år var det en signifikant större
andel av patienterna i saxagliptingruppen
som hade HbA1c < 53 mmol/mol, jämfört
med placebogruppen (36,2 % vs 27,9 %).

Denna gynnsamma HbA1c-effekt till
trots, så fann man inte någon signifikant
skillnad avseende risken att drabbas av
antingen kardiovaskulär död, hjärtinfarkt
eller stroke (primärt effektmått, 7,3% i
saxaglipitingruppen vs 7,2% i placebogruppen). Inte heller fann man någon
skillnad avseende risken att drabbas av
antingen kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke, sjukhusinläggning för instabil angina, revaskularisering av kranskärlen eller sjukhusinläggning för hjärtsvikt
(sekundärt effektmått, 12,8% i saxagliptingruppen vs 12,4% i placebogruppen). Vid
analys av de ovan nämnda händelserna var
och en för sig, var det endast sjukhusinläggning för hjärtsvikt som skiljde sig signifikant mellan grupperna, tyvärr till saxagliptins nackdel (3,5% i saxagliptingrup-

pen jämfört med 2,8% i placebogruppen).
Vad gäller mikrovaskulära komplikationer
noterades fler fall av förbättrad albumin/
kreatinin-kvot i saxagliptingruppen än i
placebogruppen.
Alogliptin mot placebo efter akut
koronart syndrom – EXAMINE

Alogliptin är en DPP-4-hämmare som
ännu inte finns tillgänglig för förskrivning i Sverige, men som säljs internationellt under handelsnamnet Nesina. I
EXAMINE-studien randomiserades 5 380
patienter med typ 2-diabetes som nyligen
(15–90 dagar innan studiestarten) legat på
sjukhus med akut koronart syndrom till
behandling med antingen alogliptin eller
placebo som tillägg till sin ordinarie diabetesbehandling [2]. HbA1c låg vid studiestarten inom intervallet 48–97 mmol/mol.
Genomsnittsåldern vid studiestart var 61 år
och medianduration av känd diabetes var
7 år. Flertalet av patienterna, knappt 80%,
hade inkluderats efter genomgången hjärtinfarkt medan resterande drygt 20% hade
inkluderats efter att ha sjukhusvårdats för
instabil angina. Rekryteringen skedde från
898 prövningscentra i 49 länder. Medianuppföljningstiden var 18 månader. HbA1c
sjönk signifikant mer i alogliptingruppen
än i placebogruppen.
Liksom i SAVOR-studien utgjordes
det primära effektmåttet av kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke, och inte
heller i denna studie fann man någon signifikant skillnad mellan grupperna avseende detta effektmått (11,3% i alogliptingruppen vs 11,8% i placebogruppen).
Det sekundära effektmåttet utgjordes av
samma utfallsvariabler som det första, plus
antingen sjukhusinläggning för instabil
angina eller kranskärls-revaskularisering,
och inte heller här fann man någon signifikant skillnad mellan grupperna. Mikrovaskulära effektmått redovisades inte. På
biverkningssidan riktades särskilt intresse
mot risken att drabbas av pankreatit, och
här fann man, liksom i SAVOR-studien,
betryggande nog ingen signifikant skillnad
mellan de gliptinbehandlade och de placebobehandlade patienterna.
Kommentarer till studieresultaten

Så sent som i somras publicerades en metaanalys av 70 randomiserade prövningar, där
DPP-4-hämmare jämförts med antingen
annan aktiv diabetesbehandling eller placebo. Ingen av de ingående studierna var
dock designad för att primärt studera effekter på kardiovaskulär sjuklighet, utan det
rörde sig framförallt om korta effektstudier

där HbA1c var den vanligaste utfallsvariabeln. Vid genomgång av säkerhets- och
biverkningsdata kunde man emellertid i
metaanalysen visa att DPP-4-hämmare var
förknippade med minskad risk för kardiovaskulär sjuklighet [3].
Mot bakgrund av detta är det naturligtvis nedslående att de två första stora randomiserade studierna av DPP-4-hämmare
som verkligen hade ”hard end-points” som
primärt effektmått, inte visade någon positiv påverkan på prognosen för patienterna,
och att saxagliptin i SAVOR till och med
förknippades med ökad risk för sjukhusinläggning för hjärtsvikt. Man får emellertid
komma ihåg att majoriteten av patienterna
hade etablerade makrovaskulära diabeteskomplikationer redan vid studiestart, och
därför är det kanske inte så märkligt att det
inte gick att påverka den kardiovaskulära
prognosen i dessa relativt korta studier.
Glädjande är emellertid att vi nu börjar få
tillgång till säkerhetsdata om de nya diabetespreparaten från flera stora välgjorda
kliniska prövningar, något vi ju inte varit
bortskämda med vad gäller exempelvis
metformin, sulfonylurea och insulin.
DPP-4-hämmarnas plats i
terapiarsenalen

I Sverige har vi idag tillgång till tre DPP4-hämmare: sitagliptin (Januvia), saxagliptin (Onglyza) och vildagliptin (Galvus).
Kombinationspreparat med metformin +
sitagliptin (Janumet) samt metformin +
vildagliptin (Eucreas) finns också tillgängliga. Inom kort kommer sannolikt även
linagliptin att finnas tillgänglig (under
handelsnamnet Trajenta). Alogliptin finns
ännu inte tillgängligt för förskrivning i Sverige. I de gemensamma europeisk-amerikanska riktlinjerna för glukossänkande
läkmedelsbehandling vid typ 2-diabetes
[4] finns DPP-4-hämmarna med som ett
av flera likvärdiga alternativ att användas
när metforminbehandling inte räcker till
som monoterapti, och man rekommenderar även att initial kombinationsbehandling med metformin + DPP-4-hämmare
(eller något annat preparat) övervägs om
HbA1c innan behandlingen är ≥ 75 mmol/
mol. Säkerligen är det således i första hand
som alternativ till sulfonylurea-prepaten,
som ju i Sverige av tradition har utgjort
andrahandsalternativet efter metformin,
som DPP-4-hämmarna kommer att ha en
plats i framtidens farmakopé, inte minst
mot bakgrund av fyndet i en aktuell metaanalys av ökad dödlighet för patienter som
randomiserats till sulfonylurea-behandling
[5].

Möjligheten att använda DPP-4-hämmare även vid nedsatt njurfunktion är
dessutom tilltalande. Jämfört med de injicerbara GLP-1-analogerna exenatid (tvågånger-dagligen-beredningen Byetta respektive veckoberedningen Bydureon) och
liraglutid (en-gång-per-dag-beredningen
Victoza) anses DPP-4-hämmarna dock ha
en mindre kraftfull blodsockersänkande
effekt [6].
Kommande studier

Inkretinbehandling har lanserats som en
patofysiologiskt tilltalande behandlingsstrategi vid typ 2-diabetes [7], men preparatens plats i terapiarsenalen kommer att
avgöras av utfallet av kliniska prövningar
med kardiovaskulära end-points, så som de
ovan refererade SAVOR- och EXAMINEstudierna. Vi kan inom de närmaste åren
se fram emot att ta del av resultaten från
liknande studier av sitagliptin (TECOSstudien) och linagliptin (CAROLINAstudien), och förhoppningsvis kan vi inom
kort ha en betydligt klarare bild av hur
DPP-4-hämmarna bäst ska användas.
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ANNONS

Utredning av terapiresistent hypertoni
och indikation för renal denervering
– rekommendationer från svenska
arbetsgruppen för renal denervering

Renal denervering (RDN) är en ny kateterbaserad behandlingsteknik som utvecklats för att behandla terapiresistent hypertoni [1]. I Sverige har nu RDN etablerats på
universitetssjukhus i alla regioner (Malmö,
Göteborg, Linköping, Örebro, Uppsala,
Umeå och i Stockholm på Danderyd och
Södersjukhuset). I samband med Kardiovaskulära vårmötet i Göteborg 2013 bildades inom Svensk förening för hypertoni,
stroke och vaskulär medicin en arbetsgrupp för renal denervering. Det här
dokumentet beskriver hur arbetsgruppen
ser på nuvarande kunskapsläge för handläggning av terapiresistent hypertoni och
vilka patienter som kan vara aktuella för
renal denervering.

D

et finns nu ett stort antal artiklar
om RDN, och expertgrupper har
nyligen publicerat två europeiska
konsensusdokument om metoden [2,3].
För svenska förhållanden har initiala resultat redovisats i Läkartidningen [4], och
det har också gjorts en svensk systematisk
utvärdering (Health Technology Assessment
(HTA) -analys) [14]. Kraven på evidens
vid införandet av nya medicintekniska
behandlingsmetoder är dock avsevärt lägre
än för exempelvis läkemedelsterapi, varför
det är av största vikt att metoden införs och
ingreppet utförs på ett strukturerat sätt, på
rätt indikation och med systematisk och
noggrann uppföljning.
Terapiresistent hypertoni

Förhöjt blodtryck är idag vårt största hot
mot hälsa, och den enskilt viktigaste riskfaktorn för förtida sjuklighet och död [5].
Omkring 2 miljoner av Sveriges befolkning
har hypertoni. Antihypertensiv behandling har väldokumenterade effekter och
är kostnadseffektiv. Ändå når bara en av
tre behandlade patienter ett allmänt vedertaget målblodtryck på <140/90 mm Hg
[6]. Flera orsaker bidrar till att så få når
målblodtryck, som bristande följsamhet,
brister i vårdens organisation med otillräcklig uppföljning, eller att patienten har
odiagnosticerad sekundär hypertoni.

Figur 1. Schematisk bild över hur man via ljumsken för in en kateter och applicerar energi i njurartärens
kärlvägg. På denna bild ses utrustning från Medtronics. Denna användes i SYMPLICITY-studierna, men
också andra CE-märkta utrustningar finns idag på marknaden och ett stort antal är under utveckling
eller utprövning.

Nationella och internationella riktlinjer
definierar vanligen resistent hypertoni
som blodtryck ≥ 140/90 mm Hg, under
pågående behandling med tre läkemedelsklasser i adekvata doser, varav en bör vara
ett diuretikum. Blodtrycket stiger ofta vid
sjukvårdskontakter varför ambulatorisk
blodtrycksmätning under 24 timmar eller
hemblodtryck bör användas för att verifiera diagnosen. Man uppskattar att 5–20
procent av alla patienter med hypertoni
har resistent hypertoni. Patienter med
terapiresistens bör värderas för möjligheten av sekundär hypertoni (se faktarutor).
Ofta kan tillägg av alfa-receptorblockerare
och aldosteronantagonist vara av värde.
Det finns dock fortfarande ett stort behov
av alternativ effektiv terapi vid resistent
hypertoni [7].
Sympatisk denervering

Sympatiska nervsystemets betydelse för
utveckling av hypertoni har varit känt
länge. Redan i mitten av förra århundradet användes kirurgisk teknik för sympatektomi med god effekt på blodtrycket.
Metoden medförde emellertid svåra biverk-

ningar och kom ur bruk då effektiva farmaka introducerades på 1950-talet. Nu har
kateterbaserad teknik utvecklats där man
mer selektivt kan destruera just de sympatiska nervfibrer som löper till och från
njurarna i njurartärens vägg. Värmeenergi
tillförs (med radiofrekvens eller ultraljud)
via en speciell kateter som förs in i njurartären, på en sida i taget. Genom ingreppet
reduceras den sympatiska nervaktiviteten
till och från njurarna med i storleksordningen 60–80 procent, vilket leder till en
sänkning av blodtrycket.
Effekter på blodtrycket

Två randomiserade och tre icke-randomiserade, kontrollerade studier har utvärderat effekterna av RDN på blodtrycket. Alla
studierna var öppna, med uppföljningstid
som varierade mellan tre och sex månader.
Samtliga studier rapporterade signifikant
och påtaglig sänkning av mottagningsblodtryck (office blood pressure) med 22–31 mm
Hg systoliskt och 8–12 mm Hg diastoliskt.
Effekterna på 24-timmars blodtrycksregistreringar var som förväntat mindre, cirka
10 mm Hg systoliskt och 5 mm Hg dia
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stoliskt [8], vilket väl motsvarar effekterna
av en klass blodtrycksläkemedel i full dos.
Längre tids uppföljning avseende blodtryck
är ännu bristfällig. Studier avseende utfall
som död och kardiovaskulära händelser har
påbörjats men sådan information saknas
ännu.
Biverkningar och komplikationer

Åtta studier, fyra kontrollerade och fyra
fallserier, har redovisat en komplikationsfrekvens mellan 1 och 3 procent. Observationstiden varierade från tre till 24
månader. Inga komplikationer med dödlig
utgång eller av annan allvarlig typ har rapporterats.
Indikation för behandling

RDN är i huvudsak studerad hos patienter
med resistent hypertoni. I de studier som
har publicerats har man krävt att mottagningsblodtrycket ska vara ≥ 160/90 mm
Hg (≥ 150/80 mm Hg vid diabetes typ
2) trots samtidig behandling av minst tre
antihypertensiva läkemedel. Det förhöjda
blodtrycket bör dessutom ha fastställts med
24 timmars ambulatorisk blodtrycksmätning. Patienter med typ 1-diabetes och
nedsatt njurfunktion (eGFR <45 mL/min
per 1,73 m2) har varit exkluderade i studierna. Någon negativ påverkan på njurfunktionen vid RDN har dock inte påvisats och
i mindre studier och rapporter har patienter med eGFR <45 mL/min per 1,73 m2
behandlats utan negativa effekter.
Med dagens kunskapsläge anser vi att
RDN kan övervägas som behandling på
följande patienter:
• Primär hypertoni.
• 18–85 år, systoliskt blodtryck ≥140 mm
Hg trots ≥3 adekvat valda läkemedelsklasser i optimal dosering.
• Exklusion: eGFR <30 ml/min/1,73 m2,
betydande hjärtvitium, allvarlig hjärtkärlhändelse inom de senaste 6 månaderna.
I det fall patienter genomgår RDN som
avviker från de kriterier man tillämpat i
tidigare publicerade studier (se ovan) är
det särskilt viktigt att en väl strukturerad
och dokumenterad utredning, intervention och uppföljning sker inom ramen
för forskning och utveckling. Detta kan
till exempel göras genom att utnyttja det
nationella register som arbetsgruppen för
närvarande etablerar.
Utredning

Patienter som kommer i fråga för RDN ska
ha genomgått sedvanlig utredning avseende
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FAKTARUTA: Primär aldosteronism [9,10].
• Misstänk vid snabbt debuterande hypertoni hos yngre (<30 år), stroke
i ung ålder (<50 år), avsaknad av hereditet, kraftig blodtrycksstegring,
svårbehandlad hypertoni, och vid spontan hypokalemi (ovanligt).
• Screening sker med provtagning av aldosteron och renin i plasma som visar
högt aldosteron och lågt renin. Om lokala riktlinjer finns, följ dessa.
• Vanligen talar en aldosteronnivå > 400 pmol/l och en samtidig kvot
aldosteron/renin > 100 pmol aldosteron/ng immunreaktivt renin för
aldosteronism (följ lokala gränsvärden).
• Flera läkemedel påverkar renin-angiotensinsystemet och det är en fördel
om dessa sätts ut fyra dygn inför provtagning. Aldosteronantagonister
och amilorid skall sättas ut under sex veckor. Alfa-receptorblockerare och
kalciumantagonister kan behållas.
• Patienten måste ha normalt kalium vid provtagningstillfället. Substituera vid
behov.
• Vid positivt undersökningsresultat bör patienten remitteras till specialist för
konfirmerande tester och ställningstagande till fortsatt utredning.

FAKTARUTA: Obstruktiv sömnapné och hypertoni [11,12].
• Obstruktiv sömnapné (OSA) innebär att en person drabbas av upprepade
andningsuppehåll under sömn.
• 35–80 procent av alla patienter med diagnostiserad OSA har samtidigt
hypertoni.
• 30–40 procent av alla patienter med hypertoni har samtidigt OSA.
• Prevalensen av OSA vid terapiresistent hypertoni är sannolikt högre
• Utredning sker i hemmet med bärbar utrustning.
• CPAP är den behandling som har bäst evidens.

