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Ordförande för SVM
SLS driver för oss läkare angelägna frågeställningar som främjande av medicinsk
forskning, utbildning och etik, kvalitetsoch prioriteringsfrågor inom hälso- och
sjukvården samt hälsofrämjande åtgärder i
samhället. Många av dessa frågor är för stora och komplexa för att SVM och de övriga
sektionerna skall ha resurser att engagera
sig, och vissa faller även till stor del utanför
de enskilda sektionernas målsättningar och
ändamål.
SLS har under året utarbetat ett förslag
om förändrade medlemsformer, enligt vilket alla medlemmar i SVM och de övriga
sektionerna även skall vara medlemmar i
moderföreningen SLS. Denna organisationsform liknar den som tillämpas i många
fackliga, idrottsliga, politiska och religiösa
organisationer; är man med i en underavdelning av ett förbund, parti eller samfund
är man samtidigt medlem på nationell nivå.
Detta skulle innebära att SVM och de övriga sektionerna inkluderade en avgift till
SLS i sin egen medlemsavgift, och att kostnaden ökar för den som inte redan är med
i båda organisationerna. Förslaget fick ett
ganska ljummet mottagande vid SLS fullmäktigemöte, och dess konsekvenser måste utredas vidare innan beslut kan fattas.

Till exempel skulle det innebära att SVMs
medlemsavgifter behöver differentieras, då
vi liksom många av de andra sektionerna
även varmt välkomnar medlemmar som
inte är läkare och därmed inte aktuella för
SLS-medlemskap.
Jag skulle dock redan nu vilja uppmuntra de läkare bland SVMs medlemmar som
inte redan är med i SLS att ansluta sig.
Samhället behöver vår professionella röst i
debatten kring forskning, utbildning, etik,
vårdkvalitet, prioriteringar samt hälsofrämjande åtgärder. Inom dessa debattområden
känner sig många kallade att göra sig hörda, varav dessvärre långtifrån alla besitter
den bakgrundskunskap och erfarenhet som
finns hos läkarkåren. Vi är dock som enskil-

da ofta alltför pressade av att överleva nästa tjänstgöringspass på akutmottagningen
eller få ihop nästa artikel eller forskningsansökan på utsatt tid för att orka engagera
oss i övergripande frågor. En professionell
sammanslutning med gott anseende hos
allmänheten och bred förankring i läkarkåren har däremot förutsättningar att bli en
inflytelserik aktör på dessa viktiga områden!
Svaret på frågan i rubriken är ”minst två”
– SVM och SLS. Dessutom tillkommer vår
fackförening och för många även andra nationella och internationella specialistorganisationer.
Anders Gottsäter
Ordförande SVM
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FRÅN REDAKTIONEN

Luther, Eddan och jämlikhet
Jag är vanligtvis ganska ointresserad av
politik. Men krisen i Grekland, och därmed EU, har jag följt dagligen. Hur kan ett
folk som man brukar hänvisa till såsom ett
demokratiskt och filosofiskt föregångsland ha sådana interna ekonomisk-politiska problem?

D

et får mig i nästa steg att också reflektera över Afrika, där vi ju anses
ha vårt ursprung som människor,
och andra områden, där vi haft avancerade
kulturer för länge sedan, såsom i Egypten
och Sydamerika. Alla dessa områden har
också stora politiska och sociala problem
nu. Är den mänskliga kulturen av naturen
självdestruktiv när den funnits tillräckligt
länge? Om man sedan blickar bortom Tellus kan man undra om detta är ett generellt
fenomen i världsrymden, att intelligent liv
inte är förenligt med långvarig överlevnad.
Det skulle kunna förklara varför vi inte fått
signaler att det finns intelligent liv på andra planeter. Om hundra år här på jorden
kan man säkert ladda information om en
livsfarlig prion eller virus från internet och
konstruera den med sin proteinskrivare och
slå ut hela mänskligheten en dag när man
känner sig lite deppig. Det räcker ju med
att en person i hela världen lyckas med detta så kan mänskligheten ta slut.
Greklands problem innefattar uppenbarligen en stor misstro mot politiker och
mot myndigheter. Man har inte heller en
folkbokföring som gör det möjligt att ha
kontroll på om alla betalat sin skatt. Intresset och förmågan att ta göra en ordentlig
kartläggning saknas också enligt vår förre
skattechef Mats Sjöstrand som varit observatör i denna fråga lokalt. Jämför det med
oss här i Sverige. Vi har våra personnummer
som medför närmast total kontroll över vilka som finns vid liv och som skall betala
skatt. Men vad som på liknande vis verkligen gagnar oss som arbetar i sjukvården
tror jag är vår förhållandevis starka känsla
för rättvisa och jämlikhet. Det skrivs mycket om att vi inte är totalt jämlika i vårt land,
men ändå får nog många av dessa kritiker
medge att vi, jämfört med de flesta andra
länder, är ganska jämlika. Iden att vi alla har
samma människovärde, och att alla skall få
ta sin del på rättvist sätt av till exempel våra
sjukvårdsresurser, genomsyrar trots allt vårt
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Vikingaskepp, Lovisa Nyström 13 år.

samhälle rätt bra. Kanske det är vår främsta konkurrensfördel i världsekonomin som
annars går rätt knackigt just nu? Vi blir
upprörda när människor med makt gör
orätt, särskilt om så är fallet med politiker.
Om man så mycket som köper en Dajm
med officiella medel, som man inte har rätt
till, så är det något man inte i första taget
kommer undan med. Eller om man sätter
sig själv över andra utifrån geografisk härkomst- ”Stockholmare är smartare än lantisar”, så är inte det något vi glömmer i första
taget. Jag håller då inne min röst….
Var kommer då vårt starka rättvise- och
jämlikhetspatos ifrån? Jag tror den hör samman med att vi i vårt kalla och kärva klimat
här uppe i norr haft ett särskilt behov av
att kunna hjälpa varandra när det kniper.
Därmed så har det varit en fördel i det långa
loppet att hjälpa de med mindre resurser i
vårt jordbrukssamhälle. Ser man tillbaks
ännu längre i tiden, då det fanns vikingar i
vårt land, så fanns det faktiskt då också en
särskild grund för jämlikhet mellan könen.
Hustrun i hemmet bestämde över stort och
smått när männen var ute på plundringsresor (vilket å andra sidan inte var ett idealiskt
beteende ur jämlikhetsperspektiv gentemot
grannländer).

För att återvända till mer modern tid
kommer också vårt Lutheranska arv att ha
spelat en avgörande syn på livet och fördelningen. Luther var en fascinerande modig
man som satte sig upp mot påven och som
ansåg det fel att man kunde köpa sig fri från
synden med avlatsbrev. Vår protestantism
härstammar från hans tankar och ända fram
till 1999 så hade vi statskyrka i Sverige.
Luther vågade alltså ifrågasätta den mäktigaste samtida personen, påven, i en tid där
man därmed tog en jättelik risk. Samtidigt
menade han att man skulle leva efter bibeltexterna på ett rättfärdigt sätt. Om man
lite optimistiskt omtolkar detta mod i dagens vård- och omsorg kanske det går att
se en parallell i hur vi inte längre låter bli
att ifrågasätta överläkaren och avdelningssköterskan vilka förr helt kunde dominera
sjukhusens olika enheter. Många gamla lasarett har fortfarande kvar ”överläkarvillan”
där den ständigt jourande närmast gudalika läkaren på lasarettet bodde. Idag söker
vi sanningen om hur man skall behandla
allehanda åkommor i den stora textmassa
som den vetenskapliga litteraturen innebär.
Många anser att systematiska översikter utgör ett sant rättesnöre att hålla sig i när man
inte är säker på vilken medicin man skall

välja. Andra menar att det räcker att man
läser guidelines såsom om de utgjorde en
högsta sanning.
Jag minns ännu för kanske 10 år sedan
att det fanns politiker som menade att man
inte behövde prioritera alls i sjukvården.
Allt kunde ges till alla som behövde det.
Kanske det nästan var sant en kort tid när
vi inte kunde göra så mycket som vi kan
idag. Jag hade ingen Vaskulär medicin att
uttrycka mina ocensurerade tankar i då,
men man kan ju lugnt konstatera att det
idag finns så mycket och så dyrt som vi kan
göra medicinskt högt upp i åldrarna på våra
patienter att vi dagligen måste göra små
eller stora prioriteringar i våra utredningar
eller åtgärder. Och i denna vardag där man
gör små bedömningar av vilken utredningsnivå som är rimlig att satsa på i ett enskilt
fall så kommer åter våra värderingar fram,
som vi förhoppningsvis kunnat moderera
under utbildningen till läkare eller sköterska. Områdena åderförkalkning och trombos m.m. i stort har till stora delar fått det
lättare när tidigare dyra läkemedel nu inte
kostar mycket alls. Så där behöver vi knappt
prioritera alls. Men ändå tycker många att
vi skall satsa på förebyggande åtgärder och
ge råd om livsstil. Jag tror det är mycket
dyrare än läkemedel. Typiska råd är mycket
grönsaker och motion och mycket lite alkohol. Men problemet är att detta aldrig är
testat i prospektiva randomiserade studier.
Och man kan inte, som jag närmast tjatar
om i denna skrift, använda epidemiologi
för att påvisa kausalsamband. Se återigen
på LOOK-ahead studien. Att med enorma
resurser få patienter med diabetes att både
banta och motionera under 10 år minskade
inte hjärt- kärlsjukdom ett skvatt 1.
De uteblivna effekterna av LOOK-ahead
studien för mig in på ett tråkigt kapitel i
vetenskapens värld- bias. Det är svårt att ha
ett stort förtroende för vetenskapen eftersom många kan påverka vilka artiklar som

verkligen publiceras i de finaste tidskrifterna. Och än mer- de som skriver sammanfattningar kommer oftast fram till vad de
föresatt sig att komma fram till. Mycket
forskning i fina tidskrifter bekräftas heller aldrig, och det finns uppgifter att 50%
av det som publiceras är felaktigt 2-5. Hur
skall vi kunna hantera en sådan massa med
”kunskap” och verkligen finna sanningen?
Särskilt som det nästan bara är våra amerikanska kollegor som till exempel testat
olika livsstilsåtgärders effekt på sjuklighet
i riktiga stora randomiserade studier 1,6
(sånär som på PREDIMED studien som
var spansk). LOOK-ahead kostade en miljard kronor. Det är ju svårt att i ett litet land
som Sverige ta alla pengar som vetenskapsrådet delar ut för ett helt år till all forskning
för att göra en enda studie för sådär 1-2
miljarder kronor.
I prioriteringar i vård och i forskning
gäller att skilja risker från nytta. Många
ser det som viktigast av allt att man minskar alkoholintaget i samhället så mycket
som möjligt- vi har ju tidigare haft motbok men numer nöjer vi oss med systembolaget. Jag menar att det verkar som att
måttligt med alkohol har så stora effekter
att minska hjärt-kärlsjukdom att det måste få vara en aspekt man tar hänsyn till i
kalkylen av nettoeffekten. Vi ger patienter
”blodförtunnande” Waran® utifrån kalkylen
att den minskade risken att få lungemboli
överväger de ökade riskerna för blödningar. Så varför kan man inte se det på samma
sätt med alkohol? Jag planerar nu att göra
en stor randomiserad studie av kost vid
kranskärlssjukdom (Cardiodiet-studien).
Det hade varit så passande att samtidigt
randomisera till att undvika alkohol eller
att dricka lite vin dagligen. Jag har ju tidigare publicerat att vin dagligen sänker LDL
kolesterol 8. Men det gör hela studien politiskt omöjlig, har det visat sig. Det finns
viktiga kollegor som då vägrar vara med i
studien- underförstått- man får inte ens
anta att alkohol kan vara nyttigt. Hur kan
man samtidigt ofta rekommendera motion
så okritiskt? Vem tar ansvar när motionären
får sitt förmaksflimmer 9 eller än värre dör
i plötslig död vid Lidingöloppet eller Vasaloppet?
Luther står i alla fall på min sida vad gäller
vin. Enligt en genomgång av privatpersonen
Luther utifrån brev och andra skrifter, så
fann man att han var han en given centralfigur vid allehanda festligheter, och han drack
vin och njöt av livet 10. Luther har heller
aldrig sagt att man skall ”slita i sitt anletes

svett”. Luther menade snarare att man skall
njuta av sitt dagliga arbete och av livet 10.
Än så länge tycker jag också att det är fantastiskt att få arbeta med människor och att
hjälpa dem till ett friskare liv, i många fall.
Det är en sann glädje att få slita med att
hjälpa människor i sin vardag, att ha det
som sitt yrke. Bara man har tillräckligt med
resurser att göra ett skapligt jobb. Om man
inte hinner med att göra ett bra jobb, eller
inte får resurser att erbjuda en bra vård, så
blir istället arbetet en plåga. Såsom det står i
den 1000 åriga Isländska Eddan ”Människa
är människas glädje” 11 vilket innebär också
att vi måste kunna arbeta med tillfredsställelse på arbetet, så att vi verkligen hjälper
våra patienter, men vi måste också orka med
våra egna liv och relationer hemma efteråt.
Kanske då hinna med lite avkopplande tid
”på nätet” utan att det varken har med att
bota, eller skapa, sjukdomar att göra.

Fredrik Nyström
Från redaktionen
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Vad är bukangina?
Bukangina, angina abdominalis, kronisk
tarmischemi eller symptomatisk mesenterialaterosklerotisk sjukdom karakteriseras främst av höggradig stenos eller
ocklusion av arteria mesenterica superior och truncus coeliacus, vilket leder till
insufficient blodflöde i den viscerala cirkulationen, vilket oftast ger sig tillkänna
vid födointag då blodflödesvolymen till
viscera behöver öka 2-3 gånger gentemot
basal metabolismen för att kunna spjälka
maten på ett funktionellt sett.

D

essa patienter har i hög grad redan
aterosklerotiska manifestationer i
andra organsystem och har inte
sällan haft stroke, ischemisk hjärtsjukdom
och/eller perifer aterosklerotisk sjukdom i
benen (Fig 1). Långvarig rökexposition är
vanligt. Specifikt för bukanginan är smärtor
i buken efter måltid, som oftast varar från
15 min till 3 timmar, viktnedgång och
kräkning/diarré. Många serier har rapporterat att de flesta som drabbas är kvinnor1-5.

Figur 1. Bukanginan ska ses i sin rätta kontext med de övriga väletablerade aterosklerotiska sjukdomarna.

Patienterna behöver inte vara kakektiska
vid diagnos

En nyligen publicerad artikel rapporterade
att 37% var underviktiga vid diagnostillfället, men att många patienter vid symptomdebuten faktiskt var överviktiga och, efter
i genomsnitt ett halvår, vid diagnostillfället
var normalviktiga1. Gemensamt var dock
att alla patienter gick ner i vikt.
Hur kan diagnosen objektiviseras?

Kliniken styr. Datortomografi med kontrast intravenöst och bildtagning i artärfas
har en mycket hög träffsäkerhet i förekomsten av förträngningar av artäravgångarna
för arteria mesenterica superior och truncus coeliacus. Men det finns patienter med
höggradiga stenoserande förändringar i
dessa artäravgångar som inte har symtom
utan har ett upparbetat kollateralnätverk
som räcker till för att försörja viscera tillräckligt bra för att inte få symtom. Endoskopiska fynd, främst coloskopifynd av
inflammation i höger del av tjocktarmen,
vilken försörjs av arteria mesenterika superior. Patienter med konstaterad bukangina
uppvisar också rikligt med fynd vid övre
gastroskopi.
Doudenit får anses som det fynd som
mest kan sammankopplas med bukangina.
6
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Figur 2. Klassifikation av mesenteriell ischemi. Kronisk form övergår på ett oförutsägbart sätt till en akut form med mycket hög dödlighet.

Helicobacter pylorii testerna var alla i
en serie negativa1. Endoskopibilden är dock
ofta heterogen med fynd av förändringar
i esofagus, ventrikel och doudenum, som
inte utan vidare kan härledas till ischemiska
förändringar. Undersökaren misstänker säl-

lan tarmischemi om inte frågeställare explicit frågar efter det.
Härledning av diagnosen till följd av felaktig medicinering

Eftersom det finns en doctor´s delay på i

cussjukdom, även om gastroskopin sedermera visade sig vara negativ. Många patienter som genomgår koloskopi blir insatta på
kortison mot kolit. I desperation hinner så
många som 42%1 bli insatta på antibiotika
innan diagnosen ställs korrekt.
Varför är det bråttom att ställa
diagnosen?

Figur 3. Ocklusionen i avgången av arteria mesenterica
superior har rekanaliserats och den icke-utlösta ballongexpanderande stenten har placerats ovan ocklusionen.

Den totala mortaliteten för akut trombotisk ocklusion av arteria mesenterica superior torde fortfarande vara 80 – 90%. Man
kan inte förutse när bukanginan eller den
kroniska tarmischemin övergår i en akut fas
med snabb progression mot irreversibel stor
tarminfarkt
(Fig 2). Retrospektivt så kan en stor andel, upp till ¾, av de patienter som drabbats av akut trombotisk ocklusion av arteria
mesenterica superior bedömts ha lidit av
bukangina.

patienter ska behandlas med acetyl salicylsyra och statiner.
Mortalitet

Mortaliteten som redovisas i litteraturen
beror till stor del av patienturvalet. Det är
ofta en mix av patienter med kroniska, subakuta och akuta symptom på tarmischemi.
Resultaten blir bättre ju färre andel av patienter med subakuta eller akuta symptom
på tarmischemi som förekommer i serien.
Några få patienter efter 30 dagars uppföljning avlider av akut stentocklusion och
akut tarmischemi, men majoriteten dör till
följd av komorbiditet. Tre-års överlevnaden
var 77% i en serie patienter med mestadels
kronisk tarmischemi behandlade i Malmö2.
Stefan Acosta
Kärlcentrum
Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Behandling av bukangina

Figur 4. Stenten är utlöst.

Figur 5. Kontrast angiografi påvisar invändningsfritt flöde
igenom och förbi stenten.

Sedan 20 år2 tillbaka tillämpas i Malmö
endovaskulär behandling med stentning
av främst arteria mesenterica superior (Fig
3-5). Endovaskulär behandling utförs oftare än öppen kärlkirurgisk behandling
vid bukangina vid internationellt erkända kärlcentra. Behandlingen är skonsam,
mimimalinvasiv och kan ofta utföras i lokalbedövning, vilket är en klar fördel hos
dessa ofta multisjuka äldre patienter. Korttidsresultaten är mycket goda, men stent
restenos, som kan vara asymtomatisk eller
symtomatisk förekommer på längre sikt,
varför det är rutin att följa upp patienterna med datortomografi angiografi och/eller
ultraljudsundersökning av det stentade området med tre månaders intervall i början
som kan glesas ut till 1-2 års intervall vid
föregående invändningsfria undersökningar
(Fig 6).
Var diagnosen rätt?

Figur 6. Datortomografi med intravenös kontrast och
bildtagning i artärfas visar en invändningsfri stent i arteria
mesenterica superior i sagittal projektion.

genomsnitt sex månader med tidigare hospitalisering för samma besvär för nästan
alla drabbade, så har det visat sig att felaktig medicinering förekommer mycket hög
utsträckning. Patienterna behandlas med
protonpumpshämmare mot förmodad ul-

Det bästa diagnostiska testet fås efter stent
behandling. Patienter som lider av bukangina kan omedelbart efter stentning återgå
till att äta och dricka utan minsta problem.
Samtliga patienter går upp i vikt, en del
många kilo det första halvåret. De enstaka
patienter som inte går upp i vikt kan ha
behövt genomgå större tarmresektion med
kort tarm1 eller hög tunntarmsstomi som
följd.
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Riskfaktor sanering och medicinsk
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Rökstopp initieras omedelbart och remiss
till rökavvänjningsenhet skrivs. Samtliga
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Högt tryck på
blodtrycksdagarna på Ersta
SVMs årliga utbildning för sjuksköterskor,
”Evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni”, hölls den 12-13 mars på Ersta på Söder
i Stockholm.

I

år flödade anmälningarna in till kursen
som snabbt överbokades. Det var 20
distriktssköterskor, 1 företagssköterska
och 12 sjuksköterskor som kom från hela
södra och mellersta Sverige från Skåne och
upp till Värmland och Gästrikland. Första
dagen inleddes med introduktion med kaffe när deltagarna droppade in vid 9-tiden.
Kursledaren, Eva Drevenhorn, hälsade välkommen och som föregående år gjordes en
inventering av vad deltagarna önskade få ut
av de två dagarna.
Programmet var likartat från föregående
år med tillägg av punkten läkemedelsbehandling vid hypertoni. Alla föreläsningar
var uppdaterade för att spegla det senaste
kunskapsläget. Görel Rasjö Wrååk inledde därför med att tala om hypertoni och
levnadsvaneförändringar för att förebygga
kardiovaskulära komplikationer. Görel är
distriktssköterska och arbetar på Storvretens vårdcentral i Tumba. Hon gick igenom
risk- och friskfaktorer och behandlingsrekommendationer. Ett par olika bilder för bl
a SCORE förtydligade schematiskt enligt
vilka kriterier som varje enskild patient bedöms. Det framgick att vissa patienter kan
vi ge enkla råd om vad de kan vara observanta på medan de med hög risk behöver
vi ägna större uppmärksamhet. Vi fick en
påminnelse om att en så enkel sak som att
konsumtion av 50 g lakrits dagligen höjer
blodtrycket. Och det finns många lakritsälskande personer bland våra patienter.
Efter lunch tog Liselotte Kuehn Krylborn
över och berättade om hur vi kan använda Socialstyrelsens nationella riktlinjer för
sjukdomsförebyggande metoder för patientgruppen med hypertoni. Liselotte är
distriktssköterska och arbetar som vårdutvecklingsledare för levnadsvanor i Stockholm. De nationella riktlinjerna säger att
för riskbruk av alkohol och otillräcklig fysisk aktivitet gäller rådgivande samtal och
för rökning och ohälsosamma matvanor
kvalificerad rådgivning. Rådgivande samtal
innebär att man har en dialog med patien8
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ten om levnadsvanan och att samtalet är
anpassat till patientens risknivå och olika
hjälpmedel och verktyg kan användas. Kvalificerad rådgivning innebär samma som
rådgivande samtal, men att samtalet ska
baseras på någon teori som t ex kognitiv beteendeterapi eller Motiverande samtal som
personalen ska ha utbildning i. Eftersom
en stor del av omvårdnaden vid hypertoni
innebär att samtala med patienten om att
ändra ohälsosamma levnadsvanor fick deltagarna en inblick i Motiverande samtal
med några övningar.
Enligt föregående års önskemål om en
föreläsning om hypertoniläkemedel var
Kristina Björklund Bodegård, läkare på
hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, inbjuden. Kristina pratade om effekter av
blodtryckssänkning och vilka vinster som
olika stor sänkning ger. ESHs riktlinjer
från 2007 om att behandla patienten farmakologiskt och icke farmakologiskt enligt
det riskstratifierade schemat är det som
rekommenderas. Vilka antihypertensiva
läkemedelsgrupper, som är mest lämpliga
att användas till de som har diabetes, astma, njursvikt eller hjärtsvikt gicks igenom.
Även vilka läkemedel som är direkt olämpliga pga biverkningsprofilen vid dessa olika
tillstånd nämndes. Vikten av kombination
av läkemedel i lägre dos från olika läkemedelsgrupper betonades.
På kvällen samlades deltagarna för en
2-rättersmiddag på Ersta terrass. Det serverades rostbiff och korv av lamm med rostad
vitlökssky, bakad svartrot, knippmorötter,
sugersnaps och salviacreme till huvudrätt
och en citrontartelett med hallon och lakritsparfait med kaffe till efterrätt. Denna
måltid var mycket god och de flesta kompletterade den med ett glas vin.
Den andra dagen skulle ha inletts av Thomas Kahan, men han blev upptagen på kliniken och vi bytte förmiddagens program
mot eftermiddagens. Den programpunkten
omfattade följsamhet till behandling och
föredrogs av Eva, distriktssköterska, som
arbetar som lektor i specialistutbildningen
till distriktssköterska vid Lunds universitet.
Forskning visar att bakomliggande faktorer
till att många patienter inte är följsamma

Föreläsare Görel Rasjö Wrååk

Deltagare i samspråk med föreläsare Kristina Björklund
Bodegård (till höger)

till sin behandling kan vara depression och
låg inkomst och att mörk hudfärg har en
betydelse. Generellt för patienter med hypertoni ligger följsamheten på 48,5 % enligt en metaanalys med en spridning på
20-88%. För att hjälpa patienter att följa
sin behandling i större utsträckning kan vi
erbjuda någon form av kognitiv behandling
som t ex Motiverande samtal visade 23 av
26 studier i en metaanalys. Detta innebär alltså att det går att påverka patienters
följsamhet till behandling! Dragningen ut-

Lunchen på Ersta smakade alldeles utmärkt.

Citrontartelett med hallon och lakritsparfait där lakritsmängden var av lagom dos och gav förhoppningsvis ingen blodtrycksstegring.

mynnade i en givande diskussion om hur vi
kan arbeta på våra olika mottagningar med
patientgruppen. Det gavs tips om appar,
som patienten kan ladda ner i sin mobil för
att få påminnelse om att ta sina läkemedel,
som t ex Evidos och My pillbox. Distriktssköterskan Charlotte Ivarsson på Hässelby
vårdcentral berättade om ett flödesschema,
som teamet på hennes vårdcentral arbetade
utefter. Detta schema distribuerades till alla
deltagarna efter kursen.
Under eftermiddagen uppdaterade Thomas Kahan oss om vad ett okontrollerat
blodtryck kan ställa till med. Thomas är
överläkare på kardiovaskulära riskmottagningen i Danderyd. Sedan gick Thomas
igenom vikten av en korrekt genomförd
blodtrycksmätning eftersom det är grunden

för diagnos. Även i år landade vi i att vi, vid
mottagningsbesök, mäter manuellt för att
kunna ha kontroll över många felkällor som
den automatiska mätaren inte kan hantera.
Det kan läsas om testade digitala och automatiska mätare på www.bhsoc.org under
blood pressure monitors.
24-timmarsmätning var det många av
deltagarna som hade ansvar för på sin enhet
och andra hade behov av att lära sig hantera
den mätmetoden. Vi rekommenderades att
använda Thomas egen bok för fördjupning
i ämnet.
Föreläsningen övergick sedan i diskussion
om hur vi kan arbeta på våra mottagningar
enligt bästa evidens. Patientgruppen som
har hypertoni är stor och många med olika
riskfaktorer riskerar både att få hypertoni,

diabetes och andra kardiovaskulära sjukdomar. Om vi är en eller flera som arbetar specifikt med dessa ”riskpatienter” vad ska då
mottagningen heta? Hypertoni- eller blodtrycksmottagning? Men det är inte bara patienter med hypertoni som vi arbetar med
och vi mäter inte bara blodtrycket. Diskussion utmynnade i förslaget om namnet
”hjärtkärlriskmottagning”. Det lär finnas
anledning att fortsätta den diskussionen.
Det fördes också fram synpunkter på
att för andra folkhälsosjukdomar finns det
nationella vårdprogram, men inte för hypertoni. Många upplevde det som att det
skulle bli väldigt mycket enklare att arbeta med patientgruppen om det fanns ett
sådant att luta sig emot. Det kom förslag
på att en grupp under ledning av Eva skulle kunna arbeta med att sammanställa ett
sådant vårdprogram. Till gruppen anmälde
sig Charlotte Ivarsson, Hässelby vårdcentral i Stockholm, och Maria Larsson, Berga
vårdcentral i Linköping. Görel Rasjö Wrååk
önskar också delta i gruppen. Fler är välkomna att anmäla sig! Vid ett styrelsemöte i
SVM i april fick Eva formellt uppdraget att
leda arbetsgruppen.
Innan vi skiljdes åt sammanfattade Eva
de två dagarna och det framkom att deltagarna var nöjda och hade fått svar på sina
frågor. I motsats till förra året så önskade
deltagarna att få mer övning i Motiverande
samtal med Liselotte. De önskade också få
blodfettsbehandling belyst och evidensen
för att ha olika former av hälsorum på mottagningen, där patienten själv kan mäta sitt
blodtryck, väga sig och mäta sitt midjemått
och ha tillgång till informationsmaterial.
I kursutvärdering fick, på en 5-gradig skala,
kursens innehåll 4,2, föreläsarnas presentation 4,4 och sannolikheten att använda den
nya kunskapen i den kliniska vardagen 4,7
poäng. Kommentarer gavs om att lokalen
var för liten och att akustiken var dålig.
Detta berodde på att alla som visat intresse
för kursen fick komma, men nästa år kommer gränsen på 30 personer att beaktas och
en annan lokal i huset att bokas. Annars var
de flesta nöjda med att få tillfälle att träffa
kollegor att utbyte erfarenheter med, få nya
impulser och att bli uppdaterad och även
att bli bekräftad i att arbeta med patientgruppen på ett bra sätt. Den goda maten
som serverades under hela kursen var ett
plus. Nästa år, 2016, kommer kursen att
ges 10-11 mars på Ersta.

Eva Drevenhorn
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Godbitar från Kardiovaskulära
vårmötet i Örebro 2015
Kardiovaskulära vårmötet no XVII hölls i
Örebro 22-24 april 2015. Här följer lite utvalda godbitar av särskilt intresse för SVM
och för VMs läsare.

O

nsdagen inleddes med symposiet
”Obesitas – en tung riskfaktor?”
där Rachel De Basso, Jönköping,
och Anders Frid, Malmö, var moderatorer.
Carl-Johan Behre, Göteborg, började med
ett föredrag med titeln ”Existerar obesitasparadoxen?”. Att vara fet innebär att ha
dålig livskvalitet, risk för en mängd sjukdomar och död i förtid etc. Å andra sidan visar
studier från Japan, Finland och Sverige att
både viktuppgång och viktnedgång på några kilon medför ökad dödlighetvid fetma.
Det har också visat sig att vid intensiv bantning är det först och främst musklerna som
försvinner, men vid tillägg av fysisk träning
bibehålls musklerna och fettet försvinner i
högre grad. Detta kopplade Carl-Johan till
att mindre muskelmassa bäddar för sämre insulinkänslighet med risk för diabetes,
hjärtkärlsjukdom och cancer mm.
En studie med danskar visade en u-kurva
för ökad dödlighet för de som hade BMI
18-23 och för dem över 30 med den lägsta
dödligheten vid BMI på 27-30. En Göteborgsstudie visade liknande resultat där
dessutom fettet var en skyddande faktor upp
till BMI på 35. Denna s.k. paradox grundar
sig på att den smale och den fete inte har
samma balans av hormoner som fettvävnad
producerar. Bakgrunden är våra gener och
levnadsvanor. Dessutom har ingen studie
visat på längre överlevnad vid viktnedgång
vid samtidig hjärtkärlsjukdom. Slutsatsen
blir att lättare fetma upp till BMI på 30 är
inte så ”farligt” hos en frisk person. Risk för
kardiovaskulär händelse hos feta människor
ska tillskrivas andra riskfaktorer än fetman
i sig som t.ex. hypertoni, stillasittande etc.
Vi bör hellre ge råd om fysisk aktivitet, som
ger längre liv och bättre hälsa, än lägga fokus på viktnedgång pga. övervikt/lättare
fetma hos de hjärtsjuka.

Diabetes vid fetma

Därefter tog Anders Frid, tillika moderator,
över med titeln ”Obesitas – vägen till diabetes eller tvärtom?”. Bakom insulinresistens
10
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ligger en persons gener, motionsbrist, gradvis sänkt betacellsfunktion, rökning och
bukfetma där det främst är det intraperitoneala fettet som ger insulinresistens. Våra
gener har inte ändrat sig genom historien,
men våra liv ändrades genom jordbrukarsamhället, som startade ungefär 6-10 000
f Kr då vi började äta mjölprodukter. Genetiskt är vi fortfarande jägare och samlare
som de senaste 500 000 åren. Den fysiska
aktiviteten som behövdes då för att jaga födan översätter vi idag till 30 minuter fysisk
aktivitet dagligen och däremellan ska vi vila
för att orka jaga föda. ”Inconvience stores”
där vi skulle behöva anstränga oss för att få
tag på de varor vi vill köpa skulle antagligen
inte vara en bra affärsidé, men är en intressant tanke.
Tjock av insulin

Men, blir vi då tjocka av behandling av
diabetes? Anders svara ja; ett par kilon är
förväntat. Anledningen till detta är en finsk
studie från 1999 där patienter med diabetes typ 2 följdes under ett år med glykosuri
som utfallsmått. Syftet var att studera vad

som hände när patienter utöver insulin
också fick Metformin. Patienterna som fick
Metformin åt mera och ökade lite i vikt,
medan de som fick enbart insulin åt mindre
och trots det ökade mer i vikt. Anledningen är att insulininsättning ger ett par kilos
viktuppgång och en ännu större viktuppgång utan samtidig Metforminbehandling.
Behandling med Metformin, DPP IV-hämmare, GLPI-analoger och SGLT2-hämmare resulterar i viktstabilitet eller liten viktnedgång och ger dessutom ingen risk för
hypoglykemi.
Fysisk aktivitet

Ingrid Larsson, näringsfysiolog från Sahlgrenska i Göteborg, fortsatte med titeln
”-Jag har tränat och kan ta några extra
mackor, eller?”. Fysisk aktivitet för viktnedgång har många positiva effekter som ökad
energiförbrukning, viss minskad förlust av
fettfri massa, viss hämmad reduktion av
vilometabolismen, underlättad fettförbränning särskilt från de viscerala depåerna,
mätbara nivåer på metabola riskmarkörer
och stärkt immunförsvar. Den största de-

len, 70%, av energiomsättningen styrs inte
av viljan utan den mindre delen, 30%, kan
vi styra över. Kalorirestriktion plus fysisk
aktivitet ger viktnedgång på 0-2 kg medan
om kalorirestriktionen kombineras med aerob fysisk aktivitet blir viktnedgången ca 13
kg. Anledningen är påverkan på de metabola riskmarkörerna HDL, LDL och insulinkänslighet. Ingrid visade en pedagogisk
bild där det framgick att förbränning av en
smörgås med en ostskiva kräver 40 minuters fysisk aktivitet (promenad), två smörgåsar 75, ett wienerbröd 60, en stor muffins
50 och en liten muffins 20 minuters fysisk
aktivitet. Att promenera ger en förbränning
motsvarande ca 5 kcal/minut. Den stora
utmaningen i att förbruka kalorier genom
fysisk aktivitet eller att minska sitt kaloriintag är att följa sin planerade behandling.
Framgångsfaktorer för de som lyckas hålla
sin vikt är regelbundna matvanor, äta frukost (oberoende vad som åts), minskat energiintag, minskat fettintag, skriva ner vad
man äter och dricker, väga sig regelbundet
och fysisk aktivitet minst 60 minuter per
dag. Att vara en person som har kontroll
över sitt liv, sitt matintag och vikt gör att
den personen kan säga nej tack till den extra
mackan konstaterade Ingrid.
Hur går det för hypertonin?