FAKTARUTA: Njurartärstenos [13].
• Förekommer hos 1–5 procent av den vuxna hypertonipopulationen.
• Tillståndet är vanligt vid terapiresistent hypertoni: 15–20 procent.
• Utredning sker med ultraljudsundersökning av njurkärlen med Doppler,
datortomografi-angiografi eller magnetresons-angiografi efter lokal rutin.
• Fibromuskulär dysplasi är en icke-aterosklerotisk, icke-inflammatorisk
angiopati, som oftast förekommer i åldrarna 15–50 år och som bör åtgärdas
med dilatation och stent.
• Aterosklerotisk njurartärstenos bör i första hand behandlas medicinskt, med
optimerad blodtryckskontroll, acetylsalicylsyra och statiner. Intervention
med dilatation och stent bör övervägas vid svårkontrollerat blodtryck,
progredierande njursvikt, samt hos yngre.
• Kalciumantagonister och betablockerare (som är effektiva reninhämmare) är
väletablerade behandlingar, men blockad av renin-angiotensinsystemet med
ACE-hämmare/angiotensinreceptor-blockerare i försiktig dos är sannolikt
protektivt.

resistent hypertoni, där sekundära former
har uteslutits. Den initiala utredningen
kan gärna ske inom primärvården. Det är
dock önskvärt att patienter som övervägs
för metoden bedöms av hypertonispecialist
eller särskilt hypertoniintresserad läkare för
att säkerställa indikationen.
Följande faktorer bör vara värderade
eller uteslutna:
• Primär aldosteronism (se faktaruta)
• Förhöjt blodtryck verifierat med 24 tim
ambulatoriskt blodtrycksmätning för att
utesluta pseudoresistens
• Njurartärstenos (se faktaruta)
• Njurfunktion (eGFR)
• Obstruktiv sömnapné (se faktaruta)
• Compliance
• Missbruk av alkohol, läkemedel eller
andra substanser som kan ge förhöjt
blodtryck
Anatomiska förutsättningar

Njurartärernas anatomi måste lämpa sig för
att denervering skall kunna genomföras,
vilket innebär att huvudartären ska vara
minst 4 mm i diameter och minst 20 mm
lång. Ibland förekommer en andra njurartär, som också kan behandlas förutsatt
att dimensionen tillåter. Signifikant njurartärstenos bör i första hand värderas för
dilatation/stentning, men områden mellan
plaque eller fibromuskulära dysplasier kan
eventuellt åtgärdas. Sådan bedömning kan
man göra om bilddiagnostik görs preoperativt. Vid preoperativ ultraljudsundersökning får man funktionsdiagnostik (man
kan utesluta signifikant stenos), men ingen
anatomisk diagnostik. Detta får då göras i
samband med aortografi och selektiv njurartärangiografi i samband med ingreppet.
Vid misstanke på någon form av anatomisk
avvikelse, liksom vid utbredd artärsjukdom
eller aortaaneurysm rekommenderas att
man alltid utför bilddiagnostik före ingreppet. RDN i tidigare stentade områden kan
göras med ultraljudsablation men inte med
radiofrekvensablation.
Procedur

RDN bör samlas till multidisciplinära
centra med kompetens för omhändertagande av patienter med hög kardiovaskulär risk och särskilt intresse av utredning,
behandling och uppföljning av svårbehandlad hypertoni. Proceduren utförs nu
på alla universitetsorter i Sverige. För att
genomföra RDN krävs ett angiografilaboratorium med vana av endovaskulär
intervention. Ingreppet tar 1–1½ timme.
Ingreppet görs på vaken patient, men är
smärtsamt varför potent smärtlindring

krävs, och vanligen används ultrakortverkande opioid (remifentanil). Heparinisering görs under ingreppet. I studierna
har man inte använt någon trombosprofylax, men ofta används 1–3 månaders
behandling med acetylsalicylsyra (75 mg
dagligen). Patienten brukar efter ingreppet stanna över natt på vårdavdelning för
observation.
Uppföljning

Det är önskvärt med noggrann uppföljning
av denna nya behandlingsmetod och att
patienterna deltar i kvalitetsregister och
studier så långt det är möjligt. Bedömning
av sjuksköterska eller läkare bör ske efter
3, 6 och 12 månader, där effekten värderas
och man gör avstämning av läkemedelsbehandlingen. Utvärdering med 24 tim
blodtrycksregistrering bör göras hos alla
patienter, åtminstone före och efter 6 och
12 månader. Ett nationellt kvalitetsregister
är under uppbyggnad hos Registercentrum
i Västra Götaland. Registerhållare är Bert
Andersson och ansökan om stöd från SKL
har lämnats in.
Sammanfattning

Nuvarande kunskapsläge har visat att
RDN är en säker metod med potential
till betydande blodtryckssänkning hos
patienter med terapiresistent hypertoni.
En rad studier pågår som inom snar framtid kommer att belysa behandlingens värde
och plats vid behandling av hypertoni. Det
rekommenderas att man använder RDN
för selekterade fall på ovanstående indikationer.
För Svenska arbetsgruppen för renal denervering inom Svensk förening för hypertoni,
stroke och vaskulär medicin.
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ANNONS

Mycket nyheter och en del gammalt
på EASD i Barcelona
I Barcelona avhölls alltså årets stora europeiska diabeteskongress, EASD. Man
får väl säga att det har tunnats ut med
svenska delegater, jämfört med kongresser av liknande slag för flera år sedan.
Men vetenskapligt var det ett digert
material som presenterades 24–27/9, då
den riktiga kongressen kommit igång
efter en dags (23/9) inledning med företagssponsrade symposier. Här följer en
rapport från kongressen från några av oss
svenska forskare som var där. Vi presenterar ett axplock från de fyra kongressdagarna och de över 1300 posters som
visades, och då har man faktiskt enligt
uppgift avslagit presentation av lika
många posters…
Hedersföreläsning
i kongressinledningen

Till Minkowskis ära höll M Cnop från
Belgien sin presentation ”The heart of
the matter: beta cells in diabetes”. Hon
visade övertygande bilder på att skräpet
lipofuscin ansamlas i mänskliga betaceller
med åren. De flesta, kanske alla, normala
mänskliga betaceller innehåller lipofuscin

när man nått 60 års ålder enligt analys från
elektronmikroskopi, och detta gäller också
patienter som inte har diabetes, men inte
de få patienter med insulinom som också
undersökts. Cnop framhöll att betacellspopulationen således är etablerad tidigt i
livet och att det inte finns mycket bevis för
att det nybildas celler vid fetma eller vid
diabetes. Detta får till följd att mänskliga
betaceller har en hel livstid på sig att få
påverkan på sitt DNA, genom epigenetiska förändringar. Man har mycket riktigt funnit DNA-metylering i mer än 250
olika gener från människans öceller. Cnop
beskrev vidare att höga halter av fria mättade fettsyror predikterar risk att utveckla
typ 2-diabetes och att exponering av fria
fettsyror under lång tid minskar insulinfrisättning både in vivo och in vitro och
att detta kan inducera celldöd.
Nya studier som kommer utföras

Kanske som en följd bl.a. av de ökade
risker man fann då man jämförde intensiv behandling med sulfonylurea+placebo
med sulfonylurea+metformin i UKPDSstudien, så meddelades att det nu startas

nu en 4-armad NIH-sponsrad studie på
600 personer med typ 2-diabetes, kallad
GRADE. I denna undersökning kommer
man jämföra tillägg av glimiperid, sitagliptin, liraglutide eller insulin glargin till
patienter som har basbehandling med metformin. En verkligt välkommen studie får
man säga, men tveksam statistisk styrka för
att visa skillnader i sjuklighet (?).
Det rapporterades också att man i England kommer genomföra en multicenterstudie av stort kliniskt intresse. Patienter med
HbA1c mellan 37 och upp till 47 mmol/l
och en Framingham-studie beräknad risk
på mer eller lika med 20% för en kardiovaskulär händelse under 10 år kommer
randomiseras dubbelblint till 1500 mg
metformin/dag eller placebo. Man planerar en ”feasability”-studie på 500 personer
först, sedan att den riktiga studien innefattar nästan 12 000 patienter under ca 5 år.
Studien kommer heta GLINT. Spännande!
Smått och gott från posters

J.R. Batuca et al. från Portugal presenterade
en poster i vilken man fann bevis för att
dysfunktionellt HDL hos patienter med
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typ 2-diabetes kan vara orsakat av antikroppar. Man har sedan tidigare sett att en
del patienter kan ha HDL som inte har de
ordinära antiinflammatoriska och endotelskyddande effekterna. Detta har i en del
undersökningar kunnat kopplas till glykering av Apo-A1. I denna aktuella undersökning isolerades antikroppar från patienter
med typ 2-diabetes. Man fann inhibering
av paraoxonas-aktivitet samt minskad hämning av ApoA1-kopplat uttryck av VCAM-1
i endotelceller från människa som följd
av dessa antikroppar, vilket tolkades som
tecken på att dessa antikroppar verkligen
gör HDL dysfunktionellt.
I en annan poster av Olga Pivarova,
Berlin, fann man att LCHF-kost på människa minskade serumnivåerna av en känd
inflammatorisk mediator, Monocyte Chemoattractant Protein 1 (MCP1) under
isokaloriska förhållanden. MCP-1-nivån
uppvisade annars en variation över dygnet
och var dessutom kopplad till LDL-kolesterolhalten. En tänkbar mekanism som
kan minska inflammation vid LCHF-kost
således.
Bredvid våra egna två postrar befann
sig en snygg undersökning av effekterna av
vitamin D-substitution på patienter med
typ 2-diabetes som hade D-vitaminbrist.
H. L. Gulseth från Oslo presenterade data
att de 33 av de totalt 62 deltagarna som
lottades till aktiv D-vitaminterapi mycket
riktigt höjde sina halter av 25-OH vitamin
D ordentligt, från 38 till 73 nmol/l och att
det var oförändrat hos dem som fick placebo. Man åstadkom detta med en första
dos av D3 på 400 000 IU vid baseline
och en andra dos efter 5–6 veckor. Denna
imponerande ökning av halterna av 25-OH
vitamin D vid kontrollen som utfördes vid
3 månader, var dock inte alls förknippad
med förbättrad glykemisk kontroll, bättre
insulinfrisättning eller med förbättrad
insulinkänslighet undersökt med state of
the art-metoder inkluderande euglykemisk
hyperinsulinemisk klamp. Trist för alla som
söker sälja vitamin D med argumentet att
det hjälper mot metabola problem…
Data från den Linköpingsbaserade CAR-

DIPP-kohorten av medelålders patienter
med typ 2-diabetes som nu återundersökts
efter 4 år presenterades av undertecknade. Vi har nu analyserat hur vitamin D
(25-OH vitamin D) vid baslinjeundersökningen förhåller sig till ökningen av pulsvågshastighet under de följande fyra åren.
Vi fann att hos män så kopplade halterna
av vitamin D till ökande pulsvågshastighet (!), vilket ju inte talar för att det skulle
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Torbjörn Lindström presenterar sin poster.

Novonordiska cyklister.

vara bra att substituera med D-vitamin.
Hos kvinnor, däremot, så visade sig höga
halter av parathormon kopplade till
mindre uttalad progress i pulsvågshastighet, vilket ju är ett bra non-invasivt mått
på åderförkalkning. Båda kopplingarna
var stabila statistiskt när man korrigerade
för potentiella confounders och alla deltagare som substituerade med någon form
av preparat som kunde innehålla vitamin
D exkluderades från dessa analyser. Det
förelåg ingen koppling mellan halten av
vitamin D och årstid, vilket antagligen
berodde på att rekryteringen för studien
inte pågick sommartid. I vår egen svenska
diabeteskohort fanns vi således inga belägg
för att vitamin D är bra ur kardiovaskulär
synvinkel, tvärtom, det verkar öka risken
för kärlstelhet hos män.
Enligt djurförsök så ger GLP-1 mättnadskänsla i CNS, men man har inte vetat
mycket om vad som i detta avseende försiggår inne i huvudet på obesa människor.
Detta adresserades av Liselotte van Bloeme-

deel et al. från Nederländerna som testade
effekt av olika hungerskapande bilder på
blodflödet i hjärnan med MR (Functional MRI). Man testade effekten med eller
utan i.v. exenatid och jämförde feta personer (n=11) och smala. För att neutralisera eventuella andra effekter av exenatid
på hormoner, så gavs en hormoncocktail
iv samtidigt med placebo/exantid som
innehöll somatostatin, insulin, glukagon,
tillväxthormon och glukos. De obesa personerna visade allmänt starkare svar i belönings- och mättnadsrelaterade områden i
hjärnan (nucleus caudatus och insula) på
hungerskapande bilder i förhållande till
bilder som inte hade med mat att göra,
när denna differens jämfördes med normalviktiga kontroller. Intressant nog så gjorde
behandling med exenatid att denna extraaktivering (mellan neutrala bildobjekt och
matbilder) hos de obesa personerna blockerades! Matintag vid en buffé efter MRundersökningen hämmades dock likartat
av exenatid (ca 25%) hos smala och obesa

Kongressmaten.

(men det kan ju berott på andra exenatideffekter, såsom att hämma magsäckstömning,
reds anm.).
Avseende det på den svenska marknaden

nya preparatet Forxiga (dapagliflozin) som
inducerar glukosuri genom att blockera
den glukosresorberande kanalen SGLT2 i
tubuli, så visades 4-årsdata på behandling
jämfört med sulfonylurea (glipizid). Det
sågs en stabil effekt med fortsatt viktdifferens jämfört med SU på ca 4,4 kg efter 4 år.
Från att initialt ha sänkt HbA1c bäst med
glipizid så påvisades en neutral effekt vid
1 år och slutligen efter 4 år, så var HbA1cdifferensen jämfört med ursprungsvärdet
bättre med Forxiga än med glipizid. Detta
stämmer således väl med att sulfonylurea
har en effekt som är beroende av betaceller
medan det motsatta råder för den effekt
som Forxiga ger och som innebär förlust
av glukos med urinen, vilket ju är en insulinoberoende effekt.
Forxigaeffekter vid typ 1-diabetes presenterades också under EASD i en poster.
Chalamandaris och medarbetare undersökte effekterna under 2 veckor i en randomiserad blindad fas 2a-studie. Man rekryterade 70 patienter och av dessa fullföljde 62
patienter undersökningen där man lottades
till placebo eller till fyra olika doser av Forxiga (1, 2,5, 5 eller 10 mg/dag). Man fann att
effekten av läkemedelsbehandlingen tillät
en minskning av insulindoserna på mellan
11 och 19% och att den högsta dosen av
Forxiga var förknippad med en sänkning av
fastesocker på 2,0 mmol/l. Studien visade
att behandlingen var säker och således sannolikt fördelaktig. Sannolikt går man nu
vidare och ser om en HbA1c-sänkning
kommer till stånd och som motsvarar de
lägre blodsockren.

Fredrik Nyström rapporterar.

I en serbisk studie av M Macesic et
al. testade man effekten av metformin på
patienter med PCO som blivit gravida
under behandling med detta läkemedel.
Man fann på 43 patienter som fått metformin jämfört med 40 patienter som bara
fick livsstilsintervention, att man drastiskt
syntes minska risken för graviditetsdiabetes
(exakta siffror lite oklara, visades grafiskt)
och att födelsevikterna var likartade i båda
grupperna.
Inom området nya läkemedel redovisades

6-månadersresultat av en glukagonreceptorantagonist på människa. Detta nya läkemedel har än så länge namnet LY2409021
och den högsta testade dosen (peroralt 20
mg/dag) sänkte HbA1c – 0,92 procentenheter på patienter med ursprungligt
svenskt HbA1c på 63 mmol/mol. Tyvärr
var behandlingen förknippad med ökning
av levertransaminaser (ALAT) hos en
del patienter. Men den effekten försvann
efter seponering. Detta preparat från Lilly
demonstrerar ju således att glukagonhalterna verkligen spelar en klinisk roll för
hyperglykemin vid typ 2-diabetes på människa.
KE Koopman och medarbetare från
Amsterdam presenterade en mycket intressant studie av olika fördelat överintag av
kalorier. Man jämförde extra kolhydrater
eller både extra kolhydrater och fett (båda
+ 40% av ordinarie kaloriintag) samt om
det spelade roll om detta extra kaloriintag
lades till enskilda måltider eller mellan
måltiderna (extra stora måltider eller extra
många måltider). Metoderna i artikeln var
av hög klass: magnetresonanstomografi för
att se var extra fett hamnade samt hyperinsulinemisk clamp för att studera insulinkänslighet. Man inkluderade 36 friska nor-

malviktiga män (BMI och snittålder båda
på 22) och fann en likartad viktuppgång
med alla 4 extrakalorigrupperna på 2–3
kg under de 6 veckor som studien pågick.
En femte arm i studien innebar kontroll,
utan extra kaloriintag, och dessa befanns ha
oförändrad vikt under observationstiden.
Mycket spännande fann man att det var de
båda grupperna med ökat antal måltider,
som alltså intog mer fett eller både mer fett
och socker mellan ordinarie måltider, som
fick signifikant ökad fettinlagring i levern.
Samma mängd kalorier som tillägg till ordinarie måltider gav inte denna effekt. Trist
för dem som gillar mellanmål. De som fick
extrasocker som ”mellanmål” fördubblade
faktiskt sin leverförfettningsgrad! Det sågs
ingen signifikant skillnad i insulinkänslighet i studien (som ju var liten), men man
fann också att tillägg av kalorier mellan
måltider (”snacking”) ökade mängden visceralt fett vilket blev statistiskt signifikant
enbart för gruppen som åt både extra fett
och extra socker som mellanmål (men alltså
inte när detta lades till ordinarie måltider).
UKPDS jubileum och metformin

Mycket av EASD i Barcelona 2013 kretsade
runt att det var 15 år sedan resultaten från
UKPDS presenterades i just Barcelona. Vad
som är ganska oomtvistat är att det viktigaste konkreta resultatet från den studien
var att metformin intog positionen som det
etablerade förstahandsvalet vid farmakologisk behandling av typ 2-diabetes. Möjligen är detta en alldeles unik händelse i
läkemedelshistorien, där en enda studie har
betytt så mycket för renässansen av ett läkemedel där patentet hade gått ut för länge
sedan. Vid tidpunkten för att resultaten
från UKPDS presenterades var metformin
till och med avregistrerat i USA, eftersom
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Rymliga kongresslokaler.

det ansågs omöjligt att sälja (!) på grund
av biverkningar och möjliga komplikationer. Så hur långt har vi då kommit 15 år
efter UKPDS när det gäller att välja andrahandsläkemedel efter metformin vid typ
2-diabetes? Inte så långt som man kanske
skulle tro och önska. En högaktuell fråga
är vilken plats de inkretinbaserade DPPIV-hämmarna bör ha och om denna grupp
kan knuffa undan den nu 70-åriga gruppen
av diabetesläkemedel som vi kallar sulfonylureapreparat som andrahandsläkemedel
efter metformin. DPP-IV-hämmarna anses
skonsamma eftersom de i det närmaste helt
saknar biverkningar och då de inte orsakar
hypoglykemier i monoterapi. En återkommande invändning har dock varit att det
saknas långtidsdata som värderar effekten
av dessa läkemedel på risken att utveckla
kardiovaskulära komplikationer. Mot den
bakgrunden blev resultaten från de kliniska
prövningarna SAVOR och EXAMINE flitigt diskuterade på EASD i Barcelona, även
om resultaten publicerats innan kongressen
påbörjades. Studierna liknar varandra på så
sätt att det var placebokontrollerade studier
där individer med typ 2-diabetes fick en
DPP-IV-hämmare som tilläggsbehandling
till den övriga behandlingen.
I SAVOR hette den aktiva substansen
saxagliptin, där tidigare metaanalyser visat
en gynnsam effekt på kardiovaskulära händelser. I SAVOR deltog 16 492 individer
som följdes i 2,1 år och man såg ingen skillnad i antalet händelser av den fördefinierade kardiovaskulära end-pointen mellan
aktiv substans och placebo. Däremot noterades att fler sjukhusvårdades för hjärtsvikt
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(3,5%) i saxagliptingruppen jämfört med
placebogruppen (2,8%) Fyndet var signifikant och dess betydelse diskuterades flitigt
under hela kongressveckan.

till fördel för DPP-IV-hämmare jämfört
med sulfonylurea som alternativ vid terapisvikt på enbart metforminbehandling.
Depressioner och diabetes

I EXAMINE utgjordes patienterna av en

något sjukare grupp där 5 380 individer
med nyligen genomgången hjärtinfarkt
eller instabil angina randomiserades till
behandling med placebo eller alogliptin.
Inte heller i denna studie såg man någon
skillnad i antalet kardiovaskulära händelser
mellan grupperna.
Om man betänker att mediandurationen som man följde patienterna i UKPDS
var nästan elva år ska man kanske inte förvänta sig så mycket ändå av möjligheten
att visa skillnad i studier som bara pågått
under en femtedel av den tiden. Men betyder då de negativa resultaten från SAVOR
och EXAMINE att det kanske ändå är
tryggast att hålla sig till de väl beprövade
sulfonylureapreparaten? Kanske inte ändå.
I en muntlig presentation av Craig Currie
som handlade om en registerstudie från
Storbritannien där 3 454 matchade kontroller i varje arm som fått behandling med
kombinationen metformin och ett sulfonylureapreparat eller metformin och en
DPP-IV-hämmare följdes avseende risken
för total mortalitet under åren 2007–2012.
Man fann en 2,3 gånger ökad risk för total
mortalitet i gruppen metformin + sulfonylurea jämfört med metformin + DPPIV-hämmare justerat för ett antal kända
riskfaktorer. Alla observationella registerstudier är behäftade med vissa metodologiska problem men resultaten kan ändå tala

En annan svensk registerstudie som omfattade hela Sveriges befolkning presenterades av distriktsläkaren Karin Rådholm
i Mantorp. Studien hade som syfte att
undersöka risken för första fatala eller icke
fatala hjärtinfarkten i grupper av individer
som använder diabetesläkemedel och eller
anti-depressiva läkemedel jämfört med
icke-användare i Sverige. Studien avsåg på
apotek uthämtade läkemedelsgrupper och
risken för första hjärtinfarkt under perioden 2008–2010. Hos kvinnor i åldersgruppen 45–64 år fann man att förekomsten av
läkemedelsbehandlad diabetes femfaldigt
ökade risken för hjärtinfarkt jämfört med
kvinnor utan diabetes, medan motsvarande riskökning för män med läkemedelsbehandlad diabetes endast var drygt
dubblerad. Fyndet bekräftar det redan
kända fenomenet att den skyddsfaktor som
kvinnligt kön utgör mot risken att utveckla
hjärt-kärlsjukdomar kraftigt reduceras för
medelålders kvinnor med diabetes. När
man analyserade gruppen som både hade
läkemedelsbehandlad diabetes och dessutom hade hämtat ut anti-depressiva läkemedel under observationsstudien ökade
risken för hjärtinfarkt med hela sju gånger
hos kvinnor. Motsvarande riskökning hos
män var mer blygsamma tre gånger förhöjd
risk för hjärtinfarkt jämfört med för män
som inte hämtat ut varken diabetesläkemedel och eller anti-depressiva läkemedel.

Barcelona är arkitekten Gaudis hemstad.

Albuminuri

Saknad

I en posterpresentation av Lars Weiss, välkänd njurmedicinare från Karlstad, redovisades resultat från studie av njurfunktion och mikroalbuminuri definierad som
albumin/kreatinin-kvoten i urin hos 588
individer med typ 2-diabetes i primärvården. Albuminuri i någon form var vanligt
(26%) varav 22% utgjordes av mikroalbuminuri och 5% hade makroalbuminuri. Vidare var etablerad kärlsjukdom,
genomgången hjärtinfarkt och retinopati
vanligare hos patienter med njurskada
definierat som CKD 3–5 jämfört med hos
patienter med CKD-klass 0-2. Inte helt
oväntade fynd men som ändå understryker hur vanligt njurskador är hos patienter
med typ 2-diabetes i primärvården.

Vad som verkligen saknades under EASD
var några riktigt långa diskussioner med
kompetenta deltagare om hur vi skall gå
vidare med livsstilsåtgärder nu när LookAHEAD inte visade att de förbättrade
riskfaktorerna kunde tecknas in som
mindre kardiovaskulär sjukdom i motsvarande grad. Och hur skall vi ställa oss till
att lågfettkost, som ju var den enda kost
som testades i interventionsarmen i LookAHEAD, gav högre kardiovaskulär risk
jämfört med en oljigare medelhavskost
med nötter och vin? Det är rätt anmärkningsvärt att UKPDS 15-årsjubileum fick
en stor del av en förmiddag medan dessa
enormt viktiga fynd, som båda publicerade i New England Journal of Medicine

i somras, inte dryftades under kongressen.
Hursomhelst så törs jag påstå att vi som
var där tyckte det var en mycket bra kongress i en trevlig stad! Och fick man lite tid
över gick det ju bra att njuta av min (FN)
favoritarkitekt Gaudis fina byggnader.
Nu i november saknar man här hemma
i Sverige också värmen där i Barcelona,
och den goda medelhavskosten. Kongressmaten var dock inte särskilt dominerad
av goda olivoljor, som synes på bild här
i reportaget.
Fredrik Nyström,
Carl Johan Östgren
Professorer i Linköping

Välkommen till 1:a Svenska Hjärta-Hjärna mötet den 29 januari 2014
Sambandet mellan förmaksflimmer och risk för stroke är högaktuellt och diskuteras intensivt. Metoder som screening och
långtidsregistering visar att förmaksflimmer är vanligare än vi tidigare trott. Underbehandling med antikoagulantia är ett problem. Nya antikoagulantia behöver finna sin rätta roll. Korrekt behandling till enskilda patienter är angeläget för att förhindra
nya insjuknanden respektive allvarliga komplikationer. Detta och närliggande frågor tas upp på det första svenska nationella
dedikerade hjärta-hjärna-mötet.
För program och mer information vg se: http://www.malmokongressbyra.se/hjartahjarna
Varmt Välkomna!
För Organisationskommitten
Arne Lindgren, Neurolog, Lunds Universitet; Mårten Rosenqvist, Kardiolog, Karolinska Institutet, Stockholm
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Trombocytfunktion och blödningskomplikationer hos kranskärlssjuka patienter
behandlade med trombocythämmare
Doktorandprojekt vid Institutionen för Medicin,
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Doktorand: Emma C. Hansson
Huvudhandledare: Anders Jeppsson
Bihandledare: Mikael Dellborg, Helena Rexius

Dubbelbehandling med trombocythämmare, acetylsalicylsyra (ASA) samt en
P2Y12-hämmare, förbättrar prognosen
för patienter med akut koronart syndrom (AKS) och har använts framgångsrikt inom kardiologin under det senaste
decenniet.

Av P2Y12-hämmarna kom clopidogrel först
i brett kliniskt bruk, men har de senaste
åren fått sällskap av nyare preparat (t.ex.
prasugrel, ticagrelor) med mer effektiv
trombocythämning. Behandling av trombotiska sjukdomar är alltid en balansgång
mellan trombos och blödning, effektiv
antitrombotisk effekt medför ökad risk
för både spontana och procedurrelaterade
blödningar, vilka kan variera mellan obetydliga tandköttsblödningar (som förvisso

kan vara nog så besvärande för patienten)
till livshotande komplikationer i samband
med akut kirurgi eller trauma. Samtidigt finns hotet från den bakomliggande
kärlsjukdomen ständigt närvarande och
därmed risken för nya, potentiellt letala,
tromboser om trombocythämningen inte
är tillräckligt effektiv.
P2Y12-hämmarna verkar genom blockering

av den ADP-beroende trombocytaggregationen, men binder till ADP-receptorn på
olika sätt, clopidogrel och prasugrel binder
irreversibelt medan ticagrelor har ett reversibelt bindingsmönster. Prasugrel och
ticagrelor har en högre grad av trombocythämning än clopidogrel (1,2), men medför
också en högre risk för blödningskomplikationer, både spontana och kirurgiska (3).

I det fall allvarliga kirurgiska eller spontana blödningskomplikationer uppstår
används ofta trombocytkoncentrat som
basbehandling för att förbättra hemostasen. Effekterna av trombocytkoncentrat
administrerat till patienter under pågående
trombocythämning är ofullständigt studerade. Prüller et al (4) samt Vilahur et al (5)
har visat att trombocyter åtminstone delvis
kan reversera clopidogrel- och ASA-initierad trombocyt-hämning. När det gäller de
nya trombocythämmarna finns få eller inga
data ännu publicerade.
För att reducera risken för blödningskom-

plikationer sätts P2Y12-hämmarna ut några
dagar före elektiv kirurgi (6). Det är dock
inte utrett huruvida trombocyt-transfusion
kan reversera effekten av trombocythäm-

Figur 1. Trombocytaggregabilitet hos patienter behandlade med olika trombocythämmare samt friska kontroller.
Baseline och tre ökande doser trombocytkoncentrat (+46, +92 resp +138 × 109 /l), grupperat på vilken aktivator som använts i analysen
(ADP=adenosindifosfat, AA=arachidonsyra, TRAP=thrombinreceptor-aktiverande peptid -6).
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ning tidigare efter utsättning, vilket skulle
kunna göra det möjligt att operera patienter tidigare än idag.
I doktorandprojektet studeras effekterna av trombocyttillsats till blodprover
från patienter behandlade med olika trombocythämmare, dels under maximal trombocythämning, dels vid olika tidsintervall
efter utsättning.
Det skulle vara av stort värde att få närmare kännedom om hur den allt större
grupp av patienter som behandlas med
trombocythämmare skall behandlas vid
akuta blödningar. De nya mer potenta
trombocyt
hämmarna och dess ökande
användning i kliniken gör att blödningsproblematiken sannolikt kommer öka. I
dagsläget är evidensläget för behandling
med trombocyttransfusion till patienter
med trombocythämmare inte tillfredställande, och projektet kommer belysa ytterligare några aspekter av detta.
För att undersöka effektiviteten av trom-

bocyttransfusion använder vi en ex vivomodell där trombocytaggregabilitet i helblod från patienter med kranskärlsjukdom
och olika typer av trombocythämmande
behanding analyseras med impedansaggregometri (Multiplate®, Roche Diagnostics,
Basel, Schweiz) (7). Metoden har visats ha
acceptabel korrelation till gold standard för
trombocytaggregationsbedömning (Born-

aggregometri). I analysen inkuberas helblod
i en testcell med två parade elektroder. En
aktivator, exempelvis adenosindifosfat,
arachidonsyra eller trombinreceptor-aktiverande peptid tillsätts därefter till helblodet. När trombocyterna aggregerar på
elektroderna ökar den elektriska impedansen, vilket beskrivs som en kurva där arean
under kurvan är ett mått på trombocyternas
aggregabilitet. I vår ex vivo-modell tillsättes
också trombocytkoncentrat till blodproverna, och vi kan på detta sätt uppskatta
effekten av trombocyttransfusion hos
patienterna utan att behöva administrera
trombocytkoncentrat till patienten.
De första resultaten från projektet visar att
metoden väl identifierar trombocythämning hos de patienter som står på trombocythämmande behandling. Vi har också
funnit att effekten av trombocyttillsats till
blodproverna varierar beroende på vilken
trombocythämning som använts. Den
arachidonsyra-inducerade aggregabiliteten kunde reverseras oavsett hämningstyp
medan den ADP-beroende aggregabiliteten skiljde sig signifikant mellan patienter
behandlade med ticagrelor och clopidogrel i tillägg till ASA, (se figur). Trombocyttransfusionen hade sämre effekt på
ticagrelor-behandlade patienter än clopidogrel-behandlade både vad gäller ADPberoende och ASA-beroende hämning.

Referenser:
1. Wallentin L, Becker RC, Budaj A et al. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with
acute coronary syndromes. N Engl J Med.
2009 Sep 10;361(11):1045-57.
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platelet aggregation and a lower rate of nonresponders compared with clopidogrel in
aspirin-treated patients with stable coronary
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Harry Buller kommer till SSTH:s utbildningsdagar
Harry Buller, världsauktoritet inom området venös tromboembolism, kommer till Göteborg för att föreläsa vid SSTH:s
utbildningsdagar 3–4 april 2013. Han är verksam vid Amsterdam Medical Centre, har lett en mängd kliniska studier
inom området venös trombos och har publicerat mer än 600 vetenskapliga artiklar. Ämnet för hans föreläsning
kommer att vara Treatment of Venous Thromboembolism in 2014.
I övrigt kommer mötet att innehålla föreläsningar och diskussioner om barn och trombos, nya antikoagulantia
och aktuell koagulationsforskning m.m. Yngre forskare kommer att ha möjlighet att presentera sin forskning, SSTH
kommer att ha sitt årsmöte och på torsdagskvällen den 3 april blir det som vanligt en trevlig middag med utdelning av stipendium.
Vi hoppas du har möjlighet att delta i mötet på Chalmers konferens! För mer information om programmet och hur
du anmäler dig se vår hemsida www.ssth.se
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Rapport från ISTH i Amsterdam
I juli i år avhölls den 24:e kongressen
i ISTH:s historia. ISTH, International
Society of Thombosis and Hemostasis
hade denna gång valt Amsterdam som
plats för sin kongress. En hel del av oss
skandinaver bevistade kongressen, då
det denna gång låg nära i avstånd, på vår
del av jordklotet. Kongressen går vartannat år och 2011 var det Kyoto, Japan, som
stod som värd och 2015 är det Toronto,
Kanada, som står på tur. Det vill säga lite
längre restider för oss nordbor.

H

elt naturligt så var det en hel
del fokus på de nya medlen
som dykt upp inom antikoagulationsvärlden. NOAC är en förkortning
som vi kommer att få höra mer av i framtiden (NOAC = new oral anticoagulants).
Det är ju tre stycken som vi i Sverige nu
har kunnat ta del av. Dabigatran, en trombinhämmare, var ju först ut på den svenska
marknaden, följt av två faktor X-hämmare,
rivaroxaban och apixaban.

Tidslinjen inom koagulationen spänner
över ett århundrade, innan vi tar del av
dessa preparat. Hirudin kom 1909, följt av
heparin 1939. Dicumarol introducerades
1941 och sedan är det ett långt hopp till
1985 när LMWH (lågmolekylärt heparin)
kommer ut i ljuset. Sen dröjer det således
fram till slutet av första decenniet på det
nya milleniet, innan vi får ta del av dessa
tre nya mediciner. Naturligtvis har det
funnits preparat emellan, med mer eller
mindre framgångar.
Dicumarol och Warfarin har funnits på
marknaden i över 70 år. Om ett preparat
överlever så länge så måste det vara bra.
Eller beror det kanske på avsaknaden av
konkurrens?
Vad skall man då begära av en antikoagulationsmedicin? Det skall kunna ges som
endos och peroralt, dvs. de flesta patienter
skall klara av detta själv, utan att behöva
förlita sig på någon hjälp från anhöriga
eller kommunen. Det skall vara en effektiv och säker antikoagulation från första

dosen, fast dos som inte kräver monitorering. Dessutom skall den vara oberoende
av maten som man stoppar i sig, och skall
inte interagera med de övriga mediciner
som patienten också behöver ta. Den skall
vara reversibel när man så önskar. Stort
terapeutiskt fönster men med klara säkerhetsmarginaler.
Detta är något som de nya antikoagulationsmedlen kan erbjuda idag, men där
Warfarin ej når upp till alla dessa krav.
En av fördelarna med NOAC är ju att man

slipper monitoreringen. En fix dos till
patienten som slipper åka iväg till ett lab
eller vårdcentral för att ta provet. Tidsvinst
och ingen arbetstid som behöver offras,
dvs. vi behöver ingen monitorering för
patientens skull. Men om vi skulle behöva
det, vad står då till buds?
Till exempel om vi står med en akut
dålig patient som kräver en urakut operation eller invasiv procedur, misstänkt komplikation av drogen, kanske en patient som
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Det är därför viktigt att man är noga med indikationerna och
framförallt uppföljningen när man påbörjar en behandling
med dessa potenta antikoagulantia.
kommer in med intoxikation eller om man
står i en akut tromboembolisk situation.
Samt naturligtvis om man står inför en
akut blödande patient eller om njurarna
sviktar. Vad gör vi då? Har vi då några
labtester som kan hjälpa oss. I lab-världen
håller man på med detta och tittar på olika
sätt. Viss påverkan på APT-tid och PT kan
ses, men man måste vara väl förtrogen med
hur sensitivt just det egna labbet är med
sina prov. Detta är således inget som man
skall använda i rutinsjukvården, det poängterades flera gånger.
Trevor Baglin från Cambridge, England,
höll en bra föreläsning om vad vi kan förvänta oss i framtiden, dels när det gäller
utvecklingen gällande åldrande och sjukdomsutveckling, dels behovet av antikoagulantia. Förmaksflimmer vet vi ju är relaterat till åldern. En prevalens på 1% ex. vid
60-årsåldern som stiger upp mot 8–10%
i 85-åldern, enligt Framingham-studien.
I en studie från västra Australien tittade
man på den årliga incidensen av symptomatisk djup ventrombos och lungemboli
hos invånarna. Incidensen hos unga < 20
år var 0,03 per 1000, att jämföras med 5,36
per 1000 hos äldre > 80 år, dvs. en helt
klar ökning.
Han visade också att 2040 kommer
åldersgruppen > 75 år att vara större än
åldersgruppen 65–74. Man räknar samtidigt med att i USA kommer 1 av 8, dvs.
12% av befolkningen, att vara 75 år eller
äldre år 2050.
Risken för stroke i flimmergruppen
ökar ju med åldern. Han visade att i ålders-

gruppen 50–59 är risken för stroke hos en
flimmerpatient 1,5%, medan i åldersgruppen 80–89 så hög som nästan 24%.
Han visade exempel på fysiologiska
förändringar i kroppen när den åldras. I
magtarmkanalen finns det sjukdomar som
också ökar med åldern, såsom diverticulos,
angiodysplasier, ischemisk colit och polyper.
I slemhinnan minskar mucusproduktionen
liksom produktionen av bikarbonat. Man
ser en ökad atrofi och minskad reparationsförmåga i epitelet, liksom minskad
blodförsörjning. Man har sett en kraftig
ökning av bakterien Helicobacti pylori, hos
äldre patienter, upp till 80% prevalens hos
80-åringar och äldre. En samtidig behandling med ASA, i kombination med ex. Warfarin, NSAID eller annan trombycythämmare, ex. Clopidogrel, ökar risken betydligt
för gastrointestinala blödningar, jämfört
med singelterapi av vardera preparaten.
Även farmakokinetiken och farmakodynamiken ändras hos de äldre. Exempelvis ser man att receptorer kan förändras
i affinitet och antal, liksom att det postreceptoriska svaret kan bli annorlunda.
Generellt ses en minskning i den metaboliska kapaciteten. En minskad levermassa och minskad oxidativ metabolism
via P450-systemet, vilket ger en minskad
utsöndring av läkemedlet. Generellt ser
man att mindre mängd läkemedel krävs
för att uppnå samma effekt. Detta ser
man tydligt i Waranbehandlingen, där man
behöver allt mindre Waran för att uppnå
målet INR 2-3, i de högre åldersgrupperna.
Hos de äldre försämras också njurfunktionen och därmed risken för ackumula-
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tion av läkemedel. Demenssjukdom kan
vara en annan problematik. Fallrisken ökar
också med åldern, pga. minskad balans,
minskad muskelmassa och muskeltonus.
Försämrad syn och ortostatisk hypotension
pga. mediciner, samt autonomisk dysfunktion kan vara andra problem.
Det är därför viktigt att man är noga med

indikationerna och framförallt uppföljningen när man påbörjar en behandling
med dessa potenta antikoagulantia. I Sverige har vi ju redan en välfungerande organisation med våra AK-mottagningar. Detta
är ju något som de flesta övriga länder
saknar. Vi ser ju också att våra TIR-värden,
time in range, dvs. när patienten ligger
terapeutisk med ett INR mellan 2–3, ligger
fantastiskt bra i Sverige, mellan 70–80%,
medan man i andra länder således är glada
när man ligger kring 60%.
Men budskapet var att man skall respektera indikation och kontraindikationer.
Patienterna behöver inte bara informeras
utan kanske också ”utbildas” gällande sin
sjukdom och behandling. Se till att patienten har tydliga ”bevis” på sin medicinering
såsom halsband eller informationskort, så
att informationen snabbt når fram när vi
behöver veta att patienterna står på antikoagulantia, samt att läkemedlen ingår i
register så att vi kan samla information och
erfarenheter.
Ingar Timberg
Medicinkliniken
Hässleholm
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Guldmedalj till Lars Hjalmar Lindholm
Vid Umeå universitets årshögtid den 19 oktober i år fick Lars Hjalmar Lindholm universitets
förtjänstmedalj i guld för sina betydelsefulla insatser. Detta är en mycket välförtjänt utmärkelse till en stor profil såväl i Sverige som på det internationella planet!
Lars Hjalmar Lindholm är sedan 1998 professor (numera synnerligen aktiv senior professor)
i allmänmedicin vid Umeå universitet. Han är en sällsynt framstående och välkänd blodtrycksforskare med ett stort internationellt nätverk och han har under många år verkat i European Society of Hypertension
(som sekreterare) och i International Society of hypertension (som ordförande bland annat). Lars Hjalmar Lindholm tog
också initiativ till och leder den mycket framgångsrika svenska forskarskolan i allmänmedicin. Insatserna för svensk
utbildning, behandling och forskning inom hypertoni och relaterade metabola störningar är mycket stora.
Thomas Kahan
Professor, överläkare
Karolinska institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus
thomas.kahan@ds.se