Konferensens sista möjliga föredrag klockan 12 var bl.a. ”Hur går det för vår viktigaste riskfaktor?”. Ett symposium där Karin
Manhem, Göteborg och Bert Andersson
från Göteborg var moderatorer. Initiativet till symposiet hade tagits av Charlotta
Ljungman, MD, PhD Sahlgrenska Universitetssjukhuset som nyligen disputerat
på ämnet Antihypertensiv behandling hos
kvinnor och män. Moderatorerna var Professor Karin Manhem, Medicinkliniken och
Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken, båda Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Alla tre talare var tillfrågade utifrån sitt
intresse för kardiovaskulär sjuklighet i allmänhet och hypertoni i synnerhet. Först ut
var Kristina Bengtsson Boström, distriktsläkare och Docent i allmänmedicin från PV
Skaraborg.
Hypertoni är vanligt!

Enligt SBU-rapporten ”Måttligt förhöjt
blodtryck” från 2004 har 1,8 miljoner
svenskar förhöjt blodtryck (1). På en medelstor vårdcentral med ca 10 000 listade patienter, som den Kristina jobbar på, finns ca
1500 patienter med isolerad hypertoni. Här
är diabetikerna inte inräknade. På vårdcen-
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tralen finns ungefär 500 diabetiker och
drygt hälften av dessa har också hypertoni. Mängden patienter blir till ett logistiskt problem eftersom primärvårdsläkarna
dessutom skall vara första instans hos vilka
patienter med symptom av olika slag söker.
Det blir en stor kader med patienter som
skall dras runt på besök varje år.
Hur går det till vid diagnostik av hypertoni i primärvården? De flesta patienter med
högt blodtryck har inte symptom utan upptäcks vid besök av annan orsak. Sedan ser
handläggningen olika ut inom primärvården. Enligt Krav och Kvalitetsboken som
styr verksamheten i Västra Götalandsregionen skall det finnas specialistsjuksköterskor
som bistår i omhändertagande av patienter
med kroniska sjukdomar.
På vårdcentralen har man, förutom traditionell blodtrycksmätning hos sjuksköterska även möjlighet att utföra 24-timmarsregistrering. Kristina påpekar att
hemblodtrycksmätning bör användas oftare
och kan motivera patienten till behandling
och kan också utgöra en avlastning av resurser i primärvården. Eftersom behandlingen
av mild till måttlig hypertoni inte i första
hand syftar till symptomlindring utan för
att förebygga komplikationer är det viktigt
att även utreda om sådana redan finns vid
diagnos.
Beröringsytorna mellan primärvård och
specialistvård togs upp och förutom akut
remiss vid malign hypertoni så bör patienter med misstänkt sekundär hypertoni, då-

ligt svar på behandling och patienter med
svåra organskador remitteras till specialistklinik för bedömning. Att diskutera nyttan
av behandling med patienterna kan vara
svårt eftersom den är förebyggande och
inte symptomlindrande. Som stöd som vid
samtalen och för att värdera den kardiovaskulära risken används SCORE-tabellen
(2). Europeiska riktlinjerna från 2013 (3)
och Socialstyrelsens riktlinjer från 2014 (4)
används som stöd för val av behandling.
Patienterna gör oftast ett försök med levnadsvaneintervention av olika tidslängd beroende på den enskilde patientens riskprofil
innan läkemedelsbehandling insätts.
Hypertoni i primärvård

Kontrollerna är och kommer att bli den
stora utmaningen för resurserna i primärvården. Kontrollerna syftar till att screena
för komplikationer till hypertoni och till
att vidmakthålla följsamhet till förändrade levnadsvanor och läkemedelsintag. På
Billingens vårdcentral i Skövde har man i
samband med personalneddragningar installerat ett blodtrycksrum dit patienter
med okomplicerad hypertoni kan gå för att
göra sina årskontroller. Sedan kontaktas de
av distriktsläkaren per telefon eller brev för
återkoppling.
En annan beröringsyta mellan öppen
och slutenvård som Kristina varit med och
skapat är forskningen. Efter flera sammankomster med den regionala terapigruppen
”Hjärta - kärl” tog Karin Manhem kontakt

att ta fram prevalenssiffror utifrån olika
definitioner. Alla definitioner innehåller
läkemedel och därför har man genom läkemedelsregistret kunnat ta hänsyn till vilka
läkemedel patienterna hämtat ut och vi vet
då att varje patient åtminstone hämtat ut
de läkemedel som krävs för definitionen.
Anledningen till det stora intresset för behandlingsresistent hypertoni just nu är
troligen den nya behandlingsmöjligheten
Renal denervation (RDN). Att det är farligt
att inte nå målblodtryck är ju som sagt välkänt sedan länge men en ny lovande metod
för behandling bidrar till förnyat intresse.
RDN syftar till att försöka blockera den del
av hypertonin som drivs av det sympatiska
nervsystemet.
Hur är bevisläget för RDN just nu?

Från vänster till höger: Kristina Bengtsson Boström, Charlotta Ljungman, Lina Holmqvist

med Kristina för att inleda forskningssamarbete. Tillsammans med flera hypertoniintresserade kollegor har det gemensamma
intresset för hypertoni resulterat i ett stort
hypertoniprojekt vid namn The Swedish
primary care cardiovascular database, SPCCD. Registret är unikt i sitt slag och är
uppbyggt på kliniska data som är direkt extraherade från journalsystemet ProfDoc. III.
Patienterna kommer från primärvårdsregionen Skaraborg och Sydvästra Stockholm
och inkluderar samtliga patienter äldre än
30 år med diagnosen hypertoni. Från patientjournaler har data om diagnoser, blodtrycksnivåer, rökning, BMI samt laboratoriedata hämtats. Detta har sedan kopplats
ihop, via patientens personnummer, med
fem populationsbaserade register- Socialstyrelsens dödsorsaksregister och slutenvårdsregister, läkemedelsregistret, SCBs utbildnings och befolkningsregister. Kliniska
data finns i SPCCD från åren 2001-2008
(5).
Fördelarna med denna typ av register är
att alla kommer med oavsett intresse från
patienter och läkare och den kliniska verkligheten speglas bättre än med register med
inrapporterade data. Gruppen kring SPCCD har hela tiden vuxit och nu finns det
både post-doc och en rad doktorander som
arbetar i projektet, avslutar Kristina.
Swedish primary care cardiovascular
database

De följande två föredragen hölls av två per-

soner som använt sig av SPCCD som delar
i sin avhandling. Lina Holmqvist, ST-läkare
på medicinkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset och doktorand vid Sahlgrenska Akademin, hade titeln ”Svårbehandlad
hypertoni och compliance” på sitt föredrag.
Ämnet för hennes kommande avhandling
är klinisk hypertoni. Varför är det så svårt
att behandla högt blodtryck? Orsakerna till
detta kan vara många och multifaktoriella.
Otillräckligt ordinerad dos, vitrockshypertoni, sekundära orsaker, alkohol, adherence/compliance till läkemedelsbehandling,
sömnapné o.s.v. Basen i hypertonibehandlingen är ändrade levnadsvanor och läkemedelsbehandling. När man uteslutit
sekundära orsaker och står där med en
patient som trots 3 blodtrycksmediciner i
adekvata doser inte når målblodtryck så har
man en patient som uppfyller kriterierna
för behandlingsresistent hypertoni (3).
Enligt olika prevalensstudier ligger prevalensen i hypertonibefolkningen för behandlingsresistent hypertoni på ca 8-15%.
Siffrorna varierar p.g.a. olika definitioner på
behandlingsresistent hypertoni, olika metoder i hur uppskattningarna är gjorda och
olika populationer som man undersökt (6).
Resistent hypertoni

Delarbete två i Linas avhandling är snart
färdigt och här kartläggs prevalensen av behandlingsresistent hypertoni i en svensk hypertonipopulation från primärvården som
är hämtad ur just SPCCD. Man har valt

I samband med införandet av den nya metoden byggde ett av företagen som tillverkar
utrustningen upp ett studieprogram i flera
delar som skulle visa på säkerhet och effekt.
Den senast publicerade studien i den serien
SYMPLICITY-HTN III som var en amerikansk studie med ca 500 patienter. Man
jämförde aktiv RDN mot Shamprocedur
(låtsasoperation) och såg ingen signifikant
skillnad mellan grupperna. Något som i efterhand kritiserats var att man i studien inte
hade någon validerad metod för att veta om
patienterna tog sina antihypertensiva läkemedel eller inte (7). Efter detta har två andra stora randomiserade studier publicerats
där den ena, DENERHTN, var en fransk
studie med ca 100 patienter. Här jämfördes
optimerad läkemedelsbehandling med optimerad läkemedelsbehandling plus RDN.
Man kunde då se en additiv effekt av RDN
på 6 mm Hg. Ytterligare en studie från
Tjeckien på ca 100 patienter där man jämförde RDN mot optimal LM-behandling
och fann att blodtryckssänkningen var lika
men att fler läkemedel krävdes i gruppen
som enbart hade optimal läkemedelsbehandling (8,9).
Sammantaget kan man säga att studierna visar att RDN är en verksam behandling men å andra sidan visar det också att
rätt använd läkemedelsbehandling också är
potent. En stor utmaning ligger väl just i
att man som hypertoniker inte har några
symtom men ändå ska behöva ta läkemedel.
Det finns principiellt olika sätt att värdera
huruvida patienterna tar sina tabletter eller
inte. För registerstudier lämpar sig metoden
med att titta på uthämtade läkemedel väl.
En annan princip är att man helt enkelt
frågar patienterna och för detta finns flera
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validerade frågeformulär. Ett tredje sätt är
att utföra urinanalys för att se vilka mediciner patienterna tar.
Är hypertonipatienterna duktiga på att ta
sina läkemedel?

Från SPCCD publicerades 2013 ett arbete
av Miriam Qvarnström där hon med hjälp
av läkemedelsregistret tittade på faktorer
associerade med att fortsätta ta förskriven
blodtrycksbehandling. Det visade sig att
efter 1 år hade 26% slutat ta sin behandling och efter 2 år hade ytterligare 9% slutat
hämta ut sina läkemedel. Associerade faktorer var; att vara man, att vara ung, att ha
måttlig blodtrycksstegring och att ha födelseland utanför Sverige (10).
En amerikansk metaanalys publicerades
2012 av Naderi och medarbetare. Här analyserades studier med sammanlagt 370 000
patienter där man beskrivit följsamhet till
både primär och sekundärprevention till
kardiovaskulär sjukdom. T.ex. ASA, blodtrycksbehandling och statiner och sammantaget var följsamhet till behandling efter 2
år 57 % (11). I två studier har visats att patienter som remitterats till specialistklinik
p.g.a behandlingsresistent hypertoni där
man undersökt patienterna med urinanalys
för blodtrycksmediciner så är det ungefär
50 % som tar sin förskrivna läkemedelsbehandling (12,13). Det här kan ju vara nedslående siffror men, förhoppningsvis, om vi
är medvetna om detta kanske vi åtminstone
frågar patienterna hur de tar sina tabletter
och därmed öppnar upp för en diskussion.
På Sahlgrenska hoppas man mycket på teknikens framsteg. På medicinmottagningen
ska ett projekt för att öka compliance just
startas. Patienterna kommer kunna registrera information kring sitt blodtryck och
få påminnelser att ta mediciner, utföra fysisk aktivitet etc. från en särskilt utvecklad
app (14). Man har också startat ett projekt
i form av examensarbete för läkarstudent
termin 10 som med enkäter undersöker
alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och
compliance till behandling hos patienter
som behandlas för hypertoni.
Lina avslutar med en kom ihåg lista; 1)
Ökad information till patienterna om nyttan med blodtrycksbehandling kan öka
följsamheten 2) Behandlingsresistent hypertoni är relativt vanligt i en hypertonipopulation 3) Några av dessa patienter kan
lämpa sig för renal denervation.
Hemblodtryck

Efter föredraget diskuterades hemblodtrycksmätning som en välstuderad metod
14
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för att öka följsamheten till blodtrycksbehandling (15). Det sista föredraget hade titeln ”Konsekvenser för patienter med hypertoni” och hölls av initiativtagerskan själv,
Charlotta Ljungman från Kardiologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Först
presenterades data på livslängd och det faktum att en man med hypertoni förkortar
sin livslängd med 5,1 år och en kvinna med
hypertoni 4,9 år (16). Flera riskfaktorer
samverkar i utvecklingen av hypertensiva
och aterosklerostiska organskador. Dessa
leder till olika kardiovaskulär sjukdomstillstånd. Akuta och kroniska komplikationer
leder senare till död. Genom att behandla
riskfaktorer kan man förebygga eller förlångsamma utvecklingen av organskador
och på så sätt förhindra utvecklingen av
kardiovaskulära sjukdomar och dess komplikationer. I Lancet publicerade Rapsomaniki och medarbetare en metaanalys gjord
på 1,25 miljoner patienter. Charlotta refererar denna enorma studie i flera bilden
och konklusionen är att devisen, ju lägre
blodtryck desto bättre faktiskt gäller för de
flesta utfallsvariabler. Det tidigare beskrivna J-formade sambandet mellan blodtryck
och utfall återfinns inte i denna studie (17).
Charlotta visar sedan ännu opublicerade
data från SPCCD. Det är flera överlevnadsanalyser på hypertonipatienter. Det gäller
insjuknande i stroke, hjärtinfarkt och mortalitet uppdelat på kvinnor och män. Det är
slående hur pass skyddade kvinnor är från
kardiovaskulär morbiditet/mortalitet jämfört med män. Men om en kvinna har diabetes så verkar den skyddande effekten av
att vara kvinna ”ätas upp” av den överrisk
det innebär att ha diabetes. D.v.s. en man
med hypertoni har högst kardiovaskulär risk
medan en kvinna med diabetes har samma
risk som en man utan diabetes. Sambandet
gäller för överlevnad, insjuknande i stroke
hjärtinfarkt. En överblick över övriga utfall
som njursvikt och kognitiv svikt redovisas
och även Charlotta avslutade med ett kom
ihåg budskap: ”För varje mm Hg sänkning
av blodtrycket så minskar risken för stroke
och hjärtinfarkt”

Eva Drevenhorn
Universitetslektor, Fil dr.
distriktssköterska, Lunds Universitet
Lina Holmqvist
ST-läkare, Medicinkliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Göteborg
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American Diabetes Association
(ADA) - vital 75 åring blickar framåt
Boston, universitets- och utbildningsstaden, stod som värd för en av årets största
diabeteskonferens 5-9 juni 2015. I samband med konferensen firade ADA sitt
75 års jubileum och passade på att blicka
bakåt, lära av historien, och samtidigt
blicka framåt, presentera möjligheter till
en bättre diabetesbehandling.

A

v de ca 15 000 deltagarna, från 130
länder, var ett 50 tal svenskar, flera
med egna presentationer.