Fristående kurs 7,5 hp, avancerad nivå
Vårterminen 2014

Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling
Detta är en kurs för dig som arbetar med kärlsjuka patienter och vill lära dig mer om kärlsjukdomar, den senaste forskningen
och utvecklingen inom det kärlkirurgiska området samt hur omvårdnad kan bedrivas utifrån nya förutsättningar. Kursen ger
dig ett kritiskt förhållningssätt och en kompetens för att kunna; utföra specifik omvårdnad vid kärlsjukdomar som behandlas
medicinskt, kirurgiskt såväl som endovaskulärt. Du lär dig handlägga sjukdoms- och behandlingsrelaterade symptom, hälsopedagogiskt arbete och hur aktuell forskning kan tillämpas i praktisk verksamhet.
Kursen riktar sig till sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor med specialitet inom operation och andra personer
med 180 hp grundutbildning inom vårdområdet.
Nu är kursen öppen även för sjuksköterskor utan kandidatexamen!
Behörighetskrav: Leg sjuksköterska eller annan högskoleutbildning omfattande minst 180 hp inom det människobehandlande
området.
Kursen bedrivs delvis på distans med kvartsfart (2 fysiska träffar á 3 dagar)
Sista ansökningsdag den 15 oktober 2013 på www.studera.nu
Efteranmälning görs direkt på Malmö högskolas hemsida: http://www.mah.se/Om-Malmo-hogskola
Kursstart: 20 Januari, 2014
För vidare information kontakta:
Kursansvarig Christine Wann-Hansson,
christine.wann-hansson@mah.se, Tfn: 040-6657430
För information om kursplan och anmälan:
http://www.edu.mah.se/HS628A/
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Rapport från

ESH Summer School 2013
i Porto, Portugal
Mellan 21 och 27 september höll European
Society of Hypertension sin årliga Hypertension Summer School. I år hölls den i
Porto i norra Portugal. 72 deltagare representerade 37 länder och fick uppleva lärorika och givande dagar i en trevlig miljö.

B

akom arrangemanget stod Fernando Pinto från Portugal som
värd, samt Renata Cifkova från
Tjeckien som ansvarig för det vetenskapliga innehållet. Ett flertal framstående forskare med anknytning till hypertoni delade
generöst med sig av sin kunskap under kursens föreläsningar. Nedan följer lite av det
vi tar med oss från kursen.
Den inledande föreläsningen hölls av

ESHs förre ordförande Alberto Zanchetti,
Italien, som guidade oss igenom nyheterna
i 2013 års ESH guidelines i handläggning
av hypertoni. Bland annat behandlades
frågan huruvida äldre utan riskfaktorer
med systoliskt blodtryck mellan 140–159
mmHg alltid ska behandling med slutsatsen att denna rekommendation faktiskt har
en låg evidensgrad, evidensgrad C.

En påbörjad studie för att närmare
undersöka frågan om målblodtryck är
ESH-CHL-SHOT, ett europeiskt-kinesiskt samarbete. I studien, som inkluderar
personer med tidigare stroke eller TIA, ska
blodtryckets eventuella J-formiga kurva
undersökas och det finns därför tre armar
med systoliskt målblodtryck; 135–145
mmHg, 125–135 mmHg och under 125
mmHg. I varje arm finns dessutom två
målvärden för LDL-kolesterol. End-points
är ny stroke, kardiovaskulär sjukdom och
minskad kognitiv funktion.
Nästa talare var ESHs nuvarande ordförande Anna Dominiczak, Storbritannien.
Hennes forskning rör genetiken bakom
hypertoni och hon berättade bland annat
om en enorm studie där man i en Genome
Wide Association Study (GWAS) av sammanlagt 200 000 individer har kartlagt
vilka gener som har samband med hypertoni. Uromodulin är ett tubulärt protein
som återfinns i Henles slyngas ascenderande del och som har en viktig del i
natriumutsöndringen. Ett intressant fynd
är att genen som kodar för Uromodulin är
associerat med hypertoni, ett fynd som kan

få diagnostisk och/eller terapeutisk betydelse i framtiden. Allt detta hanns med
innan första kafferasten!
Bland föreläsarna representerades Sverige

av Peter Nilsson från Malmö som berättade
om Early Vascular Ageing. Den kardiovaskulära riskbördan börjar redan innan födseln med fetal programmering då låg födelsevikt ökar risken för diabetes och hypertoni i vuxenlivet och Nilsson lämnade oss
med budskapet att man ska riskintervenera
tidigare. ”The earlier the better”, snarare än
”the lower the better”.
Rintata Cifkova från Tjeckien gav en
bra och systematisk översikt av högt blodtryck under graviditeten. Av förklarliga skäl
är det ont om bra studier som har undersökt farmakologisk blodtrycksbehandling
under graviditeten. Några behandlingsrekommendationer finns dock, bland annat
nämnde Cifkova att ASA från tolfte veckan
till patienter med hög risk för preeklampsi
minskar risken för preeklampsi, vilket
torde vara välkänt bland obstetriker.
Peter Sleight, Storbritannien, är en av
legenderna inom hypertoniforskningen och
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Sveriges två kursdeltagare: Fredrik Wallentin
(till vänster) och Mikael Gottsäter (till höger).

vi fick höra en exposé över med- och motgångar från hans långa karriär. För Sleights
del övervägde framgångarna då han bland
annat har stått bakom flera av de största kardiovaskulära studierna genom tiderna. Han
var ansvarig för styrgruppen av ISIS-studierna, och han har medverkat i ett flertal
internationella viktiga studier såsom upptäckten av tillägg av ASA till infarktpatienter (ISIS-2), trombolys till infarktpatienter
(ISIS 2 & 3) ACE-hämmare (HOPE) och
statiner (HPS) hypertonistudierna m.fl.
Sleight poängterade att även om man
inte kommer dit man önskar i karriären
kan det öppna dörrar för andra, oväntade
möjligheter. Utöver händelser från sin egen
karriär berättade han också om hur man
kritiskt ska granska vetenskapliga publikationer och att det fortfarande förekommer fusk och plagiat, vilket man bör vara
medveten om.
Stéphane Laurent, Frankrike, är en av värl-

dens främsta inom artärstyvhet och han
gav en fantastisk exposé bland annat om
hur man kan bestämma artärernas styvhet
med hjälp av pulsvågshastighetsmätning.
Det är känt att pulsvågshastighet predikterar kardiovaskulära händelser och ett av
Laurents kommande projekt går ut på att i
den så kallade SPARTE-studien undersöka
huruvida en behandlingsregim som baseras
på pulsvågshastighet i slutändan minskar
risken för kardiovaskulära händelser.
Vi fick även lära oss om Portugals kardiovaskulära situation som utmärks av

196 VASKULÄR MEDICIN 2013 • Vol 29 (Nr 4)

Europas högsta saltintag och en väldigt
hög strokeincidens. Strokeincidens är epidemiologiskt ett bra mått på blodtryckskontroll då dessa har ett starkt samband.
På senare år har även den ekonomiska
krisen drabbat Portugals ekonomi hårt
vilket bland annat resulterat i ordentligt
höjda patientavgifter vid läkarbesök och
mindre resurser till prevention. Men trots
detta finns det positiva tendenser. Till
exempel har man lyckats att få bagerierna,
som är en stor saltkälla i Portugal då man
äter bröd till varje måltid, att sänka brödens salthalt. Kursens arrangör Fernando
Pinto, presenterade en nyligen genomförd
studie om hypertoniprevalens i Portugal,
PHYSA. Resultaten från PHYSA indikerar att man är på god väg att minska
saltkonsumtionen och att man även ser
en sänkning av blodtrycket. Vi fick själva
möjlighet att uppleva portugisernas kärlek
till salt då maten på kursen nog egentligen
var i saltaste laget. Men å andra sidan var
den väldigt god!
Under kursen hade några av deltagarna
möjlighet att presentera sin forskning,
vilket var mycket uppskattat och ledde till
många intressanta möjligheter till diskussion. En av deltagarna som fick möjligheten att presentera sin forskning var Adam
Greenstein, från Storbritannien. Hans forskar om perivaskulära fettvävens inverkan
på små artärers vasokonstriktion där han
på ett elegant sätt visade att artärer från
patienter som genomgått gastric bypass

hade en minskad benägenhet till vasokonstriktion jämfört med före kirurgin.
Under vårt besök i Porto hann vi också
med en sightseeing på floden Douro med
Portos många kända och fina broar. Portvin är kanske det många i första hand förknippar med Porto. På schemat stod också
ett besök i en vinkällare och det var roligt
att på plats få se hur tillverkningen går till.
Ett av de viktigaste syftena med kursen,

vilket kursledningen också betonade, var
att träffa andra läkare och forskare med
hypertoniintresse. Vi uppskattade tillfällena att träffa och umgås med andra forskare från hela världen där vi kunde utbyta
erfarenheter från våra forskningsprojekt
men också från den kliniska vardagen. Vi
är tacksamma och glada över att ha fått den
här möjligheten att skapa ett forskningsnätverk som kommer att vara till stor hjälp
i framtiden! Vi kan därför varmt rekommendera ESH Summer School för andra
med intresse för hypertoni, det är en väl
investerad vecka. Den har gett oss massor
med inspiration och nya idéer och vi vill
tacka Svensk förening för hypertoni, stroke
och vaskulär medicin för att vi fick möjligheten att deltaga!
Mikael Gottsäter
AT-läkare,
Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Fredrik Wallentin
Överläkare, Hjärtkliniken,
Danderyds Sjukhus AB, Stockholm

Läkare med gränser
Frustration. Över att vara utbildad under
12 års tid för att bli specialist och sedan
bemötas med ständiga ifrågasättanden. Ibland från såväl medarbetare som
patienter och deras anhöriga.

”J

ag trodde att patienterna kom
till mig för att få min bedömning. Ett medicinskt skolat öga
för att sortera friskt från sjukt.” Jag citerar en äldre, manlig kollega som berättar
om sin egen arbetssituation efter att jag
beskrivit vad jag upplevt under veckan.
Då insåg jag att det inte handlade om att
jag var kvinna eller yngre (då), utan om
en attitydförändring i samhället. Begreppet
medikalisering hade börjat bli känt – att
läkare använder medicinska åtgärder och
diagnoser på tillstånd som inte är patologiska. Men att människor också söker
vård för att de mår dåligt och begär såväl
medicin som sjukskrivning för att hantera
symptom som genereras av livssituationen.
Och idag är det lättare och det går snabbare
att ”göra som patienten vill för jag har inte
tid för någon konflikt”. Hur kan det bli så
om kårens första bud är att aldrig skada?
För åtgärder som ger kortsiktig lindring
men inte löser det egentliga problemet,
skadar. Och är det verkligen en ”konflikt”
eller handlar det om att vi inte längre tål
vanliga reaktioner vid frustration?
Mitt svar är att när enskilda medicinska

åtgärder hamnat på den politiska och
massmediala agendan, är det lätt att som
professionell tappa bort att jag som läkare
fortfarande har ett individuellt ansvar
för det jag gör inom mitt yrkesutövande.
Kunskapen och erfarenheten som är till
grund för legitimationen har kommit i
skymundan, när ”det går att göra allt och
ingen ska behöva må dåligt”. Parallellt
med dessa antaganden förs inte en öppen
prioriteringsdebatt. Svensken har successivt
fått lära sig att man har rätt att välja allt
man vill ha inom vården, för att bli nöjd
kund. Men resurserna är begränsade – alla
kan inte få allt. Och om en patient möter
ett nej kommer i dagsläget hot om anmälningar, att gå till pressen eller lista om sig
(söka vård hos någon som förstår att det är
”nöjd kund” som gäller). Och medicinska
beslut kan ändras av opinion – inte av att
det medicinska tillståndet förändras.

”Jag har rätt att få det jag känner att jag
behöver. Du vet inte hur min huvudvärk
känns och jag tror att det är en hjärntumör,
så nu vill jag ha den där röntgen.” Det blir
svårt att säga nej om man inte vet hur man
undersöker en patient kliniskt utan alltid
skickar remisser utifrån rädsla att missa
något. Så ja, läkare som arbetar i Sverige är
också svenskar. Vi är också rädda. Det har
blivit personligt riskfyllt att göra bedömningar. För bedömningar är färskvara. Och
den enda garantin i livet vi har, är att vi ska
dö. Och om vi gör det av sjukdom, som de
flesta gör, är det doktorns fel då? Lurades
den döde på sin överlevnad? Det kan låta så
när man läser artiklar, även i dagspressen.
Jag föreläser om empowerment på termin

8, läkarprogrammet i Linköping. Kurskritiken brukar vara bra med av och till inslag
av enstaka taggiga kommentarer om min
personliga framtoning. Det svider till att
läsa dem. Nyligen kom ett mail från en
yngre kollega:

”Jag gör AT i Skåne. Innan dess jobbade jag
ett drygt år på en vårdcentral. Jag gick in i det
med inställningen att jag ville bli allmänläkare.
Det året fick min naivitet och ”hjälpvilja” sig
en törn. Jag blev paff över hur mycket ansvar
mina vuxna, egentligen beslutskapabla,
patienter vältrade över på mig som ny doktor.
Det kändes som det var helt upp till mig hur
deras liv skulle se ut framöver och i vilken
utsträckning de skulle kunna ”må bra”. Jag
kom längre och längre ifrån tankarna på att
bli allmänläkare och detta gjorde mig ledsen
då jag i övrigt tror att det är just den specialitet
jag skulle kunna trivas med i längden.
Jag hörde dig tala för några år sedan i
slutet av läkarutbildningen (läste i Linköping)
och jag tyckte väl redan då att mycket av det
du sade lät vettigt. Men jag var då fortfarande ovetande om hur det faktiskt ser ut i
verkligheten och jag tyckte att det du sade
ibland var lite väl tillspetsat. Men så för någon
månad sedan kom jag över din bok hemma
hos en kompis och när jag nu läst igenom
den håller jag med om i stort sett allt.
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Jag har fått massor med energi av att läsa
den och känner mig nu riktigt peppad inför
vårdcentralsdelen av AT. Jag rekommenderar boken till alla kollegor jag talar om
ämnet med. Att jag samtidigt haft förmånen
att träffa på unga duktiga ST-läkare i allmänmedicin har gjort att jag nu åter tror på en
framtid som distriktsläkare.”
Delar jag med mig av detta för mitt egos

skull? Kanske lite, men framför allt för att
jag tycker om mina patienter. Jag tycker om
mina kollegor. Jag tycker om att hjälpa till.
Lösa problem och bidra till att andra mår
bättre. Men jag tycker inte om att känna
mig låst och tvingad. Därför skrev jag en
bok om att det går att återerövra sin frihet
”Svensk sjukvård till vanvett: om patienten
bestämmer”. Att styra sin uppmärksamhet
mot det man vill bidra till och uppnå istället för det man vill undvika, dvs. är rädd
för. Patienten bestämmer över sitt liv men
inte över mina medicinska bedömningar
eller råd. Patienten bestämmer om råden
är användbara för honom eller henne. Mitt
ansvar är att inte försöka övertyga patienten om att jag har rätt genom att ”köpa
patienten med det den vill ha först”. Eller

vara rädd för att bli övergiven av patienten
om den inte gillar min bedömning. Idag
finns ju också ekonomiska hot mot en
vårdenhet om ”för många patienter listar
om sig”. Men kära kollegor, vart tog er
medicinska professionalitet vägen om det
är patientens känslor och vår oförmåga att
validera dem, som styr vården idag? Vi
bidrar till en vårdcirkus som handlar om
att vi vill dölja att mortaliteten fortfarande
är 100% och önskan att slippa reaktionerna
på att den som dör före 82 års ålder, är
kränkt.
Nätverket Läkare med gränser, är ett försök

till att återupprätta läkarrollen och ett
personligt, medvetet ansvar för hur man
använder sin medicinska kompetens i förhållande till patienten. Att inte skylla sina
beslut och åtgärder på det massmediala
trycket, vad en kollega skulle ha gjort, vad
försäkringskassan kräver, arbetsförmedlingen beställt eller vad anhöriga tycker.
En läkare med gränser är ingen diktator
utan en etiskt medveten professionell som
är beredd att använda sin kompetens och
stå för sina beslut. Eller ändra på dem om
det kommer ny medicinsk information.
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I samspel med den patient som har sökt
hjälp. Kunder söker inte hjälp. De beställer.
Hälsa går inte att beställa. Det handlar om
egen medvetenhet, livsstil och förmåga att
acceptera livets förutsättningar. Vi behöver
börja om – på samhällsnivå. Vad ska vi ha
våra liv till annat än att tänka på att slippa
må dåligt eller att slippa dö? Livet pågår
hela tiden. Att få möjlighet att rikta den
energin är en gåva. Jag har många patienter
som har släppt sjukrollen och börjat delta
i sina liv. Det är fantastiskt att få vara med
på en sådan resa. Det gör att jag fortfarande är läkare istället för designshopsinnehavare.
Åsa Kadowaki
Leg läkare, specialist i psykiatri,
leg KBT-psykoterapeut med pågående
handledarutbildning vid LiU
Verksam i primärvården i Östergötland
som konsultläkare och handledare
Urban Bengtson
Leg läkare, specialist i allmänmedicin,
KBT-terapeut steg I
Medlem i Östergötlands landstings etiska råd
Distriktsläkare i primärvården i Linköping

RCT-studie om effekt av motiverande
samtal på kardiovaskulär risk
Kommentar: Den refererade studien befäster ytterligare att det är komplext att behandla levnadsvanor.
Av studien framgår det att först behöver vår befolkning motiveras till att komma på erbjudna besök för
att samtala om att ändra sina riskabla levnadsvanor och sedan behöver de, som faktiskt kommer till mottagningen, motiveras till att ändra sina vanor. Detta är en utmaning för svensk primärvård!
Inledning

I artikeln [1] från Hoorn Preventionstudien påtalas vilket stort folkhälsoproblem
som övervikt, rökning, låg fysisk aktivitet
och ohälsosamma matvanor innebär för
utvecklingen av typ 2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom. Intensiva interventioner
har i forskningssammanhang setts kunna
påverka denna trend, men författarna såg
det som en utmaning att få samma goda
effekt av en intervention i praktisk verksamhet i primärvården i Nederländerna.
Av den anledningen gjorde de en studie
för att undersöka hur effektiv behandling
av levnadsvanor i primärvården var för att
förhindra utveckling av typ 2-diabetes och
död i hjärtkärlsjukdom hos riskpatienter.
I studien bjöds 8 193 män och kvinnor
mellan 30 och 50 år in där slutligen 772
personer uppfyllde inklusionskriterierna
att ha ett ökat midjeomfång (≥101 cm
för männen och ≥87 cm för kvinnorna)
och ökad risk för hjärtkärlsjukdom enligt
SCORE. Ytterligare 160 personer sorterades bort och de återstående 622 randomiserades till interventions- eller kontrollgrupp. Personerna i kontrollgruppen fick
en broschyr med råd om fysisk aktivitet
och hälsosam mat. Rökare fick också en
broschyr om att sluta röka.
Intervention

Erik De Castro/TT

Patienterna i interventionsgruppen besökte
utbildade mottagningssjuksköterskor vid 6
tillfällen under 30 minuter för rådgivning
om sina ohälsosamma levnadsvanor följt av
uppföljande telefonsamtal var tredje månad
under ett år. Mottagningssjuksköterskorna

hade fått 12 timmars utbildning i Motiverande samtal [2] och 6 timmar om problemlösande behandling. De spelade också
in samtal som de fick återkoppling på av en
handledare. Behandlingen av patienterna
fokuserade på att betona skillnaden mellan
hur patienternas aktuella situation såg ut
kontra deras målbild för ändrade levnadsvanor enligt teorin om självreglering [3].
Teorin om beteendeplanering [4] användes
för att ge stöd till patienterna att uppleva
kontroll över sin situation och få redskap
att använda för att övervinna hinder för att
förändra sina levnadsvanor.
De primära resultatmåtten var uppskattad risk att utveckla typ 2-diabetes
inom 9 år grundat på etnicitet, hereditet
för diabetes, systoliskt blodtryck, midjemått och längd och död i kardiovaskulär
sjukdom inom 10 år grundad på kön, rökning, kolesterol och systoliskt blodtryck.
De sekundära måtten inkluderade fysisk
aktivitet likvärdig med 30 minuters rask
promenad 5 dagar/vecka, intag av minst 2
frukter och 200 gr grönsaker per dag och
rökning.
Resultat

Det var ingen större skillnad mellan grupperna vid baslinjen för kön (58% kvinnor),
ålder (43 år), hereditet, vikt (90,5 kg),
midjemått (97 cm) och blodtryck (129/73
mmHg). Vid uppföljning vid 6 och 12
månader efter interventionen sågs inga
signifikanta skillnader mellan grupperna
för de två olika riskmåtten och inte heller
för fysisk aktivitet, intag av frukt och grönt
eller rökning. I genomsnitt deltog patien-

terna vid två av de sex rådgivningstillfällena
och fick uppföljning i telefon vid 2,3 tillfällen av tre. Vid 6-månadersuppföljningen
deltog 86,2% och vid 12 månader 80,7%
av de inkluderade patienterna.
Diskussion

Författarna lyfter i sin diskussion utmaningen i att implementera åtgärder för förändrade levnadsvanor i daglig verksamhet.
De lyfter också svårigheterna att kontrollera ”dosen” av den här typen av interventioner där även patienternas fysiska och
sociala omgivning spelar stor roll, vilket
avspeglades i att det var många av patienterna som valde att bara komma på några
av de sex erbjudna besöken. Å andra sidan
bedömdes mottagningssjuksköterskorna
vara kompetenta att genomföra rådgivningen på ett bra sätt.
Eva Drevenhorn
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Symptoms, illness behavior and help-seeking, in
Self-regulation adn teh mechansims for symptom
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New York. p. 55-86.
4. Ajzen, I., From intentions to action: A theory of
planned baehavior. In action-control: from cognition to behavior. 1985, New York: Springer.
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ANNONS

Renal denervering har fått kod för åtgärd
och diagnosrelaterad grupp (DRG)
Renal denervering är en etablerad terapeutisk intervention
vid terapiresistent hypertoni. Metoden finns idag tillgänglig
på specialiserade centra i alla regioner över landet. Socialstyrelsen har därför beslutat att per den 1 januari 2014 införa en
ny åtgärdskod (KVÅ), ADA40, med texten ”Perkutan transluminal ablation av sympatiska njurnerver”. Använd fortsättningsvis ADA40 i stället för den tidigare ADA 99 (”Annan
operation på det sympatiska nervsystemet”).
I NordDRG grupperas ADA40 till DRG E16N ”Andra perkutana kardiovaskulära åtgärder” (före detta DRG 112A). Den
nationella vikten för 2013 är 1,9916. Vad vikterna blir 2014
vet vi inte ännu men det brukar inte vara stora viktskillnader
mellan åren.
Glöm inte att samtidigt ange lämplig diagnoskod. Primär
hypertoni (I10.9) kan ibland vara lämpligt. Oftast har dock
patienter med resistent hypertoni påverkan av hjärta och/eller
njurar. Då bör man använda dessa särskilda diagnoskoder.
På så sätt kommer diagnosregistret innehålla mer precis och
värdefull information i de fall man ska använda registerdata
för till exempel kvalitetssäkring, forskning och utveckling.
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I10.9
I11.0
I11.9
I12.0
I12.9
I13.0
I13.1
I13.2

Primär (essentiell) hypertoni
Hypertensiv hjärtsjukdom med hjärtsvikt
Hypertensiv hjärtsjukdom utan hjärtsvikt
Hypertensiv njursjukdom med njursvikt
Hypertensiv njursjukdom utan njursvikt
Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med hjärtsvikt
Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med njursvikt
Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med både hjärtsvikt och njursvikt
I13.9 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom ospecificerad

Ett alldeles särskilt tack till alla uppgiftslämnarna på sjukhusen som på ett mycket värdefullt sätt hjälpte till med att ge
utförliga ekonomiska underlag för kostnaderna i samband
med renal denervering. Tack vare detta kunde förändringen
i DRG ske redan nu.
Thomas Kahan
Professor, överläkare
Karolinska institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper,
Danderyds sjukhus,
Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus
thomas.kahan@ds.se

Obstruktivt sömnapnésyndrom
och hjärtkärlsjukdom
Inledning
Foto: iStockphoto.com

Flera studier har visat att obstruktiva sömn
apnéer (OSA) är en oberoende riskfaktor
för kardiovaskulär sjukdom och död i allmänhet samt stroke i synnerhet [1-3].
Dessa upprepade hypoxiska episoder och
intrathorakala trycksvängningar aktiverar
det sympatiska nervsystemet [4], sänker
myokardets kontraktilitet [5], ökar blodtryck och hjärtfrekvens [6], bidrar till oxidativ stress och systemisk inflammation [7],
aktiverar trombocyter [8], försämrar endotelfunktion [7], och kan bidra till maligna
arytmier [9].
Dessutom orsakar obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS), det vill säga kombinationen av apnéer eller hypopnéer och
symtom, hos många drabbade depression,
minskad prestationsförmåga och sänkt
livskvalitet [1]. Somnolens och minskad
koncentrationsförmåga medför bl.a. att
bilförare med OSAS har signifikant högre
risk för trafikolyckor [1]. OSAS är både
vanligt och kraftigt underdiagnostiserat.
Syftet med denna artikel är att redogöra för
kunskapsläget om obstruktiva sömnapnéer
och dess koppling till kardiovaskulära sjukdomar. Artikeln tar inte upp sömnapnéer
hos barn, då deras sjukdom till stora delar
skiljer sig från den hos vuxna.
Definitioner

Den engelska termen ”sleep related breathing disorders” innefattar både obstruktivt och centralt sömnapnésyndrom, varav
obstruktivt sömnapnésyndrom, OSAS, är
vanligast. Centrala apnéer med så kallad
Cheyne-Stokes andning förekommer
främst hos patienter med samtidig svår
sjukdom, som hjärtsvikt eller centralnervös
påverkan. Blandformer är dock vanliga hos
sjukare patienter, och ibland kan man se
att patienten vid insomnandet har övervägande obstruktiva apnéer, men att frekvensen av centrala apnéer ökar under natten.
Förekomsten av obstruktiva apnéer eller
hypopnéer i kombination med symtom ger
diagnosen OSAS, Obstruktivt Sömnapnésyndrom (Faktaruta 1). Apné definieras
vanligen som helt blockerat luftflöde under
minst 10 sekunder, och hypopné som
minst 50% reducerat luftflöde under minst
10 sekunder. Båda ska åtföljas av minst 4%

sänkt arteriell syresaturation. Medelantalet
apnéer eller hypopnéer per timme brukar
anges som AHI, apné-hypopné-index.
Enstaka apnéer förekommer hos många,
men om patienten har 5–15 apnéer eller
hypopnéer per timme, dvs. AHI 5–15, i
kombination med övriga kriterier, talar
man vanligen om mild OSAS. Måttlig
OSAS innebär AHI 15–30 i kombination
med symtom och svår OSAS föreligger vid
AHI över 30 i kombination med symtom.
Vid tolkningen av en sömnregistrering
beskrivs vanligen också ett flertal andra
variabler, bl.a. apnéernas längd och desatureringarnas frekvens och djup, och om
de är kroppslägesrelaterade, dvs. mer frekventa i ryggläge.
Den klassiska beskrivningen av OSASpatienten som sömnig, kraftigt överviktig,
medelålders och av manligt kön stämmer
endast delvis [3, 10]. Dessa individer har

Faktaruta 1: Definition av obstruktivt
sömnapnésyndrom. Uttalad dagtrötthet
som inte förklaras av andra faktorer eller
minst två av följande som inte förklaras
av andra faktorer:
• Trötthetskänsla dagtid
• Kvävningskänsla eller flämtande
andning under sömn
• Frekventa uppvaknanden under sömn
• Ej utsövd/utvilad vid morgonuppvaknandet
• Nedsatt koncentrationsförmåga
samt sömnregistrering med minst 5
obstruktiva apnéer/hypopnéer per
timme

en kraftigt ökad förekomst av obstruktiva
apnéer, men OSAS är inte ovanligt hos
kvinnor eller normalviktiga [10]. Prevalensen av OSA ökar med åldern och lindrig
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OSA ses hos omkring 17–28% i en medelålders population, medan svårare behandlingskrävande OSAS ses hos 4–14% [1, 3,
10]. Kanske viktigast att känna till är att
förekomsten av OSAS ökar markant hos
patienter med samtidiga riskfaktorer för
kardiovaskulär sjukdom, som övervikt,
diabetes, eller etablerad hjärtkärlsjukdom
vilket beskrivs i följande avsnitt.
Patofysiologi

Patofysiologin bakom OSA är komplex.
Övervikt är en klar riskfaktor, och viktreduktion minskar AHI [3]. Samtidigt förekommer obstruktiva apnéer hos många
normalviktiga. Endast ett fåtal vuxna med
OSA har så trånga anatomiska förhållanden i farynx att detta försvårar luftflödet. I
stället faller svalget samman på grund av en
relativ trånghet i kombination med störd
svalgtonus [3]. Neurokognitiva störningar
som nedsatt minne och uppmärksamhet är
också vanligt hos patienter med OSA, och
det är möjligt att detta bidrar till en ond
cirkel med försämrad autonom reglering
av svalgtonus, andning och blodtryck [3,
11]. Alkoholintag förvärrar sannolikt den
autonoma dysregleringen [3, 11].
Normalt, under icke-REM-sömn,
minskar aktiviteten i det sympatiska nervsystemet, vilket sänker blodtryck och hjärtfrekvens. Men när svalget faller samman
vid OSA och blockerar inandningen helt
(apné) eller delvis (hypopné) leder detta
till ökat arbete under inandningsförsöken.
Detta ger i sin tur återkommande perioder
med negativt intrathorakalt tryck och ökad
uttänjning av kärlvägg och baroreceptorer.
Efter en stunds misslyckade inandningsförsök ses en desaturation vilken gör att
kemoreceptorer aktiveras. Detta ger ett
kraftigt stresspåslag med aktivering av det
sympatiska nervsystemet och så kallade
arousals, ”uppvaknanden”. Om apnéerna
upprepas 15–60 gånger per timme natte-

Figur 1. Överlappande sjukdomstillstånd medför ökad risk.

tid leder detta, förutom störd sömn, till
en kraftig sympatikusaktivering och upprepade episoder med blodtryckssvängningar,
katekolaminutsöndring, hypoxi och hyperkarbi [3, 4]. Den ökade sympatikusaktiveringen nattetid spiller också över och
leder till en ökad sympatikusaktivitet även
dagtid [4]. En allmän uppfattning är att
detta sammantaget på sikt leder till endoteldysfunktion och hypertoni, samt sannolikt fibros och ateroskleros [3].
Symtom

OSAS kan manifestera sig genom en
mängd symtom, varav det vanligaste är
dagtrötthet [1]. Dagtrötthet i sig har dock
inte visat någon säker korrelation med
OSAS i populationsstudier, sannolikt beroende på att dagtrötthet har många orsaker. Däremot är patienter med OSAS ofta
trötta dagtid. På samma sätt snarkar så gott
som alla patienter med OSAS, men alla
som snarkar har inte OSAS. Många patienter med nattliga apnéer eller hypopnéer
upplever sig dock som relativt symtomfria,
speciellt de med samtidig hjärtkärlsjukdom
eller hjärtsvikt [12, 13]. Därför räcker inte

Situation

enbart en läkarbedömning utifrån anamnes
och status för att identifiera eller utesluta
sömnapnésyndrom [1].
Utredning

Innan man initierar en utredning bör
man överväga om patienten kan tillgodogöra sig och medverka vid en eventuell senare behandling. För att identifiera
individer med OSAS har man försökt
utforma lämpliga screeninginstrument.
Ett vanligt sådant är Epworth Sleepiness
Scale, ett frågeformulär där patienten får
poäng, ett så kallat ESS-score (Faktaruta
2). Patienter kan dock skatta låga poäng
på ESS trots relativt högt AHI om de haft
symtomen en längre tid. En annan nackdel
med ESS är att frågorna inte är likvärdiga.
Man får exempelvis lika många poäng för
att somna i soffan framför TV:n, som för
att somna framför ratten när man kör bil.
Man kan ändå använda ESS som en första
screening av lågrisk-individer då låga ESSpoäng innebär lägre sannolikhet för OSAS.
Patienter med samtidig svår sjukdom, som
hjärtsvikt eller tidigare hjärtkärlsjukdom
kan ofta skatta relativt lågt på ESS, men

Risk för att jag slumrar till, 0-3
0

1

2

Jag sitter och läser
Jag ser på TV
Jag sitter ned utan att göra något aktivt (möte, teater etc.)
Jag är passagerare under en timmes bilresa utan paus
Jag ligger ned på eftermiddagen
Jag sitter och pratar med någon
Jag sitter stilla efter en lunch utan alkohol
Jag kör bil och får rött ljus eller annat trafikuppehåll
Summa poäng:
Faktaruta 2. ESS-score. Testet består av en rad situationer där patienten får bedöma hur sannolikt det är att han/hon
somnar eller slumrar till istället för att enbart känna sig trött. 0 = ingen risk, 1 = liten risk, 2 = måttlig risk, 3 = stor risk.
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ändå ha hög risk för OSAS [12, 13]. Hos
dessa patienter bör man överväga sömnapnéutredning oavsett ESS-poäng.
För att diagnostisera obstruktiva sömn
apnéer används ofta en portabel utrustning
som patienten sover med hemma, vanligen
kallade polygrafi. Utrustningen registrerar
näsflöde och saturation, samt ibland andningsrörelser, snarkningsljud och kroppsläge. Vanliga utrustningar är Embletta
(Embla), Somnocheck (Weinmann) och
ApneaLink (ResMed). Registreringarna
tolkas automatiskt av ett dataprogram,
där användaren sedan granskar tolkningen
visuellt på datorn. De automatiska varianterna har hög sensitivitet för AHI och
hittar de flesta patienter med patologiskt
AHI, men däremot är specificiteten något
sämre. Automatiska tolkningar kan ibland
inte urskilja de med enbart lägesberoende
apnéer, och kan ha svårt att åtskilja centrala
från obstruktiva apnéer [1].
Polysomnografi däremot innebär att
patienten stannar över natten på ett sömnlaboratorium där en rad signaler som andningsmönster, saturation, näsflöde, thoraxrörelser, EEG och EMG registreras.
Polysomnografi används alltmer sällan,
och reserveras vanligen för komplicerade
fall och/eller forskning.
Faktaruta 3:
I en remiss för sömnapnéutredning
bör följande finnas med:
• Symtom
• ESS-score
• Associerade riskfaktorer/sjukdom
• Körkort/yrkeskörkort
• Längd och vikt
• Läkemedel, särskilt psykofarmaka,
anxiolytika, sömnmedel

OSA vid ”metabolt syndrom”

OSA och s.k. metabolt syndrom förekommer ofta samtidigt. Patienter med OSAS
har dessutom en ökad insulinresistens som
är oberoende av kroppsvikt/BMI [14, 15].
Den patologiska insulinresistensen skulle
kunna förklaras av sympatikusaktivering
med förhöjda nivåer av katekolaminer samt
intermittent hypoxi [16].
OSA har också visats vara associerat
med lipidrubbningar, även här oberoende
av kroppsvikt/BMI [14]. Flera mindre studier har här påvisat förhöjda leptinnivåer
viket kan vara en mekanism [17].
Renal denervering är en ny metod där man
behandlar terapiresistent hypertoni med
invasiv kateterbaserad ablation av njurarnas

sympatiska innervering, vilket leder till en
sänkt systemisk sympatikusaktivering och
förbättrat blodtryck. Det är tankeväckande
att man i en liten studie av patienter med
samtidig OSAS (n=10) även sett att dessa
patienter fått en förbättrad glykemisk kontroll och minskat AHI [18].
Hypertoni och OSA