Några milstolpar

Insulinupptäckten kom 1921 men vi fick
vänta länge på landmarksstudier som visade
nyttan av insulinbehandling.
DCCT-studien (1) 1993 med typ 1 diabetiker, visade 50% lägre mikrovaskulära
komplikationer (ögon, njurar, nervsystemet) med bättre HBA1c. Uppföljningsstudien, EDIC, visade 20 år senare effekt på
makrovaskulära komplikationer, hjärtinfarkt och död.
UKPDS studien (2) visade 1998 samma
effekt på typ 2 diabetes men även i denna
studie dröjde det ytterligare 20 år innan
effekten på makrovaskulära kunde påvisas.
Steno-2 studien (3) visade 2003 att framgångsrik, modern behandling av typ 2 diabetes är en multifaktoriell behandling.
Den första insulinpumpen för typ 1 diabetes introducerades kring 1975 och kontinuerlig glukosmätning (CGM) från 2005
är tekniska innovationer som revolutionerat
vardagen för typ 1 diabetiker med svängande blodsocker.
Nyheter 2015 - Kombinationsbehandling
- bättre diabetesbehandling

Tidig kombinationsbehandling är en etablerad behandlingsprincip sedan många
år inom hypertonibehandling. I diabetesbehandling initieras ofta läkemedel stegvis
med relativt långa intervaller. Patienter som
sviktar i sin blodsockerkontroll får lägga till
ytterligare behandling först efter relativ lång
tid.
ADA, och EASD, European Association
for the Study of Diabetes, presenterade redan i januarinumret 2015 av Diabetes Care

ADA 75 år

en ny algoritm för behandling av typ 2 diabetes (4).
All diabetesbehandling bör inramas av en
hälsosam livsstil med mer fysisk aktivitet,
hälsosam kost, viktkontroll och patientundervisning.
Redan vid diagnostillfället bör patienterna erbjudas metformin som monoterapi.
Om patienten inte når sitt HBA1c mål
inom 3 månader bör en kombinationsbehandling med två olika läkemedel initieras
och redan efter ett halvår rekommenderas
en trippelbehandling om patienten inte
nått sitt HBA1cmål. Vid valet av diabetesläkemedel bör patient- och sjukdomsspecifika variabler vägas in.
Författarna till algoritmen presenterade
sex variabler vilka bör vägas in vid valet av
behandling. Patientens patofysiologi, läkemedlens potens, läkemedlens problem,
läkemedlens pluseffekter, patientens preferenser och priset på läkemedlet.
ADA/EASD presenterade redan 2012
det första utkastet till den nya behandlingsalgoritmen. Då presenterades även en modell för individuella HBA1c mål.
Patientens attityd, risken för lågt blodsocker, sjukdomens duration, förväntad
överlevnad, andra sjukdomar, kärlkomplikationer och resurser bör vägas in när patienten skall få sitt individuella mål.
Detta synsätt stämmer väl överens med
Socialstyrelsens uppdaterade nationella

riktlinjer för diabetesvården i Sverige. Målen från februari 2015 säger att hälso-och
sjukvården bör erbjuda personer med nydebuterad typ 2 diabetes utan hjärt-kärlsjukdom intensivbehandling för att uppnå bästa
möjliga blodsockernivå med hänsyn till risken för hypoglykemi, kraftig viktuppgång
och försämrad livskvalitet samt förväntat
återstående livslängd och andra sjukdomar.
Inkretinbehandling – etablerad och säker
diabetesbehandling

Inkretiner, antingen DPP-4 hämmare eller
GLP-1 analoger har nu används för behandling av typ 2 diabetes i drygt 5 år. Flera kardiovaskulära säkerhetsstudier, CVOT
( cardiovascular outcome trials) har tidigare
presenterats. Under ADA presenterades ytterligare två studier.
TECOS studien (5), Trial Evaluation
Cardiovascular Outcome with Sitagliptin,
sponsrad av MSD, inkluderade 14 671 personer.
TECOS studien varade i genomsnitt 3 år
och omfattade patienter med typ 2 diabetes
och tidigare kardiovaskulär sjukdom. Dessa
randomiserades till antingen 100 mg sitagliptin (50 mg vid nedsatt njurfunktion)
dagligen eller placebo som tillägg till övrig
behandling.
Huvudresultatet i TECOS var att man
kunde påvisa en säkerhet i nivå med placebo och ingen ökad risk för hjärtsvikt vilket
VASKULÄR MEDICIN 2015 · NR 3
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varit en signal i tidigare liknande studier
1
1
ADA:s och
EASD:s
ställningstagande
fullständig
algoritm
ADA:s
och EASD:s
ställningstagande ––fullständig
algoritm
med DPP-4 hämmare (SAVOR med saxagliptin).
Vidare kunde man påvisa non-inferiority
för kardiovaskulära händelser jämfört med
placebo, men ingen ökad kardiovaskulär
preventiv effekt.
Sammanfattningsvis kan man nu anse att
säkerheten för DPP-4 hämmare ytterligare
stärkts.
ELIXA studien (6), med GLP-1 analogen
lixisenatid är den första i raden av CVOT
med GLP-1 analoger. ELIXA, sponsrad av
Sanofi, inkluderade ca 6000 patienter och
pågick mellan 2010 och 2015. Studien
undersökte effekten av lixisenatid jämfört
med placebo på en högrisk population av
typ 2 diabetiker som nyligen genomgått
ett akut koronart syndrom. Studien kunde
visa non-inferiority men ej superiority jämfört med placebo vad avser en sammansatt
primär endpoint av död, icke-fatal hjärtinfarkt, icke-fatal stroke och sjukhusinläggInzuchi et al Diabetes Care 2015;38:140–149 | DOI: 10.2337/dc14-2441
Behandling av
hyperglykemi
ning för instabil angina pectoris.
ADA/EASD
algoritmen
Flera ytterligare säkerhetsstudier med
GLP-1 analoger kommer att presenteras de
42 mmol/mol
64 mmol/mol
närmaste åren. Studierna pågår, säkerhetsmotiverad
ej motiverad
Patientens attityd
kommittéerna i studierna har inte stoppat
studierna så även dessa GLP1 analoger får
låg
hög
Risk för känningar
bedömas som säkra.
Kommande studier med GLP-1 analoger
kort
lång
Diabetesduration
får utvisa om en förstärkt inkretineffekt kan
ge ett positivt kardiovaskulära resultat.
lång
kort
Förväntad överlevnad
Inzuchi et al Diabetes Care 2015;38:140–149 | DOI: 10.2337/dc14-2441

Kombinationsbehandling
och GLP 1 analoger

med

insulin

ADA och EASD algoritmen redovisar inte
bara kombinationsbehandling med flera
orala diabetesläkemedel utan även kombinationsbehandling med insulin och GLP-1.
Variation studien (7) och DUAL 5 studien (8) presenterade data som visar en
mindre blodsockervariabilitet och bättre
glukoskontroll med en kombination av insulin och GLP 1 än med traditionell insulinbehandling.
Variation studien är en prövarinitierad
studie från Toronto i Kanada. Studien jämförde glukosvariabiliteten mellan olika
insulinregimer. Totalt 160 typ 2 diabetiker delades in i 4 kohorter och undersöktes med CGM. Regim A basalinsulin och
peroral diabetesbehandling, regim B basalinsulin och GLP-1, regim C mixinsulin
och regim D basal och bolusinsulin.
Patienterna var mellan 18-80 år, med ett
BMI < 45, stabil insulinregim 6 månader
innan studien och med ett HBA1c < 60.
Patienterna undersöktes med blindad kon-
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Andra sjukdomar

inga

få/lindriga

allvarliga

Kärlkomplikationer

inga

få/lindriga

allvarliga

Resurser

tillgängliga

begränsade

Behandling
avpåhyperglykemi
Baserad
Inzucchi SE et al. Diabetes Care 2012;35(6):1364-1379
SEDBT00503e

tinuerlig glukosmätning under 6 dygn.
Den primära endpointen, daglig glukosvariation, var lägst i kohort B jämfört
med kohort A, C och D, p=0,04, p=0,01
och p<0.01 och kvarstod efter justering för
ålder, diabetsduration, BMI eller HBA1c
nivå. CGM registrerade hypoglykemier var
lägre i kohort B jämfört med kohort C och
D. Självrapporterade hypoglykemier var
högst i kohort D (bas och bolusinsulin)
jämfört med övriga 3 kohorter. Slutsatsen
i studien är att bland välkontrollerade typ
2 diabetiker med olika insulinregimer visade regimen med basinsulin och GLP1 lägst
glukosvariabilitet och hypoglykemifrekvens
jämfört med andra insulinregimer
DUAL 5-studien, sponsrad av NovoNordisk, jämförde två insulinanaloger, den

ena i kombination med GLP 1 analogen
liraglutid. 557 vuxna typ 2 diabetiker med
ett HBA1c mellan 52-83 mmol/mol randomiserade i denna öppna studie under 26
veckor till antingen insulinanalogen Glargin (Lantus) eller kombinationsanalogen
Degludec/liraglutid. Kombinationen degludec/liraglutid är för närvarande den enda
kombination av insulin och GLP 1 som går
att kombinera i en och samma injektion.
Deltagarna hade vid ingången i studien insulin Glargin 20-50 IE och fick efter randomisering antingen titrera upp sin insulindos
med Glargin, utan maxdos eller titrera upp
”IDegLira” i dossteg upp till max 50 IE Degludec.
Medel HBA1c sjönk från 8.4% till 6.6%
i IDegLira gruppen och från 8.2 till 7.1%

Primary Composite Cardiovascular Outcome*

PP Analysis for Non-inferiority

att förebygga nattliga hypoglykemier.
Nässpray med glukagon kan ersätta intramuskulära injektioner vid hypoglykemi hos
barn från 4 års åder med typ 1 diabetes.
Injektion i låret av stamceller kan leda
till ny behandling av typ 1 diabetes. Små
lovande studier visar att stamceller kan omvandlas till betaceller som producerar insulin. De omvandlade cellerna kan injiceras
och frysa sjukdomen, bevara den egna insulinproduktionen i upp till 6 år.
En ny klass läkemedel, PCSK9 hämmarna, är nu godkända av FDA och EMEA för
behandling av hyperkolesterolemi. Den nya
injektionsbehandlingen kan sänka LDL-kolesterol betydligt mer än dagens tillgängliga
statinbehandling

Primary Composite Cardiovascular Outcome*
PP Analysis for Non-inferiority

* CV death, nonfatal MI, nonfatal stroke, hospitalization for unstable angina
Green nonfatal
JB et al. NEJM
DOI: 10.1056/NEJMoa1501352
* CV death,
MI,2015;
nonfatal
stroke, hospitalization for unstable angina

TECOS
Green JB et al. NEJM 2015; DOI: 10.1056/NEJMoa1501352

Framgångsfaktorer

Olika effekter av kombinationsterapi

GLP-1RA monoterapi
Basalinsulin monoterapi
GLP-1RA/insulin kombination
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DUAL 5

i Glargin gruppen (p<0,001). Medelfasteblodsocker minskade likvärdigt i bägge grupperna. Genomsnittsvikten sjönk
från 88.3 till 86.9 kg i IDegLira gruppen
och ökade från 87.3 till 89.1 kg i Glargin
gruppen (p<0,001). Antalet bekräftade och
nattliga hypoglykemier var signifikant lägre
i IDegLira gruppen medan antalet allvarliga
hypoglykemier var lika i grupperna. Degludec/liraglutid var signifikant bättre vad
gäller HBA1c reduktion, risk för hypoglykemier och viktförändring.
Läkemedelsklass under luppen

I nära anslutning till diabeteskongressen i
Boston publicerade den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA data
om risken för ketoacidos vid användning
av SGLT-2 hämmare. Ett antal fall av ketoacidos med SGLT-2 hämmarna canagliflozin, dapagliflozin och empagliflozin
rapporterades efter off-label användning
till typ 1 diabetiker men även bland typ 2

diabetiker med nära normala glukosnivåer.
Mekanismen bakom ketoacidos hos dessa
typ 2 diabetiker är ännu ej känd men läkemedelsklassen SGLT-2 hämmare granskas
noggrant.
Å andra har en ny kombinerad SGLT1
och SGLT 2 hämmare, Sotagliflozin, fått
uppmärksamhet som ett lovande komplement till insulin för typ 1 diabetiker. En
fas II studie med CGM (kontinuerlig glukosmätning) visade mindre glukosvariabilitet sannolikt pga fördröjt kolhydratupptag i
tarm, SGLT 1 hämningen, och ökat glukosutsöndring via njuren, SGLT2-hämningen.
Sotagliflozin kommer nu att provas i en fas
III studie bl a i Sverige.
Axplock från ADA

Sömnapné är vanligt och associerat med
högre incidens av nattlig hypoglykemi hos
typ 1 diabetiker med längre duration. En
forskningsgrupp rekommenderade att diabetiker med minst 20 års diabetesduration
bör undersökas för sömnapnésyndrom för

Flera svenska forskare presenterade resultat
på ADA under posterutställningen eller vid
muntliga presentationer.
Clas Göran Östensson, Karolinska sjukhuset, presenterade en poster om 7 framgångsfaktorer för diabetesvården i svensk
primärvård. Jämförelse mellan primärvårdsenheter i Sverige visar att de som lyckas
bäst i att nå mål för HBA1c, blodtrycks-och
lipidbehandling är de enheter som fokuserar på patientens mål, tidigt identifierar
patienter med höga HBA1c och alltid har
behandlingsresultaten på agendan, arbetar efter enkla och lättillgängliga riktlinjer,
ständigt återkopplar resultaten i ett långsiktigt arbete med fokus på även prevention.
Enligt det nya LIF reglementet kan läkemedelsindustrin inte längre stödja svenska
forskares och läkares deltagande i internationella kongresser. Förhoppningsvis leder detta inte till en kraftig minskning av
svenskt deltagande och presentationer vid
kongresserna. Diabetesvården i Sverige behöver även i fortsättningen få influenser från
de internationella diabeteskongresserna.
Bengt-Olov Tengmark
internmedicinare
Citydiabetes, Stockholm
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SVMs årsmöte under
Kardiovaskulära vårmötet
I samband med det XVII Kardiovaskulära
vårmötet i Örebro 22-24 april höll Svensk
förening för vaskulär medicin (SVM) sitt
årsmöte.

tefan Agewall avtackades efter 23 års
styrelsetjänst i först Svensk förening
för medicinsk angiologi och sedermera i dess efterföljare SVM. Stefan kommer
dock i kraft av sin långa erfarenhet och
tunga förankring i europeisk kardiologi att
framöver vara adjungerad styrelseledamot
i SVM med särskilt ansvar för föreningens
internationella kontakter. Ny ledamot i styrelsen är Elias Johansson från Umeå. Elias
utexaminerades som läkare 2009 och disputerade 2011 inom området carotissjukdom. Han är nu ST-läkare vid Neurologiska kliniken Norrlands Universitetssjukhus,
och har profilerat sig inom strokeområdet,
en viktig del av SVMs intresseområde. En
annan viktig nyhet från årsmötet är att föreningen beslutade att inrätta en ny arbetsgrupp för ”Omvårdnad vid kardiovaskulär
prevention” under ledning av Eva Drevenhorn. De av Vaskulär Medicins läsare som
har speciellt intresse för dessa frågor ombedes kontakta Eva på eva.drevenhorn@med.
lu.se
SVM har varit i högsta grad involverade
i planeringen av vårmötet som är Sveriges
största mötesplats för vårdpersonal med
hjärt- och kärlsjukdom som huvudintresse
med i år c:a 1300 deltagare. De symposie-

ämnen vi lyfte fram vid årets möte var de
nya riktlinjerna från Läkemedelsverket för
prevention av kardiovaskulär sjukdom,
samt multidisciplinär mottagningsverksamhet för multisjuka hjärtpatienter (HND:
hjärtkärlsjukdom, njursvikt och diabetes).
Dessa ämnen har berörts i tidigare nummer av Vaskulär Medicin. Hypertension
som riskfaktor tillägnades ett eget symposium som refereras på annan plats i detta
nummer av tidningen. I regi av föreningen
Vårdprofessioner inom cardiologi (VIC)
diskuterades patienter med claudicatio intermittens, en grupp som tidigare fått mindre medicinsk behandling än de rätteligen
förtjänar, men å andra sidan behandlats invasivt kirurgiskt i större utsträckning än vad
som rekommenderas i både nationella och
internationella riktlinjer.
Den medicinska behandlingen har dock
förbättrats, både här i Sverige och internationellt. Flera studier pågår i Sverige avseende effekten av strukturerad fysisk träning
för claudicatiopatienter. Flera andra symposier hade kärl- eller strokemedicinskt intresse; årets Stenestrandstipendiat, Thomas
Mooe från Östersund presenterade data
från RIKS-HIA avseende risken för stroke
efter hjärtinfarkt. Bo Carlberg från Umeå
medverkade i ett symposium om multidisciplinärt samarbete vid thorakal aortasjukdom. Vid Norrlands Universitetssjukhus
har han etablerat en specialiserad mottagning för utredning av både familjär och spo-

Elias Johansson. Ny styrelseledamot i SVM.

Anders Gottsäter, Peter Nilsson och Carl Johan Östgren vid symposiet ”Nya riktlinjer för förebyggande av aterosklerotisk
hjärtkärlsjukdom med läkemedel”.
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Bert Andersson (t.h.) ordförande i SVM:s arbetsgrupp för
renal denervering, och Paul Hjemdahl i diskussion kring
riktlinjerna.

Stefan Agewall avtackas av Anders Gottsäter

radisk aortasjukdom tillsammans med kliniska genetiker och thoraxkirurger.
Alla vårmötets föredrag och presentationer spelades in, och bör då du läser detta
nummer av Vaskulär Medicin ha hunnit
publiceras för avnjutning via Malmö Kongressbyrås hemsida för mötet. Nästa kardiovaskulära vårmöte kommer att äga rum i
Göteborg 27-29 april 2016, och alla SVMs
medlemmar är välkomna med förslag till
symposieämnen till oss på våra mailadresser
nedan.
Anders Gottsäter
ordf SVM, anders.gottsater@med.lu.se

Slottet i Örebro

Jonas Spaak
sekr. SVM, jonas.spaak@ds.se
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Blåbär och antocyaner om kardiovaskulär risk
Blåbär och blåbärsprodukter har ett stort
användningsområde. Blåbär konsumeras
inte bara som färska bär men också som
frusna bär, i bakverk, som fruktfyllning,
torkade i t.ex. muffins men även i olika
konserveringar, juicer, drycker och koncentrat.

B

låbär är kategoriserade under familjen Ericaceae, underfamilj Vacciniacaeae, genus Vaccinium, och undergenus Cyanococcus. Ordet Vaccinium tror
man kommer från det latinska ordet Vacca
= Ko, eftersom lingon går under beteckningen kobär och som också ingår som en
del av Vaccinium [1].
Blåbär odlas i stora delar av världen som
Nord Amerika, Kina, Europa, Chile, Argentina, Uruguay, Syd Afrika, Nya Zeeland
och Australien. Det finns olika typer av
blåbär. Några är vildväxande lågbuskblåbär
(Vaccinium angustifolium). Andra är odlade högbuskblåbär som kan vara så kal�lade Nordliga högbuskblåbär (Vaccinium
corymbosum) eller Sydliga högbuskblåbär
(hybrid mellan Vaccinium corymbosum
och Vaccinium virgatum). I Europa finns en
egen blåbärsversion som kallas ”bilberries”
(Vaccinium myrtillus L.) och påminner
om Nordamerikanska lågbuskblåbär. I de
nordliga världsdelarna odlas/växer blåbären
mellan maj och september och allt eftersom
bäret ändrar färg från grönt till svartblått,
ökar antocyaninnehållet stadigt. Antocyaninnehållet i bären kan bero på vilken art
av blåbär det rör sig om och var den växer.
Bären kan också förlora sina antocyaner om
skinnet är skadat som hos mjuka, punkterade bär. Antocyanerna är också känsliga för
värme, speciellt över 70 C° [1].

Systematisk litteratursökning

Den vetenskapliga litteraturgenomgången
har systematiskt utgått från ett ”topp till
botten” tillvägagångssätt – från stora humana studier till små djurstudier, från metaanalyser till små in vitro studier, från studier
på flavonoider till studier på de individuella
antocyanerna. Litteratursökningen skiljer
sig således inte från det förfarande jag utgått
från vid författande av andra systematiska
Reviews om födoämnen i Vaskulär Medi20
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cin [2 - 7]. Fokus har varit på blåbär och
antocyanerna specifika för dessa och endast
ytligt berörs flavonoider från andra frukter
och bär för att få ett helhetsbegrepp. Jag har
prioriterat studier från 2000-t, och önskas
fördjupad information från 1900-t’s studier
kan jag hänvisa till en översiktsartikel av
Ulbricht et al [8].
Jag har först genomgått evidensen från
populationsundersökningar i metaanalyser och observationsstudier, som omfattar
mycket data från många individer (I). Då
har viktiga effektmått som dödlighet av
alla orsaker, död av enskilda eller samlade
kardiovaskulära händelser, och enskilda
händelser, som hjärtinfarkt och slaganfall
kunnat belysas. Även om observationsstudier som dessa inte kan ge entydigt svar på
orsak och verkan så ger de ändå en bra överblick som sporrar till närmare undersökningar av orsakssamband. I nästa steg har
jag genomgått randomiserade kontrollerade
studier som bygger på ett betydligt mindre
patientmaterial, och främst inriktar sig på
riskfaktorer som hypertoni, diabetes mellitus, hyperlipidemi etc., men som däremot
bäst kan ge tydliga besked om associationer
från observationsstudierna ovan var realistiska och även bidra med patofysiologiska
förklaringsmodeller (II). Till sist har jag genomgått evidensen från djurstudier och in
vitro studier för att få grepp om den underliggande patofysiologin (III). Jag har valt att

inte leta reda på alla in vitro studier.
På samma sätt har jag systematiskt undersökt, från topp till botten, studier om
de övergripande flavonoiderna från många
bär och frukter på död, händelser och riskfaktorer (a), till undergrupper av dessa som
antocyaner, flavanoner, flavoner, flavonoler,
isoflavoner, flavan-3-oler och proantocyanidiner på dito (b). I ytterligare steg har jag
mera detaljerat genomgått mera specifikt
evidensen från blåbärsstudier på riskfaktorer (c), blåbärssupplement på dito (d), till
individuella antocyaner (cyanidin, delphinidin, malvidin, pelargonidin, peonidin,
petunidin) på dito (e); se nedan.
Biokemi, Struktur

De vanligaste förkommande antocyanerna
i blåbär är monoarabinosider, monoglykosider, och monogalaktosider av cyanidin, petunidin, peonidin, delphinidin och
malvidin, även om det också finns många
andra fenolföreningar och deras respektive
glykosider [9]. Klassifikationen bygger på
antalet och placeringen av hydroxi- och
metoxigrupper på grundskelettet. Generna
som reglerar antocyansyntes kan uppdelas i
två kategorier, strukturella gener som kodar
biosyntesenzymer och reglerande gener som
kontrollerar strukturell expression. Biosyntesen för antocyaner är en process som förbinder många vitala, cellulära processer;
Calvincykeln som är en del av fotosyntesen,
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TABELL 1
RANDOMISERADE STUDIER PÅ MÄNNISKOR MED BLÅBÄR SOM INTERVENTION
Studie n
Ålder
Kön
Sjukdomar vid
Studielängd Intervention
typ
baslinjen
RCT
48 45-65
Hypertoni
8 veckor
22 g
♀
år
frystorkat
pulver
RCT
44 medel
Metabola8 veckor
50 g
♀/♂
50 år
syndromet
frystorkad
pulverdricka
RCT
44 Medel
6 veckor
25 g
♀/♂ Metabola55 år
syndromet
frystorkad
pulverdricka
RCT
21 Medel
Friska
6 timmar
100 – 560 g
♂
27 år
frystorkad
pulverdricka
RT/
18 Medel
Friska
6 veckor
25 g
♂
Cross
48 år
frystorkad
over
pulverdricka
RCT
25 18-50
Friska och pre6 veckor
38 g
♀/♂
år
hypertensiva
frystorkat
pulver
RCT
15 40-66
7 dagar
480 mg
♀/♂ Njursvikt
år
frystorkade
blåbär
RT/
26 Medel
4 veckor
150 g
♀/♂ Friska
Cross
27 år
frusna
over
blåbär
RCT
32 Medel
45 g
♀/♂ Obesa, insulin- 6 veckor
52 år
resistenta
frystorkad
pulverdricka
RCT
20 Medel
Rökare
3 veckor
250 g
♀/♂
27 år
blåbär
RCT/
10 Medel
Friska
1, 2 och 6
34 g
♂
Cross
27 år
timmar
frystorkad
over
pulverdricka
/bullar
RT/
10 Medel
Friska
1, 2 och 24
300 g
♂
Cross
21 år
timmar
blåbär
over

pentosfosfatvägen som involverar produktionen av NADPH och pentoser som är del
av utformningen av Acetyl-CoA, som i sin
tur hänger ihop med Krebscykeln. De tre
huvudvägarna som leder till antocyansyntes är ”the shikimate pathway, ”the phenyl
propanoid pathway” och ”the flavonoid
pathway” [1].
Analys och framställning

Att analysera antocyaner från färska blåbär
är en rätt enkel process om man har tillgång
till utrustning i ett laboratorium med tillhörande syror och alkohollösningar. Färska
blåbär fryses ned till – 20 °C, frystorkas
med hjälp av en frystorkare (dvs. fryses
i vakuum) och mals ned med hjälp av en
kvarn. Efterföljande genomförs extraktion
upprepade ggr genom att det frystorkade
blåbärspulvret behandlas med en syra-alkohollösning (t.ex. HCl i MeOH). För att
få en bra extraktion måste pulvret och lösningen blandas och ruskas ordentligt och
kan göras med en vortexmixer, ultraljudsbad, och centrifug. Supernatanterna kombineras (extraktion upprepade ggr) och den
samlade supernatanten filtreras och blandas
med HCl under upphettning för att framkalla en hydrolys av antocyaner. Till sist
injiceras lösningen in i en HPLC-apparat
(högtrycksvätskekromatograf ), en process
som går ut på att föra den injicerade lösningen genom en kolumn med partiklar

Effektmått
resultat
SBP↓, DBP↓,
baPWV↓, NO↑
SBP↓, DBP↓,
oxLDL↓
ΔRHI↑
FMD↑, NADPH ox↓
oxDNA↓, H2O2 DNA
skada↓
AIx↓, ASP↓,
NKceller↑, SBP↓,
DBP↓
FGF-19↑
HDL↑, Glu↑
Insulinkänslighet ↑
LH ↓
FMD↑

och i många studier har man visat att antocyanerna absorberas i sin hela glykosylerade form, eller möjligtvis acylerade form.
In vivo-studier på absorptionen inne i den
mänskliga kroppen, speciellt gastrointestinalt, är begränsat [1].
Observationsstudier

Observationsstudier är intressanta av flera
anledningar. De har undersökt incidensen
kardiovaskulära riskfaktorer, kardiovaskulära händelser och kardiovaskulär död på den
totala frukt konsumtionen, men ännu viktigare inom ramen för denna översiktsartikel
om blåbär, på underklasser av olika frukter
och bär och på undergrupper av olika flavonoider. Dessa observationsstudier urskiljer dock inte alltid blåbärskonsumtionen
allena, så man får i vissa fall finna sig i en
samlad bedömning av antocyanintaget från
blåbär och andra bär/drycker som hallon,
jordgubbar, bananer och rött vin.
Flavonoider

H2O2 DNA
skada↓

och en lösningsgradient som successivt skiljer de olika elementen åt som tillåts detekteras med en fotodioddetektor [10].
Absorption och biotillgänglighet

Om analys och framställning av antocyaner
från blåbär är lätt, så är däremot vetskapen
om hur antocyanerna tas upp och fördelas
i kroppen efter blåbärsintag mycket klurigare. Den kurativa effekten av fytokemikalier i allmänhet bestäms helt och hållet
av dess tillgänglighet vid exponering på
cellnivå hos en organism genom den mat
som konsumerats. I en lösning befinner
sig antocyanerna i olika former beroende
av pH värdet och de olika formerna är i
equilibrium. Antocyanerna transformeras:
En Quinonoid (blå) är i equilibrium med
en Flavylium katjon (röd) genom proton
förlust; Flavylium katjonen är i equilibrium
med en Hemiketal (färglös); Hemiketalen
är i equilibrium med en Chalcone (färglös) genom tautomeri. pH i den mänskliga
kroppen varierar genom det gastrointestinala systemet, pH i magsäcken är lågt varemot pH i blodet, tunntarmen och andra
organ är neutralt. Flavylium är den förmodade formen i magsäcken varemot hemiketalen är den mest troliga formen i resten av
kroppen [1]. Tillsammans med pH är mikrofloran i kroppen en annan faktor som kan
påverka biotillgängligheten. Resultatet kan
bli en deglykosylering eller demetylering,

Flavonoider från olika frukter och bär har
potentialen att minska riskfaktorer för
kardiovaskulära sjukdomar [11], minska
risken för uppkomsten av kardiovaskulära
sjukdomar och kardiovaskulär död [12] och
minska dödligheten från alla orsaker [13].
Uppdaterade metaanalyser har visat att flavonoider reducerar risken för kranskärlssjukdom [14] och kardiovaskulära sjukdomar [15], och i det senare fallet sågs att
alla flavonoidundergrupper - antocyaner,
flavanoner, flavoner, flavonoler, isoflavoner,
flavan-3-oler och proantocyanidiner - hade
signifikant påvisad effekt.
Kardiovaskulär död

2012 publicerade McCullough et al en
longitudinell studie baserad på 38180 män
och 60289 kvinnor, medelålder c:a 70 år,
från ”the Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort” [16]. Deltagarna svarade på
frågeformulär 1999 och efter 7 års uppföljning hade 1589 kardiovaskulära dödsfall
registrerats hos männen och 1182 hos kvinnorna. Resultatet visade att de individerna
med högst intag av flavonoider jämfört
med dem med lägst intag hade en lägre risk
att få dödlig kardiovaskulär sjukdom, RR
0,82 (0,73 - 0,92). Resultaten visade också
att fem av flavonoidunderklasserna individuellt associerades med lägre kardiovaskulär dödlighet (antocyaner, flavan-3-oler,
flavoner, flavonoler, proantocyaner). Det
individuella resultatet för antocyanerna,
som bestod av blåbär, jordgubbar och rött
vin, var RR 0,86 (0,76 – 0,97).
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2007 publicerade Mink et al en longitudinell studie baserad på 34489 postmenopausala kvinnor från ”the Iowa Women’s
Health Study” [17]. Efter uppföljning fann
de en invers association mellan antocyanintag och dödlighet i kranskärlssjukdom,
kardiovaskulär sjukdom och totalmortalitet
jämfört med inget antocyanintag; RR 0,88
(0,78 – 0,99), RR 0,91 (0,83 – 0,99), RR
0,90 (0,86 – 0,95). Där sågs ingen effekt
av antocyaner på strokemortalitet, RR 1,01
(0,83 – 1,24). Antocyanerna bestod av blåbär, hallon och rött vin. Vid separat analys
av blåbär allena fann författarna en signifikant reducerad risk för död i kranskärlssjukdom och kardiovaskulär sjukdom efter
justering för ålder och energiintag, RR 0,81
(0,69 – 0,95) respektive RR 0,85 (0,75 0,96), men efter multivariat korrigering
försvann den säkerställda associationen, RR
0,89 (0,75 – 1,06) respektive 0,93 (0,82 –
1,06).
Riskfaktorer och kardiovaskulär sjukdom

Flera observationsstudier om frukt, bär och
kardiovaskulära effektmått, med en sammanslagning av resultaten från de tre stora
populationskohorterna ”the Nurses’ Health
Study (NHS)”, ”the Nurses’ Health Study
II (NHS II)”, och ”the Health Professionals
Follow-up Study (HPFS)”, har publicerats
på senare år. De tre stora populationskohorterna finns välbeskrivna i litteraturen [18 20], men i korthet kan nämnas att NHS
påbörjades 1976 då 121700 kvinnliga sjuksköterskor i åldern 30 till 55 år återsände ett
postat frågeformulär om livsstil och anamnes. 1986 skrevs 51529 män i åldern 40 till
75 in i HPFS och 1991 skrevs en yngre kohort på 116430 kvinnor i åldern 25 till 42
år in i NHS II med hjälp av liknande frågeformulär. Deltagarna i de tre kohorterna
fick efterföljande regelbundet vart annat år
svara på nya frågeformulär för att uppdatera
nytillkomna sjukdomar och sin livsstil, och
vart fjärde år fick de semikvantitativa frågeformulär om kost.
Hypertoni

I 2011 publicerades en artikel av Cassidy
et al med fokus på hypertoniincidensen
vid konsumtion av olika flavonoider [21].
Som underlag använde författarna 87242
kvinnor och 23043 män från kohorterna
NHS, NHS II och HPFS ovan. Under
en uppföljningstid på 14 år rapporterades
29018 fall av hypertoni hos kvinnorna och
5629 fall hos männen. Resultaten visade att
individerna i den kvintil med högst anto22

VASKULÄR MEDICIN 2015 · NR 3

TABELL 2
RANDOMISERADE STUDIER PÅ MÄNNISKOR MED ISOLERADE ANTOCYANER FRÅN BLÅBÄR (OCH SVARTA VINBÄR) SOM INTERVENTION
Författare[ref]
Årtal
Studie n
Ålder
Kön
Sjukdomar
Studielängd Intervention
Effektmått
typ
vid baslinjen
Resultat
Li et al [37]
2015
RCT
58
Medel
24 veckor
160 mg x 2
LDL↓, HDL↑, TG↓,
♀/♂ Diabetes
58 år
Medox
apoB↓, apo C↓,
kapslar
glu↓, adiponektin↑,
SBP ↓
Qin et al [38]
2009
RCT
120
40-65
12 veckor
160 mg x 2
HDL↑, LDL↓,
♀/♂ Dyslipidemi
år
Medox
CETP↓
kapslar
Zhu et al [39]
2014
RCT
122
Medel
24 veckor
160 mg x 2
LDL↓, HDL↑, HDL♀/♂ Hyperkol55 år
esterolemi
Medox
PON1,CEC↑
kapslar
Hassellund et al
2013
RCT
31
35 – 51
Hypertoni
4 veckor
640 mg
HDL↑, glu↑, vWf↑
♂
[40]
år
Medox
kapslar
Liu et al [41]
2014
RCT
58
Medel
12 veckor
160 mg x 2
FMD↑,
♀/♂ Diabetes
62 år
Medox
adiponektin↑
kapslar
Zhu et al [42]
2011
RCT
150
40 – 65
12 veckor
160 mg x 2
FMD↑, cGMP↑,
♀/♂ Hyperkolår
esterolemi
Medox
HDL↑, sVCAM-1↓,
kapslar
LDL↓
Karlsen et al
2007
RCT
120
40 – 74
3 veckor
75 mg 2 x 2
IL-8↓, IFNα↓,
♀/♂ Friska
[43]
år
Medox
RANTES↓
Zhu et al [44]
2013
RCT
150
40 – 65
24 veckor
80 mg 2x2
hsCRP↓, sVCAM♀/♂ Hyperkolår
esterolemi
Medox
1↓,IL-1β↓, LDL↓,
HDL↑

cyanintag (c:a 16 – 22 mg/dag) hade 8 %
reducerad risk, RR 0,92 (0,86 – 0,98), för
att få hypertoni jämfört med individerna i
den kvintil som hade lägst antocyanintag
(c:a 5 – 7 mg/dag). Riskreduktionen var
ännu starkare, RR 0,88 (0,84 – 0,93), för
individer under 60 år. Antocyanintaget
kom till största del från blåbär (c:a 30 – 40
%), men även från jordgubbar (c:a 10 – 15
%) och bananer (c:a 10 – 15 %). Resultatet
korrigerades för en rad variabler som ålder,
rökning, BMI, fysisk aktivitet, alkohol, arv,
acetylsalicylsyra, vitaminer, natrium, magnesium, kalium, fiber, korn, folat och koffein.
Med få undantag var det endast antocyanerna, utav alla undersökta flavonoider
(flavonoler (från te, lök, äpple), flavoner
(från citron, apelsin, selleri, rött vin), flavononer (från citron, apelsin, grapefrukt),
flavan-3-oler (från te, äpple, banan) och polymerer (från te, äpple, jordgubbar)), som
visade på en signifikant korrelation med
hypertoniincidensen och resultaten visade
inte heller på ett samband mellan hypertoni
och totalt samlat flavonoidintag, RR 1,00
(0,93 – 1,07). När antocyanerna spaltades
upp ytterligare i sina 6 undergrupperingar
fann man signifikanta riskreduktioner för
cyanidin på 9 % (RR 0,91 (0,84 – 0,98))
och pelargonidin på 5 % (RR 0,95 (0,91
– 0,99)) i det samlade resultatet och ytterligare riskreduktioner för individer under 60
år för cyanidin på 12 % (RR 0,88 (0,82 –
0,94)), malvidin på 11 % (RR 0,89 (0,85 –
0,94)), peonidin på 11 % (RR 0,89 (0,85 –
0,93)), petunidin på 11 % (RR 0,89 (0,85
– 0,93)) med tendens till signifikans för
pelargonidin, RR 0,95 (0,91 – 1,00) och
delphinidin, RR 0,94 (0,84 – 1,05).