Patienter med OSAS har högre blodtryck
än friska kontroller [19], och man vet
sedan tidigare att obstruktiva sömnapnéer
är en oberoende riskfaktor för hypertoni. I
Wisconsin Sleep Cohort Study såg man att
risken för hypertoni fyra år efter studiestart
var 2,9 gånger större för de patienter som
initialt hade AHI på 15 eller mer, jämfört
med dem som initialt hade AHI=0 [20].
Det omvända förhållandet, det vill säga,
förekomsten av sömnapnéer hos symtomfria hypertoniker, är inte lika väl studerat.
I en studie från Uppsala av 102 män med
lindrig hypertoni hade 37% odiagnostiserade sömnapnéer [21]. Prevalensen av
obstruktiva sömnapnéer verkar vara särskilt hög hos patienter med terapiresistent hypertoni (64–85%). Sannolikt är
obehandlad OSAS den vanligaste orsaken
till sekundär hypertoni men det saknas
tillräckligt stora studier inom området [19,
22]. Det är författarnas åsikt att det sannolikt inte är motiverbart att utreda alla
med hypertoni för OSA, men utredning
bör övervägas vid svårkontrollerad hypertoni, samtidig hjärtkärlsjukdom, övervikt,
eller vid typiska symtom (ESS-score, se
faktaruta).
Ischemisk hjärtsjukdom och OSA

Obstruktiva sömnapnéer har i mindre
studier påvisats hos 30–65% av patienter
med akut kranskärlssjukdom [23, 24].
I den nu pågående svenska studien över
patienter som revaskulariserats för kranskärlssjukdom med PCI eller CABG, hade
hela 64% OSA med AHI över 15/h, och
ytterligare 18% med lindrig OSA med AHI
10–15/h [13]. Majoriteten av dessa (62%)
hade ringa symtom på OSAS, dvs. ett ESSscore <10 (Faktaruta 2).
Patienter med både kranskärlssjukdom
och OSA har påtagligt ökad risk (hazard
ratio 5–11) för nya kardiovaskulära händelser som reinfarkt och död, jämfört med
kranskärlssjuka patienter utan OSA [24,
25]. En annan svensk studie har visat att
sömnapné hos kranskärlssjuka patienter är
associerat med ökad risk för stroke, och att
ju högre AHI patienterna har, desto större
är risken [26]. Det finns hittills bara en
liten (n=54) behandlingsstudie som visat

på minskad risk för återinsjuknande och
död över c:a 7 års tid [27]. Det kausala
sambandet mellan obstruktiva sömnapnéer
och kardiovaskulär sjukdom är dock fortfarande dåligt beskrivet, sannolikt bidrar
en rad faktorer som endoteldysfunktion,
inflammatorisk aktivering, ökad sviktutveckling, arytmirisk och trombocytaktivering [2, 3, 28, 29].
Hjärtsvikt och OSA

Vid kronisk hjärtsvikt förekommer
obstruktiva sömnapnéer hos 37–40% av
patienterna [3, 30]. Obstruktiva sömnapnéer kan bidra till progression av hjärtsvikt
genom hypoxi, ökad sympatikusaktivitet
och blodtrycksstegring [3]. Den ökade sympatikusaktiviteten kan leda till arytmier och
kardiell hypertrofi, men också till RAASaktivering, hypertrofi, fibros och försämrad
diastolisk och systolisk funktion [3]. Det
negativa intrathorakala trycket under en
obstruktiv apné ökar också afterload, vilket
gör att desaturationerna går snabbare än
vid en vanlig andhållning, framförallt vid
samtidig hjärtsvikt [3]. I ett par små experimentella studier har man visat att hjärtats
ejektionsfraktion, EF, ökat med c:a 5% hos
hjärtsviktspatienter med OSA som behandlats med CPAP i tre månader [31].
Hos hjärtsviktspatienter är centrala
sömnapnéer nästan lika vanligt som
obstruktiva, och dessutom ses ofta blandformer [3, 30]. CPAP eliminerar de obstruktiva apnéerna men förhindrar inte de centrala. Därför bör man sannolikt till dessa
patienter använda en mer avancerad utrustning, som ger olika tryck vid inandning
respektive utandning, samt ger en lägsta
andningsfrekvens, dvs. en icke-invasiv respirator [30]. Dock är behandlingseffekten hos
hjärtsviktspatienter med centrala apnéer
inte lika välbelagd som vid obstruktiva [30].
OSA och arytmirisk

Hos patienter med hjärtinfarkt och postinfarktsvikt som fått en inplanterbar defibrillator (ICD), har man sett att de med samtidig OSAS har signifikant fler tillslag, och
att dessa sker tre gånger oftare nattetid
jämfört med dem utan OSAS [9]. Man har
även sett en koppling mellan sömnapné
och plötslig död nattetid hos patienter
utan hjärtsvikt [32]. Förekomst av OSA
är också associerat med en fördubblad risk
att utveckla förmaksflimmer [33].
CVL och OSA

Mellan 44 och 72% av personer i västvärlden som drabbats av TIA eller stroke har
obstruktiva och/eller centrala apnéer efter
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insjuknandet [34]. Exempelvis har man i
en studie sett att apnéer och hypopnéer
förekommer hos två tredjedelar av alla
TIA-patienter och hälften av alla strokepatienter, jämfört med hos en tredjedel av
friska matchade kontroller [34]. Samma
studie visade också att patienter som debuterade med stroke direkt vid uppvaknandet
på morgonen hade klart högre AHI än de
som insjuknade med stroke senare under
dagen [34], vilket indikerar att OSA kan
vara en orsak till snarare än en konsekvens
av CVL. Förekomst av OSA efter en stroke
är associerat med en markant ökad risk för
nya hjärtkärlhändelser [35], och strokepatienter med måttlig eller svår OSA som
inte tolererar CPAP har 2,7 gånger högre
5-årsmortalitet jämfört med dem som
CPAP-behandlas [2].
Njursvikt och OSA

Sömnapné är också vanligt hos patienter
med nedsatt njurfunktion och är associerat
med ökad sjuklighet, sämre blodtryckskontroll och sämre prognos [36]. I en mindre
studie på patienter med nedsatt njurfunktion hade 65% av dessa AHI över 5, varav
halva gruppen hade AHI över 15 [37].
Njursvikt är vanligt vid hjärtkärlsjukdom,
och till exempel har närmare 40% av alla
patienter med akut kranskärlssjukdom
har minst måttligt nedsatt njurfunktion
(glomerular filtration rate [GFR] <60 ml/
min) [38]. Hur vanligt sömnapné är vid
samtidig hjärtinfarkt och njursvikt är inte
studerat.
Behandling

Dagens behandlingsrekommendationer
berör främst patienter med OSAS, dvs.
OSA och samtidiga symtom. Det saknas
konsensus om patienter med enbart OSA
utan symtom bör behandlas. Sannolikt
kan behandling ge en kardiovaskulär riskminskning. Det finns en utmärkt SBUöversikt över hur man behandlar OSAS
sammanfattad i Läkartidningen 2007 av
Karl Franklin, varför vi inte går in på detta
i detalj [10]. Sammanfattningsvis kan man
säga att kirurgi avråds bestämt, bettskenor kan provas vid lindrig OSAS, medan
nasal CPAP är förstahandsbehandling för
alla patienter med måttlig till svår OSAS.
Utrustningen har där utvecklats åtskilligt på senare år med tystare och mindre
apparater samt bekvämare masker. Det
krävs dock omfattande multiprofessionella
kunskaper och resurser för att säkerställa
optimal behandling med god kompliance,
varför behandling (till skillnad från utredning) bör inledas vid specialistcentra.
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Sammanfattning
• Obstruktivt sömnapnésyndrom, OSAS, medför kraftigt ökad risk för kardiovaskulära
sjukdomar som hypertoni, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, arytmi och stroke.
• OSAS är vanligare vid övervikt, men inte ovanligt vid normalvikt.
• OSAS är klart vanligare hos patienter med etablerad kardiovaskulär sjukdom, samt hos
patienter med s.k. metabolt syndrom.
• Patienter med samtidig OSAS och kardiovaskulär sjukdom har sämre prognos än
patienter utan sömnstörning.
• Vid OSAS ersätts nattvilan med upprepade episoder av hypoxi, stresspåslag och blodtryckssvängningar, vilket bidrar till bl.a. endoteldysfunktion, hypertoni och ateroskleros.
• Behandling sker i idag första hand med nasal continuous positive airway pressure (nCPAP)
• Behandling minskar symtom och medför minskad risk för kardiovaskulära händelser.

Behandlingseffekt

Livsstil och läkemedel

CPAP-behandling har visats minska
patientens insomningstid och dagtrötthet,
och hos män med uttalad OSA ger CPAP
minskad risk för kardiovaskulära händelser
jämfört med dem som inte får behandling
[1, 39]. Långtidsdata har visat att ett års
CPAP-behandling ger en bestående blodtryckssänkning [40]. Hos patienter med
terapiresistent hypertoni medförde CPAPbehandling att 71% av dessa kunde sänka
sin blodtrycksmedicinering [41].
Strokepatienter, särskilt de med kvarstående neurologiska besvär, kan dock
ha svårt att använda utrustningen, trots
att de bevisligen har nytta av den [2].
Dessutom är det generellt sett svårt att
motivera patienter till behandling om de
enbart har lindrigare subjektiva besvär
[2]. Följsamheten till metoden kan ökas
genom noggrann information om CPAPbehandlingen, både till patienten och till
dess anhöriga men också genom att vara
noggrann vid utprovning och anpassning
av utrustningen [2].
Antalet timmar CPAP används varje
natt har ännu inte visats säkert påverka
patientens prognos [2], men en vanlig
åsikt är att apparaten bör användas större
delen av natten. Detta för att undvika det
patologiska stresspåslaget och de negativa
effekterna med hypoxi som OSA-patienten drabbas av även vid enstaka sömntimmar utan CPAP. Vid hjärtsvikt har man i
mindre studier sett positiva effekter främst
hos dem som behandlats över 6 timmar
per natt [42].
Bettskena minskar AHI, men inte lika
mycket som CPAP [1]. Man har också sett
att skenorna minskar insomningstid och
dagtrötthet, men det finns hittills inga
belägg för att bettskenor kan sänka blodtryck eller kardiovaskulär risk [1].

Ändrad sömnposition, med sidoläge istället
för ryggläge, samt vissa diuretika som höjer
andningsdriven har provats med tveksam
effekt mot sömnapnéer [1].
Viktminskning sänker AHI vid OSAS
[1, 43]. Kanske är överviktskirurgi särskilt
effektivt, men det är svårt att dra konklusiva slutsatser från den studie som publicerats i området [44]. Förhållandet mellan
OSAS och fetma är dock komplext. Många
som genomgår överviktskirurgi förbättras
men blir inte botade från sitt sömnapnésyndrom, och OSAS i sig verkar också
bidra till övervikt [43]. Man kan dock utgå
ifrån att en hälsosam livsstil med rökstopp,
mer motion och bättre kost sänker risken
med OSAS på samma sätt som vid all kardiovaskulär sjukdom.
Sammanfattning

Vi vill lyfta fram vikten av obstruktiva
sömnapnéer som en behandlingsbar kardiovaskulär riskfaktor, både bland symtomatiska och asymtomatiska patienter. Detta
gäller särskilt patienter med s.k. metabolt
syndrom, hypertoni samt vid etablerad
eller hög risk för ischemisk hjärtsjukdom,
hjärtsvikt, stroke eller TIA. Läkare som
ansvarar för behandling av dessa sjukdomar
bör där alltid överväga en sömnregistrering.
Identifiering och behandling av OSA kan
sannolikt ge en betydande vinst för patienten med förbättrad livskvalitet samt sänkt
morbiditet och mortalitet.
Hermine Rietz
ST-läkare i internmedicin och kardiologi
Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus
Jonas Spaak
Med dr, specialistläkare
Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus

Referenser:
1. SBU. Obstruktivt sömnapnésyndrom. Rapport
2007;184E.
2. Martinez-Garcia MA, Soler-Cataluna JJ, EjarqueMartinez L, Soriano Y, Roman-Sanchez P, Illa FB,
Canal JM, Duran-Cantolla J. Continuous positive
airway pressure treatment reduces mortality in
patients with ischemic stroke and obstructive sleep
apnea: A 5-year follow-up study. Am J Respir Crit
Care Med 2009;180:36-41.
3. Bradley TD, Floras JS. Obstructive sleep apnoea and its
cardiovascular consequences. Lancet 2009;373:82-93.
4. Spaak J, Egri ZJ, Kubo T, Yu E, Ando S, Kaneko Y,
Usui K, Bradley TD, Floras JS. Muscle sympathetic
nerve activity during wakefulness in heart failure
patients with and without sleep apnea. Hypertension
2005;46:1327-1332.
5. Parker JD, Brooks D, Kozar LF, Render-Teixeira CL,
Horner RL, Douglas Bradley T, Phillipson EA. Acute
and chronic effects of airway obstruction on canine
left ventricular performance. Am J Respir Crit Care
Med 1999;160:1888-1896.
6. Nieto FJ, Young TB, Lind BK, Shahar E, Samet
JM, Redline S, D’Agostino RB, Newman AB,
Lebowitz MD, Pickering TG, et al. Association of
sleep-disordered breathing, sleep apnea, and hypertension in a large community-based study. JAMA
2000;283:1829-1836.
7. Lavie L. Oxidative stress inflammation and endothelial dysfunction in obstructive sleep apnea. Front
Biosci (Elite Ed) 2012;4:1391-1403.
8. Bokinsky G, Miller M, Ault K, Husband P, Mitchell J. Spontaneous platelet activation and aggregation during obstructive sleep apnea and its
response to therapy with nasal continuous positive
airway pressure. A preliminary investigation. Chest
1995;108:625-630.
9. Serizawa N, Yumino D, Kajimoto K, Tagawa Y,
Takagi A, Shoda M, Kasanuki H, Hagiwara N.
Impact of sleep-disordered breathing on life-threatening ventricular arrhythmia in heart failure patients
with implantable cardioverter-defibrillator. Am J Cardiol 2008;102:1064-1068.
10. Franklin KA, Rehnqvist N, Axelsson S. [obstructive
sleep apnea syndrome--diagnosis and treatment. A
systematic literature review from sbu]. Lakartidningen 2007;104:2878-2881.
11. Joo EY, Tae WS, Lee MJ, Kang JW, Park HS, Lee JY,
Suh M, Hong SB. Reduced brain gray matter concentration in patients with obstructive sleep apnea
syndrome. SLEEP 2010;33:235-241.
12. Montemurro LT, Floras JS, Millar PJ, Kasai T, Gabriel JM, Spaak J, Coelho FM, Bradley TD. Inverse
relationship of subjective daytime sleepiness to
sympathetic activity in heart failure patients with
obstructive sleep apnea. Chest 2012.
13. Glantz H, Thunstrom E, Herlitz J, Cederin B, Nasic
S, Ejdeback J, Peker Y. Occurrence and predictors of
obstructive sleep apnea in a revascularized coronary
artery disease cohort. Annals of the American Thoracic
Society 2013;10:350-356.
14. Parati G, Lombardi C, Narkiewicz K. Sleep apnea:
Epidemiology, pathophysiology, and relation to
cardiovascular risk. Am J Physiol Regul Integr Comp
Physiol 2007;293:R1671-1683.
15. Ip MS, Lam B, Ng MM, Lam WK, Tsang KW, Lam
KS. Obstructive sleep apnea is independently associated with insulin resistance. Am J Respir Crit Care
Med 2002;165:670-676.
16. Somers VK, White DP, Amin R, Abraham WT, Costa
F, Culebras A, Daniels S, Floras JS, Hunt CE, Olson
LJ, et al. Sleep apnea and cardiovascular disease: An
american heart association/american college of cardiology foundation scientific statement from the
american heart association council for high blood
pressure research professional education committee,
council on clinical cardiology, stroke council, and
council on cardiovascular nursing. In collaboration
with the national heart, lung, and blood institute
national center on sleep disorders research (national
institutes of health). Circulation 2008;118:1080-1111.

17. Tatsumi K, Kasahara Y, Kurosu K, Tanabe N, Takiguchi Y, Kuriyama T. Sleep oxygen desaturation and
circulating leptin in obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome. Chest 2005;127:716-721.
18. Witkowski A, Prejbisz A, Florczak E, Kadziela J, Sliwinski P, Bielen P, Michalowska I, Kabat M, Warchol
E, Januszewicz M, et al. Effects of renal sympathetic
denervation on blood pressure, sleep apnea course,
and glycemic control in patients with resistant hypertension and sleep apnea. Hypertension 2011;58:559565.
19. Logan AG, Perlikowski SM, Mente A, Tisler A,
Tkacova R, Niroumand M, Leung RS, Bradley TD. High prevalence of unrecognized sleep
apnoea in drug-resistant hypertension. J Hypertens
2001;19:2271-2277.
20. Peppard PE, Young T, Palta M, Skatrud J. Prospective study of the association between sleep-disordered breathing and hypertension. N Engl J Med
2000;342:1378-1384.
21. Sjostrom C, Lindberg E, Elmasry A, Hagg A, Svardsudd K, Janson C. Prevalence of sleep apnoea and
snoring in hypertensive men: A population based
study. Thorax 2002;57:602-607.
22. Pedrosa RP, Drager LF, Gonzaga CC, Sousa MG,
de Paula LK, Amaro AC, Amodeo C, Bortolotto
LA, Krieger EM, Bradley TD, et al. Obstructive
sleep apnea: The most common secondary cause of
hypertension associated with resistant hypertension.
Hypertension 2011;58:811-817.
23. Kuniyoshi FH, Garcia-Touchard A, Gami AS,
Romero-Corral A, van der Walt C, Pusalavidyasagar
S, Kara T, Caples SM, Pressman GS, Vasquez EC, et
al. Day-night variation of acute myocardial infarction in obstructive sleep apnea. J Am Coll Cardiol
2008;52:343-346.
24. Lee CH, Khoo SM, Tai BC, Chong EY, Lau C,
Than Y, Shi DX, Lee LC, Kailasam A, Low AF, et
al. Obstructive sleep apnea in patients admitted
for acute myocardial infarction. Prevalence, predictors, and effect on microvascular perfusion. Chest
2009;135:1488-1495.
25. Yumino D, Tsurumi Y, Takagi A, Suzuki K, Kasanuki
H. Impact of obstructive sleep apnea on clinical and
angiographic outcomes following percutaneous coronary intervention in patients with acute coronary
syndrome. Am J Cardiol 2007;99:26-30.
26. Valham F, Mooe T, Rabben T, Stenlund H, Wiklund
U, Franklin KA. Increased risk of stroke in patients
with coronary artery disease and sleep apnea: A
10-year follow-up. Circulation 2008;118:955-960.
27. Milleron O, Pilliere R, Foucher A, de Roquefeuil
F, Aegerter P, Jondeau G, Raffestin BG, Dubourg
O. Benefits of obstructive sleep apnoea treatment in
coronary artery disease: A long-term follow-up study.
Eur Heart J 2004;25:728-734.
28. Bayram NA, Ciftci B, Keles T, Durmaz T, Turhan S,
Bozkurt E, Peker Y. Endothelial function in normotensive men with obstructive sleep apnea before and
6 months after cpap treatment. Sleep 2009;32:12571263.
29. Rahangdale S, Yeh SY, Novack V, Stevenson K, Barnard MR, Furman MI, Frelinger AL, Michelson AD,
Malhotra A. The influence of intermittent hypoxemia
on platelet activation in obese patients with obstructive sleep apnea. J Clin Sleep Med 2011;7:172-178.
30. Momomura S. Treatment of cheyne-stokes respiration-central sleep apnea in patients with heart failure.
J Cardiol 2012;59:110-116.
31. Kaneko Y, Floras JS, Usui K, Plante J, Tkacova R,
Kubo T, Ando S, Bradley TD. Cardiovascular effects
of continuous positive airway pressure in patients
with heart failure and obstructive sleep apnea. N Engl
J Med 2003;348:1233-1241.
32. Gami AS, Howard DE, Olson EJ, Somers VK. Daynight pattern of sudden death in obstructive sleep
apnea. N Engl J Med 2005;352:1206-1214.
33. Gami AS, Hodge DO, Herges RM, Olson EJ,
Nykodym J, Kara T, Somers VK. Obstructive sleep
apnea, obesity, and the risk of incident atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 2007;49:565-571.

34. Joo BE, Seok HY, Yu SW, Kim BJ, Park KW, Lee
DH, Jung KY. Prevalence of sleep-disordered breathing in acute ischemic stroke as determined using a
portable sleep apnea monitoring device in korean
subjects. Sleep Breath 2011;15:77-82.
35. Sahlin C, Sandberg O, Gustafson Y, Bucht G, Carlberg B, Stenlund H, Franklin KA. Obstructive sleep
apnea is a risk factor for death in patients with stroke:
A 10-year follow-up. Arch Intern Med 2008;168:297301.
36. Turek NF, Ricardo AC, Lash JP. Sleep disturbances
as nontraditional risk factors for development and
progression of ckd: Review of the evidence. Am J
Kidney Dis 2012;60:823-833.
37. Sakaguchi Y, Shoji T, Kawabata H, Niihata K,
Suzuki A, Kaneko T, Okada N, Isaka Y, Rakugi
H, Tsubakihara Y. High prevalence of obstructive
sleep apnea and its association with renal function
among nondialysis chronic kidney disease patients in
japan: A cross-sectional study. Clin J Am Soc Nephrol
2011;6:995-1000.
38. Szummer K, Lundman P, Jacobson SH, Lindback J,
Stenestrand U, Wallentin L, Jernberg T. Cockcroftgault is better than the modification of diet in renal
disease study formula at predicting outcome after a
myocardial infarction: Data from the swedish websystem for enhancement and development of evidence-based care in heart disease evaluated according
to recommended therapies (swedeheart). Am Heart J
2010;159:979-986.
39. Marin JM, Carrizo SJ, Vicente E, Agusti AG. Longterm cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnoea-hypopnoea with or without treatment with continuous positive airway pressure: An
observational study. Lancet 2005;365:1046-1053.
40. Barbe F, Duran-Cantolla J, Capote F, de la Pena M,
Chiner E, Masa JF, Gonzalez M, Marin JM, Garcia-Rio F, de Atauri JD, et al. Long-term effect of
continuous positive airway pressure in hypertensive
patients with sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med
2010;181:718-726.
41. Dernaika TA, Kinasewitz GT, Tawk MM. Effects
of nocturnal continuous positive airway pressure
therapy in patients with resistant hypertension and
obstructive sleep apnea. J Clin Sleep Med 2009;5:103107.
42. Usui K, Bradley TD, Spaak J, Ryan CM, Kubo T,
Kaneko Y, Floras JS. Inhibition of awake sympathetic
nerve activity of heart failure patients with obstructive sleep apnea by nocturnal continuous positive
airway pressure. J Am Coll Cardiol 2005;45:20082011.
43. Johansson K, Hemmingsson E, Harlid R, Trolle
Lagerros Y, Granath F, Rossner S, Neovius M. Longer
term effects of very low energy diet on obstructive
sleep apnoea in cohort derived from randomised
controlled trial: Prospective observational follow-up
study. BMJ 2011;342:d3017.
44. Hemmingsson E, Johansson K, Neovius M. Randomized controlled trial on weight loss in obstructive sleep apnea: Inappropriate analysis limits main
conclusion. Am J Clin Nutr 2011;93:474; author reply
474-475.

VASKULÄR MEDICIN 2013 • Vol 29 (Nr 4) 205

Nytt om vaskulär kalcifiering
vid kronisk njursjukdom
Kronisk njursjukdom (CKD) medför en markant ökad risk för hjärt-kärlhändelser som tilltar med sjunkande njurfunktion.
Hos dialyspatienter karakteriseras kärlsjukdomen av hög grad av artärförkalkningar och klafförkalkningar även hos unga
individer. Förutom ateroskleros i artärintiman är mediaförkalkningar (Mönckebergskleros) typiskt vid diabetes mellitus
och CKD. De mekanismer som styr förkalkningsprocessen har till viss del klarlagts de senaste åren.

D

e traditionella riskfaktorerna
såsom hypertoni, lipidrubbningar och metabol kontroll
vid diabetes bidrar tillsammans med mer specifika patogenetiska
faktorer vid uremi såsom fosfattoxicitet,
rubbningar i FGF23 (fibroblast growth
factor 23)-klotho-systemet, låga nivåer
av kalcifieringsinhbitorer, inflammation
och oxidativ stress. I experimentella studier har ytterligare ett antal mekanismer
studerats som föreslagits ha betydelse för
kalcifieringen, t.ex. DNA-skador och mitokondriefunktion samt tillväxtfaktorer som
påverkar mTOR (mammalian target of
rapamycin).
Fosfattoxicitet

Fosfatinnehållet i kosten har ökat bl.a.
genom fosfatinnehållande tillsatser i många
produkter. Det finns epidemiologiska samband mellan högre fosfatvärden i normalbefolkningen och högre mortalitet. Hos
njursjuka är associationen starkare och blir
tydligare vid avtagande njurfunktion. Tidigare har man ansett att förkalkningar bildas
vid en passiv process med utfällning av
kalk och fosfat i kärl och mjukdelar, men
aktiva processer har tydligt visats i experimentella studier. Nyligen har man i serum
hos CKD-patienter och hos försöksdjur
med njurskada påvisat cirkulerande kalciproteinpartiklar (CPP) som är bundna
till det kalcifieringsinhiberande proteinet
fetuin. CPP-halter korrelerar till fosfatnivåer och inverst till njurfunktionen och har
även effekter på kärlväggens endotel och
glattmuskelceller (VSMC). VSMC som
exponeras för höga fosfatnivåer och/eller
CPP´s uttrycker transkriptionsfaktorer
som inducerar transformering till en osteocytliknande fenotyp, som i vesikler bildar
hydroxyapatitkristaller. En ond cirkel med
ökande kristallbildning ledande till toxiska
effekter och apoptos som i sin tur även stimulerar till att fler VSMC tranformeras
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klotho. Både FGF23 och klotho har effekter på VSMC i kärlväggen och detta kan
vara en mekanism som förklarar den ökade
risken för kärlförkalkningar hos inflammerade patienter med njursvikt.
Behandling av vaskulär förkalkning

och förkalkningen tilltar. BMP-2 (bone
morphogenetic protein) är en viktig faktor
som reglerar och förstärker processen.
Kalcifieringsinhibitorer

Två viktiga cirkulerande hämmare av kalcifiering är fetuin-A och matrix-Gla-protein
(MGP) men flera andra substanser har
liknande egenskaper, t.ex. osteoprotegerin
och osteopontin. Fetuin-A är en negativ
akut-fas reaktant och dialyspatienter med
inflammation har extra låga nivåer vilket
ökar risken för kärlförkalkningar och död.
MGP är ett K-vitaminberoende protein
som i sin karboxylerade form skyddar mot
kärlförkalkningar. Vid K-vitaminbrist och
vid warfarinbehandling minskar andelen
karboxylerat MGP och risken för kärlförkalkning ökar. MGP-knockout hos möss
leder till snabbt utvecklad arterioskleros i
stora blodkärl.
FGF23 och klotho

FGF23 och dess co-receptor klotho reglerar fosfatutsöndring och D-vitaminaktivering. Redan tidigt i förloppet vid CKD
finns rubbningar i fosfatregleringen som
idag anses sammanhänga med ökade halter
av FGF23 och sjunkande klothonivåer. Till
följd av dessa rubbningar utvecklas sekundär hyperparatyreoidism. Vid tilltagande
njurfunktionsnedsättning accentueras
detta och dialyspatienter har mycket höga
FGF23- och mycket låga klotho-nivåer.
Pro-inflammatoriska cytokiner nedreglerar

Behandling av hyperfosfatemi med minskat fosfatintag och fosfatbindare är ännu
så länge viktigast för att förebygga kärlförkalkningar hos njursjuka patienter. Statiner
och antihypertensiv behandling har inte
kunnat visas ha en signifikant effekt hos
dialyspatienter, men skyddar mot hjärtkärlkomplikationer tidigare i förloppet.
Kalciumfria fosfatbindare medför minskad
risk för nya förkalkningar jämfört med kalciuminnehållande fosfatbindare, men det
har varit svårt att visa tydliga effekter på
mortalitet och morbiditet. Behandling
med vitamin K ska prövas i en stor placebokontrollerad randomiserad europeisk
studie som startas inom kort.
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Aktuell avhandling:
Hypertoni och kardiovaskulära riskfaktorer hos kvinnor
– uppföljning fyrtio år efter graviditet
Det är välkänt att kvinnor som drabbas
av någon form av blodtrycksförhöjning
under graviditet löper en ökad risk för
hypertoni och hjärtkärlsjukdom senare
i livet.

D

etta är visat i ett flertal epidemiologiska studier. Studier där
drabbade kvinnors hjärtkärlsystem undersöks många år efter hypertensiva
graviditeter är däremot ovanliga. I avhandlingen “Hypertension and cardiovascular
risk factors in women – a follow-up study
forty years after hypertensive pregnancies”
som försvarades i Göteborg 25 april 2013,
undersöktes 105 kvinnor fyra årtionden
postpartum.
Bakgrund

Ungefär 5–10% av gravida kvinnor drabbas av någon form av blodtrycksförhöjning under graviditet. I Sverige och andra
utvecklade länder är prognosen vid hypertensiv graviditet oftast god, men globalt
sett bidrar hypertensiva graviditeter till
mycket sjuklighet hos både mamma och
barn och orsakar ungefär 50 000 dödsfall
per år [1].
Förutom att graviditetshypertoni och
preeklampsi ökar risken för komplikationer under både graviditet och förlossning
vet man också från epidemiologiska studier
att risken för framtida hjärtkärlsjuklighet
är större hos kvinnor som genomgått en
hypertensiv graviditet jämfört med kvinnor
med normal graviditet. Trots att patofysiologin bakom graviditetsrelaterad hypertoni
och preeklampsi skiljer sig åt ökar båda tillstånden risk för hjärtkärlsjukdom [2-5].
Ökad risk för hjärtkärlsjukdom efter
hypertensiv graviditet – varför?

Fler kvinnor med hypertensiva graviditeter
utvecklar manifest hypertoni jämfört med
kvinnor med normotensiva graviditeter
[6]. Eftersom hypertonidiagnos i sig är en
stark riskfaktor för kardiovaskulär sjuklighet [7] kan utvecklingen av hypertoni efter
en hypertensiv graviditet vara en orsak till
den ökade hjärtkärlrisken. Det finns flera
gemensamma patofysiologiska mekanis-
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Figur 1. Flödesschema över studiepopulationen.
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Undersökta; n = 105
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Tabell 1. Metoder.
Sympatikus
Microneurografi

Kardiovaskulär struktur
och funktion
Blodtryck

Metabolt och
endokrint
BMI

Frågeformulär
Upplevd stress

Midjemått

Upplevd hälsa

- Office
- ABMP
Stresstest
(Stroop color word)
Lab-markörer

- Centralt BT
Intima-media tjocklek
(carotis)
Pulsvågshastighet
Ekokardiografi
Lab-markörer

mer mellan hypertensiva graviditeter och
hypertoni. Båda tillstånden är till exempel
associerade med ökad förekomst av diabetes mellitus, blodlipidrubbningar och
endoteldysfunktion [8, 9]. Även en ökad
aktivitet i sympatiska nervsystemet förekommer vid både hypertoni och i samband
med och efter hypertensiva graviditeter [10,
11]. Alla dessa förändringar kan också bidra
med ökad kardiovaskulär risk.
Undersökningar av kvinnor efter hypertensiva graviditeter är vanligen gjorda inom
ett fåtal år postpartum. Den relativt korta
uppföljningstiden gör att det är svårt att
dra slutsatser om det är graviditeten i sig
eller om det är utveckling av hypertoni
postpartum, som mest bidrar till den ökade
hjärtkärlrisken.

Lab-markörer

Det övergripande syftet med avhandlingen var att undersöka inverkan av tidigare hypertensiv graviditet och aktuellt
blodtryck på aktivitet i sympatiska nervsystemet, kardiovaskulär struktur och
funktion, metabol balans och endokrin
aktivering samt reaktion på stress. Med
undersökningarna ville vi finna möjliga
bidragande mekanismer till den ökade
risken för hjärtkärlssjukdom efter hypertensiva graviditer.
Material och metoder

Etthundrafem kvinnor undersöktes ungefär 40 år efter graviditet med ett brett batteri av metoder (tabell 1) för att kartlägga
olika aspekter av hjärtkärlssystemet. Alla
undersökta kvinnor rekryterades från en

studiepopulation som utgjorde material
till avhandlingen Hypertension in pregnancy
publicerad 1985 [12]. I de studierna undersöktes kvinnor (och en del av barnen) 7–12
år postpartum, och i våra studier undersöktes delar av samma population av kvinnor
40 år postpartum (figur 1).
Till de kvinnor som valde att inte delta
i undersökningarna skickades ett frågeformulär ut om tidigare graviditet och aktuellt
hälsostatus. Resultaten i studierna baseras
på de 105 kvinnor som deltog i undersökningarna, samt de 160 kvinnor som svarade
på frågeformulären.
Delarbete I – IV

I delarbete I – Sympathetic nerve activity
in women 40 years after a hypertensive pregnancy [13] – undersöktes sympatikusaktivitet med microneurografi hos 28 kvinnor.
Syftet var att jämföra sympatikusaktivitet
hos kvinnor med hypertensiva respektive
normotensiva graviditeter samt undersöka
om aktuell hypertonidiagnos hade betydelse för sympatikusaktivitet.
Resultaten från microneurografistudien
kunde inte påvisa någon effekt av tidigare
graviditetshypertoni på sympatikusaktivitet
men visade att förekomst av aktuell hypertoni är associerat med högre sympatikusaktivitet. Sympatikusaktiviteten var korrelerad
till faktisk blodtrycksnivå och kärlstelhet
men inte till nivåer av de lab-markörer (bl.a.
könshormoner och DHEAS) vi mätte.
Cardiovascular and metabolic characteristics 40 years after hypertensive pregnancies:
a long term follow-up study of mothers [14]
(delarbete II) syftade till att undersöka
effekten av tidigare graviditetshypertoni på
hjärtkärlsystemet och kartlägga kardiovaskulär ohälsa hos kvinnor som inte deltog i
den kliniska delen av studien.
I delarbete II fann vi att hypertensiva graviditeter är associerade med ökad
förekomst av hypertoni, ökad kärlstelhet
och viss påverkan på P-glukos, P-HbA1c
och P-noradrenalin många år postpartum
trots välreglerade blodtrycksnivåer. Vi fann
ingen påverkan på hjärtat eller intimamedia tjocklek mätt i carotiskärlen. Kvinnor med tidigare hypertensiva graviditeter
hade också högre självrapporterad kardiovaskulär ohälsa.
Syftet med delarbete III – Impact of
perceived stress on waist circumference in
postmenopausal women (submitted) – var
att undersöka om kvinnor som genomgått
hypertensiva graviditeter har ett förändrat
kardiovaskulärt svar vid akut stress och/eller
en annan upplevelse av stress och om resultaten i så fall kan kopplas till förändrade

metabola parametrar. Studien kunde inte
påvisa att kvinnor med tidigare hypertensiv
graviditet hade annorlunda kardiovaskulärt
svar vid stresstest eller att graden av självupplevd stress är någon starkt bidragande
faktor till den ökade hjärtkärlrisken efter
hypertensiv graviditet. Vi fann däremot att
högre grad av självupplevd stress samvarierar med större midjeomfång hos postmenopausala kvinnor. Denna samvariation var
oberoende av blodtrycksnivåer.
I delarbete IV – Echocardiographic changes in relation to blood pressure in postmenopausal women (submitted) – undersökte vi
effekt av blodtryck under tidigare graviditet och aktuellt blodtryck på struktur och
funktion i hjärtat samt eventuella samband
mellan mått på nedsatt hjärtfunktion och
kärlstelhet.
Vi fann inte några permanenta förändringar i hjärtats struktur eller funktion med
hänsyn till tidigare graviditetshypertoni,
men däremot att små blodtrycksförändringar inom normalområdet var korrelerade till förändringar i hjärtats struktur
och funktion oavsett förekomst av aktuell
hypertonidiagnos eller inte.
Sammanfattning

Resultaten från avhandlingen visar sammanfattningsvis att kvinnor som för 40 år
sedan hade en hypertensiv graviditet idag
har en ökad förekomst av hypertoni, stelare blodkärl, viss påverkan på P-glukos,
P-HbA1c och P-noradrenalin samt en
högre grad av rapporterad kardiovaskulär
ohälsa. Däremot har hypertensiva graviditeter många år tidigare ingen påverkan på
sympatikusaktivitet, struktur och funktion
i hjärtat eller förändrat svar på stress.
Förekomst av hypertonidiagnos fyrtio
år efter hypertensiv graviditet verkar alltså
vara en bidragande orsak till den ökade
hjärtkärlsrisken, däremot talar våra resultat emot att hypertensiva graviditeter i sig
påtagligt påverkar mekanismer som ökar
risken för hjärtkärlsjukdom.
Styrkan i studien ligger just i den långa
tid – 40 år – som passerat mellan den
hypertensiva graviditeten och återundersökningen. Trots tiden har vi kunnat
undersöka drygt etthundra kvinnor och
fått svar på frågeformulär från ytterligare
160 stycken. Användandet av väl validerade metoder stärker resultaten. Kvinnorna
i studien är väl undersökta med ett flertal
undersökningsmetoder vilket kan också ses
som en fördel då många aspekter av hjärtkärlssystemet kartlagts. Å andra sidan ökar
samtidigt risken för falskt positiva resultat vilket måste tas i beaktande. Trots att

studien är relativt liten bidrar den mycket
långa uppföljningstiden med kunskap om
hur postmenopausala kvinnors hjärtkärlsystem ter sig fyrtio år efter graviditet.
Anna-Clara Collén
Med Dr, specialistläkare
Med/Ger/Akut,
Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra
Göteborg
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ANNONS