Diabetes typ 2

I 2012 publicerade Wedick et al resultat
från en studie om flavonoidkonsumtion och
typ 2 diabetes [22]. Författarna följde upp
70359 kvinnor från NHS, 89201 kvinnor
från NHS II och 41334 män från HPFS
som var fria från diabetes, kardiovaskulär
sjukdom och cancer vid baslinjen. Under
en period på 3645585 personår dokumenterades 12611 fall av diabetes typ 2. Resultatet visade att de individer som konsumerat blåbär 2 eller fler ggr per vecka hade 23
% reducerad risk för att få typ 2 diabetes,
HR 0,77 (0,68 – 0,87), jämfört med de individer som konsumerat blåbär mindre än
1 gång per månad. Även de individer som
konsumerat äpplen och päron 2 – 4 ggr per
vecka, HR 0,80 (0,67 – 0,95), och 5 eller
fler ggr per vecka, HR 0,77 (0,65 – 0,93),
reducerade risken för diabetes med 20 respektive 23 %. Resultaten korrigerades för
ålder, BMI, rökning, alkohol, vitaminer,
fysisk aktivitet, arv, hormoner/menopaus,
preventivmedel, ras, total energi, omättat/
mättat fett, rött kött, fisk, korn, kaffe och
sockerdricka.
Precis som för hypertoniincidensen i studien av Cassidy et al [21] ovan fann man
ingen signifikant association mellan diabetesincidens och totalt flavonoidintag, HR
0,92 (0,83 – 1,01). Vid undersökning av
de enskilda flavonoiderna sågs en samlad
riskreduktion för diabetes typ 2 på 15 %,
HR 0,85 (0,80 – 0,91), för individerna
från den kvintil med högst antocyanintag
jämfört med den lägsta kvintilen. Av de
övriga flavonoiderna (flavonoler, flavoner,
flavanoner, flavan-3-oner) var det bara flavonolerna som nådde fram till en signifikant association, HR 0,90 (0,81 – 0,99).

Författarna utförde även en sekundär analys av de individuella antocyanerna som alla
var signifikant associerade med diabetes typ
2 förutom pelargonidin, RR 0,97 (0,92 –
1,03): cyanidin HR 0,79 (0,72 – 0,85); delphinidin HR 0,87 (0,80 – 0,96); malvidin
HR 0,82 (0,72 – 0,94); peonidin HR 0,87
(0,78 – 0,96); petunidin HR 0,88 (0,81 –
0,97).
I samma anda som Wedick et al 2012,
publicerade Muraki et al en liknande studie
2013 baserad på de tre ovannämnda kohorterna [23]. 66105 kvinnor från NHS,
85104 kvinnor från NHS II och 36173
män från HPFS som var utan uppenbar
kronisk sjukdom vid baslinjen följdes upp.
Under en period på 3464641 personår utvecklade 12198 individer diabetes typ 2.
Resultaten påvisade en association mellan
fruktkonsumtion 3 ggr per vecka och reducerad risk för diabetes typ 2 jämfört med
fruktkonsumtion mindre än 1 gång per
månad, HR 0,98 (0,96 – 0,99). För individuella frukter blev resultaten följande:
Blåbär HR 0,74 (0,66 – 0,83); russin och
druvor HR 0,88 (0,83 – 0,93); sviskon HR
0,89 (0,79 – 1,01); äpplen och päron HR
0,93 (0,90 – 0,96); bananer HR 0,95 (0,91
– 0,98); grapefrukt HR 0,95 (0,91 – 0,99);
persikor, plommon och aprikoser HR 0,97
(0,92 – 1,02); apelsiner HR 0,99 (0,95 –
1,03); jordgubbar HR 1,03 (0,96 – 1,10);
nätmelon HR 1,10 (1,02 – 1,18).

Hjärtinfarkt

I de tre observationsstudierna ovan låg fokus på intermediära effektvariabler som
hypertoni och diabetes. I 2013 publicerade
Cassidy et al ytterligare en observationsstudie men denna gång endast baserad på en av
de tre kohorterna, NHS II [24]. Författarna följde upp 93600 kvinnor i åldrarna 25
till 42 år som var friska vid baslinjen. Efter
18 års uppföljning hade 405 fall av hjärtinfarkt rapporterats. Resultatet visade på en
invers relation mellan högre antocyankonsumtion och risken att få hjärtinfarkt, HR
0,68 (0,49 – 0,96). Tillägg av intermediära
riskfaktorer som känd hypertoni, diabetes,
angina eller hyperkolesterolemi ändrade
inte på resultatet, HR 0,70 (0,50 – 0,97).
För varje 15 mg ökning av antocyanintaget
reducerades den relativa risken för hjärtinfarkt med 17 %. Kombinerat intag av blåbär och jordgubbar tenderade också att vara
associerat med en sänkt risk för hjärtinfarkt
för de kvinnor som intog bären mer än 3
ggr i veckan jämfört med dem som hade en
ett lågt intag, men associationen var ej signifikant säkerställd, HR 0,66 (0,40 – 1,08).
Humana randomiserade studier
Då observationsstudierna ovan inte enskilt kan ge säker upplysning om orsak
och verkan men i flera fall har påvisat en
association mellan blåbärskonsumtion och
kardiovaskulär risk, sjukdom och död,
måste vi undersöka förhållandena närmare

genom att ta del av utförda randomiserade kontrollerade studier på människor som
kan ge bättre evidens på området. Det har
efterhand genomförts många humana studier och dessa kan bäst delas upp i sådana
som använt blåbär i olika former (frysta,
frystorkade, pulveriserade, etc.), se tabell
1 [25 - 36], eller antocyaner isolerade från
blåbär och svarta vinbär (kapslar), se tabell
2 [37 - 44].
Blåbärsstudier

Två av studierna i tabell 1 har jag här valt
att beskriva lite närmare då de studerat
riskfaktorer i allmänhet, men fynd på organskada i synnerhet. Tecken till organskada, i dessa fall i form av ökad artärstelhet, är
ett viktigt mellanstadium i det kardiovaskulära kontinuumet mellan riskfaktorer och
kardiovaskulära händelser och bör framhävas [45].
Johnson et al [25] randomiserade 48 postmenopausala kvinnor till antingen att konsumera 22 g frystorkat blåbärspulver eller
22 g kontrollpulver under 8 veckor. Forskarna fann en statistiskt signifikant reduktion av systoliskt blodtryck (131 mm Hg
vid 8 veckor, 138 mm Hg vid baslinjen, p
< 0,05), diastoliskt blodtryck (75 mm Hg
vid 8 veckor, 80 mm Hg vid baslinjen, p
< 0,01) och pulsvågshastighet (1,401 cm/s
efter 8 veckor, 1,498 cm/s vid baslinjen, p
< 0,01) och ökade nivåer av NO (15,35
µmol/L efter 8 veckor, 9,11 µmol/L vid
baslinjen, p < 0,05) jämfört med baslinjen
hos de kvinnor som konsumerat blåbärspulver. Inga skillnader i samma parametrar
sågs hos kontrollpersonerna jämfört med
baslinjen.
McAnulty et al [30] randomiserade 25
friska män och kvinnor till att antingen
konsumera 38 g frystorkat blåbärspulver
eller placebopulver under 6 veckor. Forskarna fann en statistiskt signifikant reduktion av systoliskt blodtryck (114 mm Hg
vid 6 veckor, 117 mm Hg vid baslinjen, p
= 0,047), augmentationsindex (14,66 m/s2
vid 6 veckor, 18,91 m/s2 vid baslinjen, p =
0,01 ), aorto-systoliskt tryck (101 mm Hg
vid 6 veckor, 112 mm Hg vid baslinjen, p <
0,01) jämfört med baslinjen hos de individer som konsumerat blåbärspulver.
Antocyanstudier

Även från tabell 2 har jag valt att beskriva
två studier lite närmare. Det är lite större
studier, med längre interventionstid, som
tar sin utgångspunkt hos patienter med
riskfaktorer som diabetes eller hyperlipidemi. Alla studier som jag hittade i min litteVASKULÄR MEDICIN 2015 · NR 3
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raturgenomgång till denna översiktsartikel
och som använde sig av isolerade antocyaner från blåbär på olika riskpopulationer,
hade använt Medox från Biolink Group.
Det exakta innehållet är beskrivet av Qin
et al [38] men som i grova drag innehåller
antocyaner från blåbär och svarta vinbär.
Totalt 17 stycken naturligt förekommande
antocyaner från Vaccinium myrtillus och
Ribes nigrum har isolerats och framställts i
följande förhållande: 58 % delphinidin, 33
% cyanidin, 3,0 % malvidin, 2,5 % petunidin, 2,5 % peonidin och 1,0 % övrigt. De
olika antocyanerna förekommer som sina
respektive monoarabinosider, monoglykosider och monogalaktosider.
Li et al [37] randomiserade 58 patienter
med diabetes till antingen 160 mg antocyaner 2 ggr om dagen eller placebo i 24
veckor. Den utfördes som en randomiserad,
kontrollerad, dubbel-blind studie. Patienterna rekryterades mellan 2008 och 2010
vid ett sjukhus i Guangzhou, Kina. Resultaten visade på flertalet förändringar i riskfaktorer hos interventionsgruppen efter 24
veckor jämfört med baslinjen. Det systoliska blodtrycket sjönk (126 mm Hg, 130
mm Hg, p = 0,03), totalkolesterol sjönk
(4,88, 5,07, p = 0,04), LDL sjönk (2,92,
3,17, p = 0,03), triglycerider sjönk (1,57,
2,04, p < 0,01), apo B-48 och apo C-III
sjönk (0,81, 0,97, p = 0,02; 122, 137, p <
0,01) och HDL steg (1,23, 1,03, p = 0,01).
Ytterligare reducerades fastande p-glukos
(6,5, 7,1, p 0,04), adiponektin ökade (6,28,
5,08, p < 0,019), flertalet proinflammatoriska molekyler reducerades och den antioxidativa kapaciteten ökade.
Zhu et al [44] randomiserade totalt 150
individer med hyperlipidemi till antingen
320 mg antocyaner per dag eller placebo.
Studien utfördes som en randomiserad,
kontrollerad, dubbel-blind studie. Patienterna rekryterades mellan 2008 och 2010
vid 3 olika sjukhus i Guangzhou, Kina.
Inklusionskriterier var ett fastande totalkolesterol > 5,17 mmol/L och < 8,01 mmol/L
och att de för övrigt var fria från kroniska
sjukdomar. Resultaten visade på en reduktion av LDL (-10,4 %, 0,3 %, p = 0,03),
hsCRP (- 21,6 %, -2,5 %, p < 0,01), sVCAM1 (- 12,3 %, 0,4 %, p = 0,01), IL-1β
(- 12,8 %, -1,3 %, p 0,02), och en ökning
av HDL (14 %, 0,9 %, p = 0,03), till fördel
för antocyangruppen när de två grupperna
jämfördes med varandra.
Djurstudier

Där har utförts en uppsjö av forskning om

TABELL 3
KONTROLLERADE DJURSTUDIER
n
Djur
Studielängd
Intervention

Författare[ref]

Årtal

Ahmet et al [46]

2009

Studie
typ
CT

Fischer344
råttor
SpragueDawley
råttor
SpragueDawley
råttor
LongEvans
råttor
Wistar
råttor
SpragueDawley
råttor

3 månader

394 mg
blåbär

Effektmått
Resultat
tMPT↑, MI↓,
TUNEL(+)↓

Shin et al [ 47]

2006

CT

6, 3

24 timmar

300 mg/kg,
Medoxkapslar

CI↓, TUNEL(+)↓, pJNK↓, p53↓

Wang et al [48]

2005

CT

46

4 veckor

2 % blåbärsdiet
pellets

CI↓, TUNEL(+)↓

Sweeney et al
[49]

2002

CT

16

6 veckor

Neuronskada↓

14

ApoE-/-

20 veckor

CT

35

13 veckor

2013

CT

24

Li et al [55]

2011

CT

60

2014

CT

40

8 veckor

50 – 200 mg/kg
Flavonoider
blåbärslöv
8 % blåbärsdiet

TC↓, TG↓, HDL↑,
antiox kapacitet ↑

Vendrame et al
[56]
Vendrame et al
[57]

2015

CT

32

8 veckor

8 % blåbärsdiet

HbA1c↓, RBP4↓,
resistin↓

Takikawa et al
[58]
Grace et al [59]

2010

CT

12

5 veckor

2009

CT

X

C57BL/6
möss
Dankin
Hartley
marsvin
SpragueDawley
råttor
Obesa
Zucker
råttor
Obesa
Zucker
råttor
KK-Aϒ
möss
C57b1/6J
möss

0 – 14 %
blåbärsdiet,
2,9 – 3,6 g
Blåbärantocyaner
Blåbäraantocyaner
20mg/kg, 80
mg/kg
1 % frystorkat
pulver
4,4 mg
antocyanin
8 % blåbärsdiet
pellets

Ziberna et al
[50]
Liu et al [51]

2010

CT

12

2015

CT

40

Wu et al [52]

2010

CT

Roopchand et al
[ 53]
Coban et al [54]

2013

glu↓, insulinkänslighet↑
Glu ↓

DeFuria et al
[60]
RodriguezMateos et al
[61]
Mykkänen et al
[62]

2009

CT

24

8 veckor

2013

CT

32

C57BI/6J
möss
Wistar
råttor

27 g blåbärsextrakt/kg diet
300 mg/kg,
medox,
blåbärsextrakt
4%
blåbärspulver
2%
blåbärspulver

2014

CT

C:a
100

C57BL
möss

3 månader

Pro-inf respons↓,
BT↓

Shaughnessy et
al [63]
Wiseman et al
[64]
Vendrame et al
[65]
Kalea et al [66]

2009

CT

24

8 veckor

2011

CT

16

2014

CT

72

2010

CT

Wistar
råttor
SHRSP
råttor
Zucker
råttor
SHR
råttor

5 % och 10 %
frystorkat
blåbärspulver
3 % frystorkat
blåbärspulver
3 % frystorkat
blåbärspulver
Frystorkat
blåbärspulver
Frystorkat
blåbärspulver
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blåbär och antocyaner från blåbär på djur
som möss, råttor med flera och även om
dessa inte intar samma evidensställning
som de humana studierna ovan är de ändå
viktiga i denna översiktsartikel. Dels kan de
ge värdefull information om patofysiologin
bakom blåbärens effekter på kroppen om
man är villig att extrapolera resultat från
djurstudier till mänskliga förhållanden.
Men i synnerhet kan de ge information om
sådant som inte är möjligt att studera hos
människor och/eller öppna för utförandet
av studier som ännu inte har utförts på
människor. Enligt min bästa uppfattning

Minuter
4 veckor

75 dagar
60 dagar

Timmar

10 veckor

6 veckor
8 veckor
7 veckor

LDH↓, arytmi↓,
koronarflöde↑
BT, hjärtleukocytinfiltration↓,
cytokiner↓, ox
stess↓
ateroskleros↓
vikt↓, TC↓,
glukosproduktion↓
Ox stress↓,
ateroskleros↓

TC↓, TG↓

Inf gener↓, IR↓
SBP↓, aorta relax↑

SBP↓, proteinuri↓
ACE aktivitet↓
aortavasoreaktivitet
↑
aortavasoreaktivitet
↑

har det ännu inte utförts någon randomiserad kontrollerad studie på så pass många
människor med blåbär (eller antocyaner
från blåbär) som intervention över så pass
lång tid att det varit möjligt att få styrkan
att bedöma blåbärens effekter på kardiovaskulära händelser som hjärtinfarkt och
stroke. Då är ischemi-reperfusionsstudier
på hjärta och hjärna hos djur av stort värde.
Dessutom har jag även funnit flera djurstudier som påvisat mindre organskada efter
intervention. Jag kommer därför särskilt gå
igenom ett par sådana typfall. Övriga djurstudier finns att ta del av i tabell 3 [46 - 66].
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Ahmet et al [46] matade Fischer-344
råttor med antingen en blåbärsdiet (c:a
394 mg/dag) eller en kontrolldiet i 3 månader. Forskarna mätte mitokondriell permiabilitetsförändring, tMPT från isolerade
kardiomyocyter från 7 råttor av vardera
dieten och fann att jämfört med kontrollråttorna hade råttorna på blåbärsdieten en
24 % ökning av ROS-indexed tMPT (p <
0,001). De övriga råttorna, 45 från båda
grupperna, fick sitt vänstra, nedåtgående
koronarkärl permanent åtsnörpt. Efter 24
timmar var den experimentellt framkallade
hjärtinfarkten 22 % mindre hos de råttor
som konsumerat blåbärsdieten jämfört med
kontrollerna (p < 0,01). På samma vis var
det signifikant mindre TUNEL(+) kardiomyocyter (2 % vs 9 %) och 40 % mindre inflammatoriska celler i myokardiets
riskzon hos råttorna på blåbärsdieten p <
0,01). Råttorna som överlevde fortsatte sedan antingen med blåbärsdiet eller byttes
över på kontrolldiet och följdes ytterligare
10 veckor med regelbundna ekokardiografier. Mätningarna antydde att de råttor som
fortsatte på blåbärsdieten fick en förbättrad
hjärtremodelleringsprocess och mindre infarktprogression. Tre månaders blåbärsdiet
hade dock ingen effekt på dödligheten.
Shin et al [47] matade Sprague-Dawley
råttor med Medoxkapslar (300 mg/kg) två
gånger, 24 timmar och 30 minuter, innan ocklusion orsakades av arteria cerebria
media. Vid utvärdering av den resulterande cerebrala infarkten fann man att den
medoxbehandlade gruppen (n = 6) hade ett
betydligt reducerat infarktområde (14,3 ±
2,2 %) jämfört med kontrollgruppen (n =
6, 20,2 ± 1,3 %, p < 0,05). Vid histologisk
analys fann man att den Medoxbehandlade
gruppen (n = 3) hade signifikant reducerat
antal TUNEL(+) celler jämfört med kontrollgruppen (n = 3, p < 0,05) och vid immunohistokemisk färgning för p-JNK och
p53 hade interventionsgruppen en signifikant mindre antal positiva celler med dessa
i det reperfusionsskadade området i cortex.
Akuta organskador uppkommer efter
t.ex. en blodpropp i hjärta eller hjärna
och det blidas hjärtischemi/hjärnischemi
som leder till hjärtinfarkt/hjärninfarkt precis som ischemi-reperfusionsstudier ovan
är bevis på. Men organskador kan också
komma mera gradvis som t.ex. utveckling
av ateroskleros i det vaskulära trädet. Detta kan upptäckas på många olika sätt som
t.ex. anatomiskt/histologiskt, funktionellt
eller i blod- och/eller urinprover. I min
litteraturgenomgång fann jag flera djur26
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studier där intervention med blåbär kunde
hämma eller förbättra sådan organskada.
Wu et al [52] matade apoE-fattiga möss
i 20 veckor med antingen en kontrolldiet
AIN-93G eller samma diet som hade fått
ett tillägg av 1 % frystorkade blåbär. Där
sågs en minskning av de aterosklerotiska
lesionerna i aortasinus på 39 % och i den
nedåtgående aortan på 58 % hos mössen
på blåbärsinterventionen jämfört med kontrollerna. Coban et al [54] fann att marsvin
med hyperkolesterolemi som matades i 75
dagar med en blåbärsdiet minskade kolesterolackumuleringen i aorta. Precis som vi
såg i de humana studierna, med en effekt
av blåbärsintervention på artärstelhet, har
djurstudier av Vendrame at al [65] och Kalea et al [66] visat på fördelaktiga effekter
på kärlvidgning och kärlsammandragningar vid intervention med blåbär hos råttor
med riskfaktorer som hypertoni och metabolasyndromet. Ett ytterligare mått på
organskada är proteinuri. Shaughnessy et
al [63] fann att råttor med hypertoni som
åt 3 % frystorkade blåbär i 8 veckor hade
mindre proteinuri än kontrollgruppen.
Patofysiologi

Efter genomgången av alla studierna ovan
är en logisk hypotes till ”den övergripande patofysiologin” vid blåbär- eller antocyaninterventioner följande: Effekter på
grundläggande riskfaktorsystem som lipidmetabolism, glukosmetabolism, blodtryck och metabolasyndromet minskar organskada, som i sin tur minskar risken för
kardiovaskulära händelser och död. ”Den
grundläggande patofysiologin”, om mekanismerna bakom orsakssambanden, finner
vi snarare genom studier inom områden
som inflammation, oxidation, endoteldysfunktion etc. Det skulle vara alldeles för
omfattande att gå igenom dessa inom ramen för denna översiktsartikel, men jag har
valt ut några smakprov. Flera av författarna
till studierna i tabell 1, 2 och 3 har inkluderat inslag av mekanistiska överväganden i
forskningen för att ge en hypotetisk förklaring till sina resultat.
Endoteldysfunktion

I de humana studierna har blåbär eller antocyansupplement visats kunna förbättra endotelfunktion hos friska individer, patienter
med hyperlipidemi, hypertoni och metabola syndromet. En mekanistisk förklaring
till detta kunde vara en nedsatt aktivitet av
NADPH-oxidas i neutrofila blodkroppar,
vilket en forskargrupp påvisade [28]. Om
blåbär kan hämma NADPH-oxidas aktivi-

tet, minskas generationen av superoxid och
NO sparas. En annan forskargrupp fann
att endotelfunktionen förbättrades genom
NO-cGMP aktivering [42]. När individerna fick NO-cGMP hämmare försvann
antocyanernas effekt att förbättra endotelfunktionen. En tredje forskagrupp visade
att NO nivåerna var högre i interventionsgruppen som fått blåbärspulver jämfört
med kontrollgruppen och att det kunde
vara en förklaring till sänkning av blodtryck
och förbättring av kärlstelheten [25].
Oxidation

En stor andel experimentella resultat har
underbyggt hypotesen att fria radikaler
och oxidativ stress är involverade i diverse
sjukdomsuppkomster och att ett förbättrat
antioxidantstatus har associerats med reducerad risk för många sjukdomar. Studier
på rökare, patienter med riskfaktorer och
diabetes har visat på en minskning av oxidativ stress efter intervention med blåbär
och antocyansupplement. I en studie visade
interventionsgruppen resultat på bättre antioxidativa parametrar än kontrollgruppen
(som bäst återges på engelska); ”higher total radical-trapping antioxidant parameter
and ferric ion reducing antioxidant power
values (FRAP)” [37]. I en annan studie
fann man ingen signifikant förändring i
FRAP men man såg en sänkning av lipidhydroperoxidas, LH, hos en grupp med röka-

FS eller AS och i en miljö med antingen
normoxi, 21 % 02, eller mild hyperoxi, 32
% 02. Inkubering med AS visade en signifikant skyddande effekt på hyperoxi-inducerad celldöd; (4) Mild hyperoxi inducerade
en signifikant reduktion av transkriptionsfaktorn Nrf2 och denna reduktion hämmades partiellt av AS; (5) På samma vis, HUVEC-celler exponerade för mild hyperoxi
upplevde en signifikant reduktion av antioxidanterna HO-1 och NQO-1 och denna
reduktion förebyggdes partiellt av AS, men
inte av FS; (6) ERK1/2 fosforylering inducerades av AS inkubation under normoxi
(underbygger involvering av MAPK-kaskaden) och hämmades av mild hyperoxi;
(7) PD98059, en MAPK-hämmare, inducerade ytterligare Nrf2 hämning i en mild
hyperoxisk miljö och PD98059 hämmade
starkt AS-inducerade skyddande effekter
mot hyperoxi-inducerad celldöd.
Inflammation

re som konsumerade blåbär i 3 veckor [34].
I ytterligare en studie på individer med
ökad kardiovaskulär risk fann forskarna att
blåbärsdricka under 6 veckor signifikant
reducerade nivåerna av endogent oxiderade
DNA-baser och nivåerna av H2O2-inducerad DNA-skada [29]. Flera djurstudier har
också kunnat påvisa effekter på oxidation.
I en aterosklerosstudie på möss fann man
uppreglerade antioxidantenzymer (SOD1,
SOD2, GSR, m.m.) i aorta [52].
Utöver de antioxidativa effekter som blåbär och antocyansupplement visat i studier
på människor och djur ovan, vill jag också
ta med en mycket välgjord in vitro-studie
som ytterligare kan belysa patofysiologiska
mekanismer. Cimino et al [67] utförde en
in vitro-studie på HUVEC-celler som utsattes för mild hyperoxi (02 32 %). Serum
användes från 4 friska volontärer, som hade
konsumerat 390 mg Medox. Forskarna ville
se om de skadliga effekterna av hyperoxin
kunde motverkas av antocyanerna. Resultatet kan bäst presenteras i följande punkter:
(1) Man detekterade högre nivåer av TEAC
och FRAP (tecken på antioxidantaktivitet)
i blodprov 2 timmar efter Medox-intag, AS,
jämfört med blodprov taget innan intaget,
FS; (2) Efter 24 timmars exponering för
mild hyperoxi hade 30 % av HUVEC-celler dött och denna exponeringstid användes
som lämpligt intervall; (3) HUVEC-cellerna inkuberades 24 timmar med antingen

I en studie på friska individer som intog
antocyansupplement i 3 veckor reducerades
flertalet pro-inflammatoriska kemokiner,
cytokiner och inflammatoriska mediatorer.
Författarna utförde även ett in vitro-försök
som visade att transkriptionsfaktorn NF-кB
kunde vara medverkande till förändringarna [43]. I en annan studie kunde forskare
visa att friska individer (utan fysisk aktivitet) som intog frystorkat blåbärspulver
i 6 veckor hade ökade NK-celler, Natural
Killer cells. Sådana celler har visats spela en
roll i immunresponset till virusinfekterade
celler bl.a. [30]. Flera djurstudier har kunnat påvisa reduktion av inflammatoriska
markörer.
Blodtryck, lipider och glukos

En mekanistisk förklaring till att blåbär
visats kunna sänka blodtrycket kan vara
via ACE. Hypertensiva råttor har visats ha
56 % högre nivåer av löslig ACE-aktivitet
än normotensiva råttor. När sådana råttor
matades med en 3 % blåbärsdiet i 2 veckor
hämmades ACE-aktiviteten [68]. En mekanistisk förklaring till att blåbär kan minska glukosnivåerna i blodet kan hänga ihop
med aktivering av AMPK, uppreglering av
GLUT4 och metabola enzymer i fett- och
muskelvävnad och att blåbärsextrakt kan
stimulera β-cellsproliferation [69]. På likande vis kan mekanistiska förklaringar till
lipidförbättringar av blåbär bero på ökning
av transkriptionsfaktorer som PPARα och
PPARϒ och en minskning av FAS [56]. Ett
sätt som blåbär kan minska tillkomsten av
ateroskleros på kan var genom att förbättra

kvaliteten på GAGs (glykosaminoglykaner)
i kärlväggen [70].
Diskussion

Sammantaget visar denna översiktsartikel
en samstämmighet mellan djurstudier och
humana studier, observationsstudier och
randomiserade kontrollerade studier (se under sammanfattning). Med reservation för
att artiklar med negativa resultat kan vara
underrepresenterade i litteraturen, fann jag
väldigt få artiklar med negativa resultat eller
resultat som tydde på ökad risk för vaskulär
sjukdom. Om vi bara koncentrerar oss på
de humana studierna visade två av dessa på
signifikant ökade glukosnivåer efter intag av
blåbär hos unga friska löpare [32] och antocyansupplement hos medelålders män och
kvinnor med hypertoni [40]. Dessutom var
von Willebrand faktor signifikant högre
i interventionsgruppen i den sistnämnda
studien, och dessa resultat pekar på en deviation mot ett dysmetabolt och protrombotiskt tillstånd. I andra studier sågs effekt av
interventionen på några effektparametrar
men ingen skillnad i andra, t.ex. en effekt
på endotelfunktion men inte på blodtryck
[27], på lipidhydroperoxidas men inte på
ACE-aktivitet eller FRAP [34], och till sist
en effekt på blodtryck men inte på lipider
och glukos [26]. En teori som varit på tapeten är att blåbär, som innehåller mera kalorier än antocyansupplement, skulle leda
till viktuppgång och ökade glukosnivåer i
blodet. I denna översiktsartikel var det ingen studie med blåbär eller antocyansupplement som ledde till signifikant ökad vikt
efter intervention jämfört med kontroller
och ökade glukosnivåer i blodet orsakades
av både blåbär i den ena studien och antocyansupplement i den andra studien.
Både blåbär och supplement har visat på
akuta och kroniska resultat på effektparametrar; från få minuter, timmar eller dagars
exponering [71, 72] upp till flera veckor
eller nästan ett halvt år (24 veckor), se tabellerna. Något att vara observant på i koststudier är om mängderna av interventionen
är realistiska mängder att inta utanför en
studiekontext? Dosen antocyansupplement
rörde sig ofta om 2 kapslar morgon och
kväll vilket ter sig fullt realistiskt jämfört
med medicinering i allmänhet. Det samma
gäller intaget av t.ex. 300 g blåbär dagligen
eller t.ex. pulverdricka med 25 till 100 g
frystorkade blåbär. Det var väldigt få som
avslutade studierna i förtid som ett tecken
på detta och några biverkningar av värde
noterades inte.
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Resultaten från studierna bygger nästan
uteslutande på blåbär, eller antocyansupplement från blåbär, förutom en studie på
råttor som faktiskt värderat resultaten på
intag av blåbärslöv [55]. Som kan ses i tabell 3 resulterade interventionen i fördelaktiga effekter på lipider och oxidativ stress.
Att blåbärslöv kan ha gynnsamma effekter
visades redan i en studie på tidigt 1900-t
[73].
Flavonoider från olika frukter och bär har
visat potentialen att minska riskfaktorer för
kardiovaskulära sjukdomar. De studier som
undersökt effekten av flavonoider och dess
undergrupper, inkl. antocyaner, har också
visat på signifikanta resultat på kardiovaskulär sjukdom [11 - 17]. Att värdera associationen mellan blåbär och kardiovaskulär
risk allena, utan att samtidigt bedöma möjligheten till gynnsamma effekter av andra
bär eller frukter i observationsstudierna är
såklart inte det lättaste. Många gånger får
man bedöma den samlade effekten av några olika bär och frukter tillsammans som är
särskilt rika på antocyaner. Samma gäller
att bedöma de gynnsamma effekterna av
antocyansupplement på risk faktorer och
veta om dessa beror på innehållet från blåbär eller svarta vinbär. I den allra striktaste
meningen så är det bara de randomiserade
kontrollerade humanstudierna med blåbär,
eller frystorkade dito, och de kontrollerade
djurstudierna med samma intervention, där
man kan vara ”säker” på att effekten stammar från blåbär. När detta är sagt, och väl
medveten om nackdelarna med observationsstudier överlag såsom störfaktorer etc.
välbeskrivet i andra sammanhang, verkar
det ändå som att blåbärsintervention kan
ha en särställning.
I observationsstudien av Muraki et al
[23] kunde författarna visa att just blåbärsintaget hade den bästa riskreduktionen
på typ 2 diabetes, 26 %, av alla studerade
frukter och bär, HR 0,74 (0,66 – 0,83).
Dessutom visade Cassidy el at [24] på en
invers relation mellan högre antocyankonsumtion och risken att få hjärtinfarkt, HR
0,68 (0,49 – 0,96). Det sågs ingen association med övriga flavonoider. Kombinerat
intag av blåbär och jordgubbar tenderade
också att vara associerat med en sänkt risk
för hjärtinfarkt för de kvinnor som intog
bären mer än 3 ggr i veckan jämfört med
dem som hade en ett lågt intag, HR 0,66
(0,40 – 1,08). Författarna konkluderade att
”nyttan kan visa sig vara specifik för antocyanrika födoämnen, inte nödvändigtvis
ospecifik nytta för dem som äter mycket
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frukt och grönsaker [24]”. Cassidy et al
[21] visade också i en annan studie att individerna i den kvintil med högst antocyanintag hade 8 % reducerad risk, RR 0,92 (0,86
– 0,98), för att få hypertoni jämfört med
individerna i den kvintil som hade lägst
antocyanintag. Riskreduktionen var ännu
starkare, RR 0,88 (0,84 – 0,93), för individer under 60 år. Antocyanintaget kom till
största del från blåbär (c:a 30 – 40 %), men
även från jordgubbar (c:a 10 – 15 %) och
bananer (c:a 10 – 15 %). Med få undantag var det endast antocyanerna, utav alla
undersökta flavonoider (flavonoler (från te,
lök, äpple), flavoner (från citron, apelsin,
selleri, rött vin), flavononer (från citron,
apelsin, grapefrukt), flavan-3-oler (från te,
äpple, banan) och polymerer (från te, äpple,
jordgubbar)), som visade på en signifikant
korrelation med hypertoniincidensen och
resultaten visade inte heller på ett samband
mellan hypertoni och totalt samlat flavonoidintag, RR 1,00 (0,93 – 1,07).
I studien om hypertoniincidens [21]

fann man att riskreduktionen var starkast,
12 %, för individer under 60 år. Detta leder tankarna till om antocyaneffekterna
kan vara åldersberoende. Det är möjligt att
ackumulerad organskada över många årtionden övergår kapaciteten för flavonoider
att gynnsamt påverka endotelfunktion och
blodtryck hos äldre individer. Det skulle i
så fall tala för viktigheten att påbörja dietinterventionen tidigt. Å andra sidan, så tyder
resultaten från den samlade mängden data i
denna översiktsartikel på att det inte verkar
vara för sent att påbörja intervention i absoluta termer då både friska individer och
patienter med kardiovaskulära riskfaktorer
och diabetes i olika åldrar visar på gynnsamma resultat av blåbär och antocyaner.
Eftersom det inte finns några randomiserade kontrollerade studier gjorda på
blåbärsintervention och kardiovaskulära
händelser, kan det vara på sin plats att extrapolera resultat från basala riskfaktorer till
risken att få en händelse. Li et al [37] konstaterade att risken att få kardiovaskulära

händelser är reducerad med nästan 1 % för
varje 1 % reduktion i LDL och riskreduktionen mer än 1 % för varje 1 % ökning
i HDL. Författarna konkluderade att den
sänkningen av LDL på 7,9 % och ökningen
av HDL på 19,4 % som intervention hos
diabetiker med antocyansupplement gav
under en 24-veckors period kunde motsvara 27,3 % riskreduktion i kranskärlssjukdom.
Sammanfattning

Denna systematiska översiktsartikel har visat
att blåbär eller antocyaner framställda från
blåbär kan påverka kardiovaskulär risk hos
djur och människor. Longitudinella studier
har funnit associationer mellan konsumtion av blåbär/antocyaner och kardiovaskulära riskfaktorer som hypertoni, diabetes,
kardiovaskulära händelser och dödlighet.
Randomiserade kontrollerade studier på
människor baserade på främst frystorkade blåbär eller antocyansupplement från
blåbär bekräftar associationerna från de
longitudinella studierna med signifikanta
resultat på logiska patofysiologiska mekanismer som oxidativ stress, endotelfunktion
och inflammation och intermediära effektparametrar som lipider, glukosmetabolism
och blodtryck. Dessutom pekar talrika
kontrollerade djurstudier på liknande effekter. Ännu viktigare dock är att de finns
djurstudier och humana studier som visar
att frystorkade blåbär/antocyaner kan reducera organskada som ateroskleros och kärlstelhet men också akut organskada på djur
vid ischemi-reperfusionsförsök, ett mått på
en akut hjärtinfarkt eller stroke. Nästa steg
bör vara att utföra humana randomiserade
kontrollerade studier med intag av blåbär
eller antocyansupplement och en duration
och storlek av tillräcklig styrka för att kunna påvisa en eventuell minskning av incidensen riskfaktorer och vaskulära händelser
som t.ex. hjärtinfarkt eller stroke, primär
prevention, och/eller ta utgångspunkt i
patienter med kardiovaskulär sjuklighet, sekundär prevention. Sådana studier är enkla
att hypotisera i teori men ack så svåra att genomföra i praktiken som så ofta är tillfället
med koststudier i allmänhet.
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TMA, TTP, HUS likheter och olikheter
Den engelska förkortningen TMA betyder
”thrombotic microangiopathy” På svenska blir det ”trombotisk mikroangiopati”.
Det beskriver de typiska förändringar
som ses vid mikroskopisk undersökning i
de organ som drabbas.