Aktuell avhandling:
Cirkulerande trombocytderiverande mikropartiklar
avslöjar hög trombocytaktivitet hos
patienter med typ 1-diabetes
Fariborz Mobarrez, leg. biomedicinsk analytiker på Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, disputerade den 8 mars 2013 vid Karolinska Institutet.
Avhandlingens titel var ”Cell Derived Microparticles: Method Development, and Clinical and Experimental Studies” och professor Alison Goodall,
University of Leicester, var opponent. Huvudhandledare var docent Håkan Wallén, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus och bihandledare var
docent Jovan Antovic samt docent Nils Egberg, Enheten för klinisk kemi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Bakgrund

Mikropartiklar (MP) är små membranvesiklar som avknoppas från celler, t.ex. leukocyter, endotelceller eller trombocyter.
Bildningen kan ske vid cellulär aktivering
eller apoptos (Figur 1). MP förekommer
fritt cirkulerande i blodet men kan även
detekteras i likvor, saliv eller tårvätska, med
immunologiska metoder som ELISA eller
flödescytometri [1-2]. MP har definitionsmässigt storleken 0,1–1 μm i diameter och
vid bildning kommer molekyler från ytan
av modercellen att följa med partikeln,
vilket möjliggör ursprungsbestämning
av MP. Cirkulerande MP är mestadels av
trombocytursprung, men även MP från
endotelceller och olika typer av leukocyter
kan återfinnas i blodet, beroende på fysiologi och patofysiologi. MP beskrevs redan
1967 av Peter Wolf som ”celldamm” [3].
Idag betraktas MP som vektorer av bio-

logisk information och kan mediera biologiska effekter och/eller kommunicera
med andra celler. MP har sannolikt viktiga
funktioner för hemostasen, men även vid
inflammation och angiogenes [4]. Att studera funktionen hos MP i plasma har varit
svårt, särskilt p.g.a. metodologiska problem. I min avhandling har jag utvecklat
och utvärderat metoder som kan användas
för att analysera MP i frysta plasmaprover.
Metoden har sedan vidareutvecklats och
använts för att studera effekter av läkemedel (statinbehandling) och vid experimentellt utlöst inflammation.
Delarbete I

I delarbete I har vi beskrivit en flödescytometrisk metod som baseras på att vi mäter
uttryck av proteiner på ytan av MP istället
för att mäta koncentrationen MP i provet
[5]. Metoden baseras på fluorescensinten-

sitet, dvs. hur starkt antikroppar bundna
till MP fluorescerar. För att standardisera
metoden kalibrerades flödescytometern
med särskilda mikrosfärer (”beads”) med
ett känt antal fluorescerande molekyler
på ytan. Resultaten presenteras i enheten
MESF (molecules of equivalent soluble
fluorochrome) med hjälp av en standardkurva. Vi fann en betydligt bättre reproducerbarhet med denna mätmetod jämfört
med koncentrationsbestämning: intra- och
inter-assay CV var ca 7% jämfört med ca
15% när antalet MP mättes i en serie av
olika plasmaprover. En annan fördel med
MESF-metoden är att resultat kan jämföras
mellan olika laboratorier där olika flödescytometrar används. Upprepade analyser av
ett plasmaprov med trombocytderiverade
MP (monoklonal antikropp riktade mot
GPIX) gjordes med en äldre flödescytometer (FACScanTM) samt med en modern

Figur 1. Mikropartiklar avknoppas vid cell-aktivering eller apoptos från cell-membranet. Vid bildningen kommer
molekyler från cytoplasman och nukleol samt ytan av modercellen att följa med partikeln, vilket möjliggör
ursprungsbestämning av MP med immunologiska metoder.
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Figur 2. Upprepad analys av ett mikropartikel prov (trombocyt ursprung) på en
äldre generation flödescytometer (FACScan) samt en modern cytometer (FacsCanto).
När data presenterades som MESF blev skillnad i provresultat mellan flödescytometrarna ca 3% jämfört med ca 30% om data presenterades som koncentration.

Figur 3. Patienter med claudicatio intermittens som
behandlades med atorvastatin fick en signifikant
reduktion av GPIIIa (A), P-selectin (B) och tissue factor
(C) uttrycket på trombocyt deriverande mikropartiklar.

Figur 4. Mikropartiklar som innehåller DNA/RNA (binder till den cell-permeabla
fluorescerande molekylen SYTO 13) ökar signifikant efter experimentellt utlöst
inflammation, inducerad av lipopolysackarider (LPS).

cytometer (FacsCantoTM; båda från Becton
Dickinson) visade att CV för MESF-metoden var ca 3% medan CV för koncentrationsbestämning var ca 30% (Figur 2).
En frågeställning som uppkom tidigt
var om vi analyserade trasiga celler/cellfragment i provet eller om vi till övervägande del analyserade intakta MP. För att
lösa detta problem använde vi ett svampprotein, falloidin, från lömsk flugsvamp.
Detta protein binder med hög affinitet till
cytoskelett-proteinet f-aktin som dock normalt inte är exponerat på ytan av intakta
celler. Genom att inkubera plasma-prover
med falloidin i närvaro av olika koncentrationer av intakta eller ”trasiga” trom-
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bocyter och/eller tillsats av MP kunde vi
visa att man med denna metod kan skilja
mellan intakta MP och cellfragment. För
att vidare utvärdera vår metod i en klinisk
studie, analyserade vi trombocytderiverade
MP i plasma från friska individer samt från
patienter med typ 1-diabetes. MP märktes
med antikroppar mot GPIX (trombocytspecifik receptor) samt mot ”aktiveringsmarkörerna” tissue factor (CD142) och
P-selektin (CD62P). Resultaten visade
signifikant högre uttryck av både tissue
factor och P-selectin på trombocyt deriverade MP från patienter med typ 1-diabetes.
Detta återspeglar högre trombocytaktivitet
vid typ 1-diabetes.

Delarbete II och III

I delarbete II undersökte vi hur MP från
trombocyter påverkas av behandling med
atorvastatin. Detta var en randomiserad,
placebokontrollerad studie involverande 19
patienter med claudicatio intermittens [6].
Alla patienter fick 320 mg ASA dagligen
efter inklusion och randomiserades sedan
till antingen 80 mg atorvastatin (Lipitor®)
eller matchande placebo. Studien hade en
cross-over design så alla patienter var sina
egna kontroller. Förutom MP analyserades
också trombingenerering genom att mäta
pro-trombinfragment 1+2 (F1+2) i plasma
med ELISA-teknik. Vi analyserade också
trombingenerering in vitro med den s.k.

CAT-metoden (Calibrated Automated
Thrombogram). Resultaten visade att
trombingenerering, oavsett mätmetod,
minskade signifikant under behandling
med atorvastatin jämfört med placebo. MP
påverkades signifikant; uttrycket av alla tre
markörerna på trombocyt-MP (GPIIIa,
P-selektin, tissue factor) reducerades signifikant under atorvastatinbehandling
(Figur 3).
Eftersom tissue factor har en central
roll vid trombingenerering, undrade vi om
reducering av tissue factor på trombocytMP kunde relateras till minskad trombingenerering. Vi renade fram MP från
patientprover och tillsatte dem till MP-fri
trombocytfri plasma. Därefter analyserade
vi trombingenerering med CAT-metoden.
Vi fann att MP tydligt ökade trombinbildningen. För att ytterligare förstå mekanismerna bakom dessa fynd blockerade vi det
fosfatidylserin som finns på ytan av MP
med proteinet annexin-V. Fosfatidlyserin
är en fosfolipid som binder koagulationsfaktorer på ytan av partikeln, och denna
fosfolipid blockeras av annexin-V. Vi
undersökte också effekten av MP på trombingenerering i närvaro av en antikropp
mot tissue factor. Resultaten visade att den
trombinbildningsförstärkande effekten av
MP är betydligt mer relaterad till exposition av fosfatidylserin än tissue factor.
I Delarbete III analyserade vi cirkulerande

MP från kärl-endotelceller i prover från
delarbete II. Syftet var att försöka förstå
hur blodkärlens endotel påverkas av atorvastatin [7]. MP från endotelcellerna
undersöktes med antikroppar riktade mot
Ve-Cadherin (CD144) samt tissue factor.
Mot vår förmodan kunde vi uppmäta en
högeligen signifikant ökning av endotelcells-MP under atorvastatinbehandling.
Tidigare in vitro-data visar att en annan
statin (simvastatin) kan öka apoptos hos
odlade endotelceller, men om våra resultat
är relaterade till apoptos eller reflekterar
någon annan biologisk process kan emellertid ej konkluderas från våra försök.
Delarbete IV

I delarbete IV undersökte vi hur experimentellt utlöst inflammation påverkar
MP-bildningen in vivo. Femton friska
försökspersoner inkluderades i en randomiserad placebo-kontrollerad studie där
effekten av inhalerad kvävemonoxid (iNO)
undersöktes under det att inflammation
inducerades med infusion av lipopolysackarid (LPS) [8]. Alla försökspersoner fick
i.v LPS (LPS, 2 ng/kg) samt glukokorti-

koid. Därefter randomiserades de till iNO
eller placebo (N2). Venös provtagning
genomfördes upprepat under 24 timmar.
Inhalerat NO påverkade ej MP eller andra
inflammatoriska variabler som t.ex. leukocytantal eller lösligt IL-6. LPS-infusion
framkallade en ökning av cirkulerande
MP oavsett cellursprung, och med cellspecifika antikroppar kunde vi konstatera
att dessa MP var främst av trombocyt- och
monocyt-ursprung, men till viss del även
av endotel-ursprung.
Ytterligare analys av MP visade att en
subtyp av den totala populationen av MP
som var av monocyt- och trombocytursprung exponerade den pro-inflammatoriska molekylen, high mobility group
box protein 1 (HMGB1). Detta är ett intranukleärt icke-histon protein som binder till
DNA och som främst finns i kärnförande
celler men faktiskt även i trombocyter,
trots att de saknar cellkärna [9]. Eftersom
HMGB1 binder till DNA undersökte vi
även om dessa MP innehåller andra nukleära komponenter. Genom att tillsätta den
cellpermeabla fluorescerande molekylen
SYTO 13 som binder till nukleinsyror,
kunde vi detektera DNA och/eller RNA
i dessa MP (Figur 4). Sammanfattningsvis kan inflammationsaktivering generera
en mängd olika MP vilka kan uttrycka
nukleära proteiner med proinflammatorisk
effekt. MP bildade under inflammation
innehåller DNA och RNA vilket sannolikt speglar apoptos hos modercellen, som
respons på kraftig inflammation.
Konklusioner

Sammanfattningsvis har jag utarbetat en
flödescytometrisk analys av MP i frysta
plasmaprover där man även kan kvalitetskontrollera provet. Med denna metod har
jag visat att vid typ 1-diabetes har cirkulerande MP signifikant högre uttryck av
aktiveringsmarkörerna tissue factor och
P-selectin, jämfört med friska kontroller,
vilket speglar att det föreligger en ökad
trombocytaktivering vid diabetes. Jag har
vidare undersökt hur MP från trombocyter och endotelceller påverkas av behandling med en statin. Vid behandling med
atorvastatin till patienter med claudicatio
ses en reduktion av trombocyt-MP, samtidigt som MP från endotelcellerna ökar.
Hur vi skall tolka ökningen av MP från
endotelceller under samma behandling
är för närvarande oklart, men kan tänkas
spegla en lindrig skada på kärlendotelet av
den relativt höga dosen atorvastatin. Vid
experimentell inflammation ses en kraftig ökning av cirkulerande MP, särskilt av

trombocytursprung, men även MP från
monocyter och endotel ökar. Vi fann även
MP som innehöll DNA och RNA samt
exponerade den pro-inflammatoriska intranukleära molekylen, HMGB1. Detta kan
avspegla att en andel av MP har bildats
vid apoptos.
Förekomst av cirkulerande MP kan
spegla cellfunktionen hos t.ex. trombocyter, leukocyter eller endotelceller. Förbättrad metodologi där analyser kan göras även
i fryst plasma, möjliggör studier av stora
patientgrupper. Framtida forskning får visa
om MP kan användas som biomarkörer,
t.ex. för att förbättra diagnostik, prognostik och behandling av patienter med eller
i riskzonen för vaskulär sjukdom.
Referenser:
1. Baron M, Boulanger CM, Staels B, Tailleux
A, Simionescu M. Cell-derived microparticles
in atherosclerosis: biomarkers and targets for
pharmacological modulation? J. Cell. Mol.
Med. 2012 Jul;16(7):1365–76.
2. Mobarrez F, Nybom R, Johansson V, Hultman
CM, Wallén H, Landén M, et al. Microparticles and microscopic structures in three fractions
of fresh cerebrospinal fluid in schizophrenia:
case report of twins. Schizophr. Res. 2013
Jan;143(1):192–7.
3. Wolf P. The nature and significance of platelet
products in human plasma. Br. J. Haematol.
1967 May;13(3):269–88.
4. Burger D, Schock S, Thompson CS, Montezano AC, Hakim AM, Touyz RM. Microparticles: biomarkers and beyond. Clin Sci. 2013
Apr 1;124(7):423–41.
5. Mobarrez F, Antovic JP, Egberg N, Hansson M,
Jörneskog G, Hultenby K, Wallen Hl. A multicolor flow cytometric assay for measurement
of platelet-derived microparticles. Thromb Res.
2010 Mar;125(3):e110–6.
6. Mobarrez F, He S, Bröijersen A, Wiklund B,
Antovic A, Antovic JP, Egberg N, Jörneskog
G, Wallen H. Atorvastatin reduces thrombin
generation and expression of tissue factor,
P-selectin and GPIIIa on platelet-derived
microparticles in patients with peripheral arterial occlusive disease. Thromb Haemost. 2011
Aug 1;106(2):344–52.
7. Mobarrez F, Egberg N, Antovic JP, Bröijersen
A, Jörneskog G, Wallén H. Release of endothelial microparticles in vivo during atorvastatin
treatment; a randomized double-blind placebocontrolled study. Thromb Res. 2011 Oct 27.
8. Soop AL, Hållström L, Frostell C, Wallén H,
Mobarrez F, Pisetsky DS. Effect of lipopolysaccharide administration on the number, phenotype and content of nuclear molecules in blood
microparticles of normal human subjects.
Scand. J. Immunol. 2013 May 17;78(2):205–
13.
9. Rouhiainen A, Imai S, Rauvala H, Parkkinen J. Occurrence of amphoterin (HMG1)
as an endogenous protein of human platelets that is exported to the cell surface upon
platelet activation. Thromb Haemost. 2000
Dec;84(6):1087–94.

VASKULÄR MEDICIN 2013 • Vol 29 (Nr 4) 213

KONGRESSKALENDER
2014

Februari 20–22
13:e Genoa-mötet om hypertoni, diabetes
och njursjukdomar
Genoa, Italien
http://www.genoameeting.org/
Februari 27–mars 2
Första internationella kardiometabola
syndromet-konferensen
Famagusta, Cypern
www.cardiometabolicsyndrome2014.org/
Mars 27–30
3rd International Conference on
Prehypertension & Cardio Metabolic
Syndrome, Warszawa, Polen
http://prehypertension.org/
April 3–5
6th International Conference on Advances in
Diabetes & Insulin Therapy, Belgrad, Serbien
http://www.eiseverywhere.com/ehome/
index.php?eventid=67932&&internal=1
April 9–11
Endokrindagarna + Svensk Förening
för Diabetologi
Stadsteatern i Helsingborg, Sverige
http://endokrinologforeningen.se/index.php/
nyheter/120-endokrindagarna-2014-andratdatum
April 29–Maj 2
UK Kidney Week, British Renal Society
Glasgow, England
www.britishrenal.org/Conferences.aspx
Maj 1–3
2014 Arteriosclerosis, Thrombosis & Vascular
Biology Scientific Sessions
Toronto, Ontario
http://my.americanheart.org/professional/
Sessions/ATVB/ATVB_UCM_316902_
SubHomePage.jsp

Maj 7–9
Kardiovaskulära vårmötet
Malmö, Sverige
http://www.malmokongressbyra.se/xvi_skv

M ÖTE
AS

ÅR

Maj 17–20
American Society of Hypertension meeting
New York, USA
www.ash-us.org/Scientific-Meetings/2014Annual-Scientific-Meeting.aspx

ENSKT
SV

OV

Februari 13–14
Dementias
London, England
http://www.mahealthcareevents.co.uk

Maj 6–9
23rd European stroke conference
Nice, Frankrike
http://www.eurostroke.eu/

K A R DI

Februari 12–14
2014 International Stroke Conference
San Diego, Kalifornien
http://my.americanheart.org/professional/Sessions/InternationalStrokeConference/International-Stroke-Conference_
UCM_316901_SubHomePage.jsp

K U L Ä RT V

Kardiovaskulärt Vårmöte
2014
7–9 maj
i Malmö
www.malmokongressbyra.se

Maj 31–Juni 3
82nd European Atherosclerosis Society Congress
Madrid, Spanien
http://www.kenes.com/eas
Juni 2–4
2014 British Cardiovascular Society (BCS)
Annual Conference
Manchester, England
http://www.bcs.com/ace/default2014.asp
Juni 13–16
2014 Joint Meeting of the European Society
of Hypertension & International Society of
Hypertension, Aten, Grekland
http://www.hypertension2014.org/
Juni 13–17
American Diabetes Association 74th
Scientific Sessions
Moscone Convention Center, San Francisco,
Kalifornien, USA
http://www.afassanoco.com/ada.html

Besök vår hemsida
www.hypertoni.org

Juni 24–28
Physical exercise in clinical medicine
Foundation for Research in Health Exercise &
Nutrition, Kuopio Research Institute of Exercise
Medicine, Finland
http://www.puijosymposium.org/
September 15–19
50th European Association for the study of
diabetes (EASD)
Wien, Österrike
http://www.easd.org/
Oktober 22–25
9th World Stroke Congress
Istanbul, Turkiet
http://www.worldstrokecongress.com/

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
Endokrinmedicin
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
e-mail: fredrik.nystrom@lio.se
Tel. 010-103 77 49, Fax. 013-22 35 06