O

avsett den bakomliggande orsaken
leder TMA till att vissa organ inte
fungerar normalt. Orsakerna till
TMA är flera och mycket varierande, vilket innebär att TMA är ett syndrom och
inte en specificerad sjukdomsidentitet. Definitionen av ordet syndrom är ”en typisk
konstellation av symtom och fynd som
uppträder tillsammans och karakteriserar
ett särskilt tillstånd”. TMA-syndromet utgörs av konstellationen: trombocytopeni,
hemolytisk anemi, påverkan på njurarna och/
eller centrala nervsystemet samt förekomst av
fragmentocyter i blodet.
Trombotisk mikroangiopati kan drabba
såväl barn som vuxna. Debuten kan ske
akut eller gradvis. Gemensamt för sjukdomar och tillstånd som leder till ett TMA
syndrom är att de på något sätt negativt påverkar det cellager som är insidan av blodkärlsväggen, dvs. endotelcellerna. Vid TMA
skadas dessa celler eller slutar att fungerar
normalt. Detta leder i sin tur till att de små
blodkärlen, arteriolerna och kapillärerna,
täpps till av små trombocytpluggar och
cirkulationen i det drabbade organet sjunker drastiskt. På grund av den påverkade
cirkulationen i de små kärlen skadas en del
röda blodkroppar och ändrar form från den
normala bikonkava formen till fragmenterade delar. Dessa formförändrade cellfragment kan man påvisa i ett vanligt utstryk av
perifert blod. Bild 1a visar hur njurvävnad
kan se ut hos en patient som har TMA. I
såväl arterioler som i glomeruluskapillärer
ses trombmassor. Bild 1b visar ett utstryk av
perifert blod med två fragmentocyter.

Historik

Första gången TMA beskrevs kliniskt och
histopatologisk var för knappt hundra år sedan. 1924 beskrev Moschowitz ett fall med
en 16-årig flicka som insjuknat med allmän
trötthet, blekhet, petechier och hemipares,
och som dog i hjärtsvikt efter 14 dagar. Ob-

duktionen visade att hon hade tromboser i
arteriolerna och kapillärerna i flera organ
inklusive njurarna.
Trettio år senare, 1955, föreslogs termen
hemolytiskt uremiskt syndrom, HUS, hos
barn som drabbats av njursvikt, hemolytisk anemi och trombocytopeni. I början
av 1960-talet började man misstänka att
en infektion låg bakom dessa HUS-fall hos
små barn. Det dröjde dock till 1983 innan man med säkerhet kunde identifiera att
det orsakades av en bakteriell tarminfektion
med Escheria coli och att det var särskilda
E.coli-stammar som producerade ett specifikt toxin som var ”boven i dramat”.
1975 beskrevs HUS hos barn utan föregående tarminfektion och att det sågs inom
vissa familjer. Fortsatt forskning kunde visa
att olika mutationer, förändringar, i specifika gener som kodar för faktorer av betydelse för aktiviteten i komplementsystemet
fanns hos dessa barn. Eftersom orsaken inte
var en bakteriell infektion benämndes dessa
tillstånd för atypisk HUS, aHUS.
I början av 1980-talet gjordes observationer att den så kallade von Willebrand-faktorn var onormalt lång hos patienter med
kronisk, återkommande trombotisk trombocytopen purpura, TTP. Trombotisk
trombocytopen purpura är ytterligare ett
tillstånd som uppfyller kriterierna för ett
TMA syndrom. Ytterligare forskning kunde i slutet av 1990-talet fastslå att dessa
patienter saknade normal funktion i ett
särskilt enzym vars uppgift är att klyva von
Willebrand-faktorn ned till kortare längder.
Enzymet benämns ADAMTS13.
Orsaker till det trombotiska mikroangiopati-syndromet

Vi vet idag att det finns flera olika bakomliggande orsaker som primärt leder till
TMA. De ger alla en likartad klinisk bild
men såväl de bakomliggande patofysiologiska mekanismer skiljer sig åt som de behandlingsstrategier som blir aktuella. Det
kan först delas in ärftliga, hereditära, och
i förvärvade grundorsaker. Bild 2 visar hur
man för närvarande delar in de olika bakomliggande orsakerna till TMA.

Bild 1 a. Njurbiopsi från patient med TMA. Liten artärgren
med intimal bindvävsökning (fibroplasi) och kraftigt förminskat lumen (röd pil) och en sammanfallen glomerulus
pga ischemi (gul pil). Omgivande tubuli visar atrofi och
förtjockade basalmembran och det finns en begynnande
fibros i interstitiet.

Bild 1 b. Perifert blodutstryk med fragmentocyter (blå pilar).

Hereditära TMA

De båda ärfliga formerna metaboliskt medierad och koagulationsmedierad TMA drabbar i de allra flesta fall barn redan före ett
års ålder. De insjuknar då i akut njursvikt.
Hos dessa barn ses homozygota mutationer
i vissa specificerade gener. Behandlingen
av metaboliskt medierad TMA består av
injektioner med vitamin B12 och folsyra.
Barn med koagulationsmedierad TMA behandlas med infusioner av plasma. Trots
detta utvecklar de ofta uremi och behöver
så småningom njurtransplaneras.
Den hereditära formen av TTP beror på
en brist av enzymet ADAMTS13, som i sin
tur orsakas av mutationer av dess gen. Som
ovan nämnts har enzymet ADAMTS13,
som produceras i endotelcellen, till uppgift att klyva de långa formerna av koagulationsfaktorn von Willebrand i kortare
bitar. Om en individ inte har tillräckligt
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med enzymet kan långa, så kallade multimerer, av denna faktor sitta kvar på endotelet och ”fånga upp” trombocyter som
där aktiveras och bildar en ”plugg”. Den
täpper då till kärllumen och hindrar blodcirkulationen. Trombocyterna konsumeras
när dessa mikrotromber bildas och den
kliniska bilden med låga trombocyter och
påverkan på drabbade organ uppkommer.
Oftast drabbas det centrala nervsystemet
med olika neurologiska symtom medan
allvarlig njurpåverkan är relativt ovanligt.
Behandlingen består i att tillföra enzymet
ADAMTS13 i stor mängd. Detta görs genom att tillföra färskfrusen plasma från friska personer via plasmaferes.
Komplementmedierad TMA eller atypisk
HUS kan orsakas av mutationer i gener som
är involverade i kontrollen av den alternativa komplementvägen och drabbar oftast
barn, men kan även debutera i vuxen ålder.
Komplementsystemet är en del av vårt immunförsvar som när det aktiveras skyddar
oss mot främmande mikroorganismer. Det
kan aktiveras via huvudsakligen två vägar. De är den klassiska vägen och den alternativa vägen. Komplementsystemet är
ett mycket komplex system. Väl aktiverat
leder det i slutänden till bildandet av ett
”attack-komplex” som skadar den främmande mikroorganismen. Till skillnad mot
den klassiska vägen som måste aktiveras
av något agens, och bildandet av ett antigen-antikroppskomplex, så är den alternativa komplementvägen ständigt aktiverat på
en låg nivå. Det hålls i normala fall under
kontroll under inverkan av flera olika faktorer. Om någon av dessa viktiga kontrollerande faktorer saknas eller finns i otillräcklig mängd kan en okontrollerad aktivering
ske. Om mutationer finns i någon av dessa
kontrollerande faktorer finns förutsättningar för en kontinuerlig, okontrollerad komplementaktivitet som kan leda till skador på
kärlväggens endotelceller och utveckling av
TMA.
Tidigare har atypisk HUS behandlats
med upprepade plasmainfusioner. Sedan
2011 finns en ny effektiv behandling att
tillgå. Det är ett av världens dyraste läkemedel, eculizumab, som är en antikropp
som blockerar slutsteget i komplementaktiveringen. På grund av att läkemedlets så
kallade kostnadseffektivets-kvot bedömdes
vara ”långt över vad som kan anses vara
rimligt” rekommenderade den Nationella Terapirådet den 1 juni 2015 de svenska
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Bild 2. Schematisk indelning i de bakomliggande orsakerna till syndromet trombotisk mikroangiopati.

landstingen och regionerna att avstå från
behandling med eculizumab vid indikationenen aHUS. Detta väckte starka negativa
reaktioner hos den njurmedicinska professionen med bland annat inlägg i Läkartidningen och nyhetsinslag i media.
Förvärvade TMA

Läkemedelsmedierad TMA delas in i de som
har sin orsak i en immunologisk reaktion
och de som beror på en toxisk effekt av läkemedlet. Kinin är det mest kända läkemedlet
som orsakar en immunologisk reaktion där
antikroppar bildats specifikt mot läkemedlet. Hos en patient som utvecklat sådana
antikroppar kan akut njursvikt uppkomma redan efter några timmar efter intag av
kinin. Behandlingen är stödjande terapi av
den akuta njursvikten och därefter att helt
avstå från läkemedlet. Läkemedelsmedierad
TMA på grund av en toxisk effekt av ett läkemedel kan uppstå via flera olika mekanismer. Två läkemedel som kan skada endotelet och leda till att trombocyterna klumpar
sig samman är cyklosporin och tacrolimus.
Båda dessa används som immundämpande
läkemedel hos transplanterade patienter.
Behandlingsstrategin är densamma som vid
immunologiskt orsakad läkemedels-TMA.
Det vill säga att sätta ut läkemedelet.
Den förvärvade formen av TTP beror
liksom den ärftliga formen på att enzymet
ADAMTS13 inte fungerar normalt. Skillnaden är att patienter med den förvärvade
formen har utvecklat specifika antikroppar
mot enzymet som därför inte finns tillgängligt i tillräcklig mängd fri form att klyva den

långa von Willebrand-faktorn (se ovan).
Såväl enzymaktiviteten av ADAMTS13
som förekomst av antikroppar riktade mot
enzymet kan bestämmas i serum. Därigenom kan man sluta sig till vilken av de två
TTP-formerna som ligger bakom TMA
syndromet hos dessa patienter. Behandlingen är att eliminera cirkulerande antikroppar mot ADAMTS13 och samtidigt tillföra
enzym från friska personer. Detta görs med
plasmaferes med utbyte mot färskfrusen
plasma.
En mindre andel av patienter med atypisk
HUS har ingen påvisbar mutation i någon
av de gener som kodar för kontrollerande
faktorer av den alternativa komplementvägen. En orsak till förvärvad komplementmedierad TMA i dessa fall är att det
utvecklats antikroppar mot någon av dessa
faktorer. Det leder på samma sätt som vid
de hereditära formerna till att aktiveringen
av den alternativa vägen kan ske okontrollerat med åtföljande skador på endotelet (se
ovan). Faktor H är en sådan faktor mot vilken antikroppar har påvisats. Behandlingen
är densamma som vid hereditär komplementmedierad TMA.
Shiga-toxin medierad TMA är den form
av TMA som man ofta kallar EHEC-utlöst HUS. Den orsakas av en bakteriell
tarminfektion med en E. coli stam som
producerarar så kallat Shiga-toxin. När E.
coli bakterien sätter sig på tarmslemhinnan
transporteras detta toxin in över tarmväggen och ut i cirkulationen. Exakt hur detta sker är ännu inte helt klarlagt. Toxinet
skadar sedan endotel i mikrocirkulationen

i framförallt njurar och i det centrala nervsystemet. Patienten insjuknar vanligen i
buksmärtor och blodiga diarréer och efter
några dagar utvecklar han eller hon ett typisk TMA syndrom med akut njursvikt.
Den vanligaste E. coli stammen som då
och då leder till mindre utbrott av ett antal EHEC-HUS fall är av typen O157:H7.
Framförallt är det barn som drabbas. Bakterien förekommer normalt hos boskap och
smittvägen till människa går via intag av
kontaminerat vatten, köttprodukter, grönsaker eller andra livsmedel.
Sommaren 2011 inträffade den mest
omfattande och allvarligaste epidemin av
EHEC-HUS vi hittills känner till. Det var
i norra Tyskland och över 800 vuxna personer insjuknade i HUS. I Sverige rapporterades 53 fall med positiv faecesodling och 17
drabbades av HUS. Detta var importerade
fall, dvs. svenskar som rest och smittats i
norra Tyskland under maj 2011. Att denna
HUS-epidemi blev så allvarlig berodde på
att den orsakande bakterieren var en särskilt
virulent E. coli stam av typen O104:H4. I
Tyskland rådde stundtals kaos och på flera
håll tog man till alla tänkbara behandlingsalternativ. Utöver rent stödjande behandling med andningsstöd och dialys på intensivvårdsavdelning fick många plasmaferes
och en hel del gavs även det mycket dyra
läkemedlet, eculizumab (se ovan). Nog-

granna analyser i efterhand har visat att vare
sig plasmaferes eller eculizumab har någon
plats i behandlingen av Shiga-toxin medierad HUS. Behandlingen av EHEC-HUS
är i stället att stödja vitala funktioner tills
patienten tillfrisknar. Njurfunktionen restitueras fullständigt hos nästan alla patienter. De neurologiska symtomen går också
vanligen helt i regress men kan ta betydligt
längre tid.

blir aktuell för en patient med TMA kan se
helt olika ut jämfört med an annan patient
och är helt beroende på den utlösande orsaken. De olika behandlingar som är aktuella
vid olika orsaker till TMA är sammanfattas
i Bild 3.
Ola Samuelsson
Redaktör för läroboken Nurmedicin
4:e upplagan 2014, Liber förlag
Docent, Överläkare
Njurmedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sekundära TMA syndrom

Det finns även ett antal olika sjukdomstillstånd som kan ge samma bild som vid ett
primärt TMA syndrom. Exempel på två
sådana är malign hypertoni och preeklampsi/eklampsi. Efter adekvat behandling av
blodtrycket respektive förlossning försvinner den kliniska TMA bilden.
Slutkommentar

Inom medicinen liksom i många andra
discipliner använder vi oss av många förkortningar. Ibland kan detta skapa viss förvirring. Förkortningen TMA, trombotisk
mikroangiopati, är ett samlingsbegrepp för
ett antal olika sjukdomstillstånd som leder
till en typisk vävnadsskada med typiska
kliniska symtom som är desamma för alla.
Sjukdomarna TTP och HUS är exempel på
två sådana tillstånd. Orsakerna till TMA är
flera. Det innebär att den behandling som
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Nordiskt koagulationsmöte i
Reykjavik 13-15 augusti 2015
Nordiskt Koagulationsmöte hölls detta år
i Reykjavik på Island. Detta var det 48:e
mötet och samlade drygt 150 deltagare som i huvudsak kom från de nordiska
grannländerna. Vi möttes första dagen av
horisontellt regn och +8C, så för oss som
reste från sol och semestervärme var kontrasten påtaglig.

P

resident för mötet var Pall T Önundarsson som i samarbete med dr Jörn
Dalsgaard-Nielsen från Danmark utformat ett fint vetenskapligt program som
bjöd på mycket matnyttigt både för den
kliniskt intresserade och för deltagare med
mer laboratorieintresse. Mötet startade med
satellitsymposium för hemofiliintresserade
kollegor som diskuterade hur vi på bästa
sätt ska individualisera våra patienters behandling och hur man bäst kan utnyttja
farmakokinetik för FVIII för att skräddarsy
behandlingen. Andra dagens morgon startade med en session om funktionstestning
av trombocyter och sessionen modererades
av dr Erik Grove från Århus universitetssjukhus.
På de nordiska mötena brukar också studenter och läkare i början av karriären få
presentera sina studier, ett exempel i Reykjavik var Mette Skipper från Århus som
presenterade en flödescytometrisk metod
att värdera trombocytfunktion vid trombocytopeni. något som verkligen behövs.
Före lunch en session om orala antikoagulantia 2015 där bl.a. professor Sam Schulman från Hamilton föreläste. Presidenten
för mötet, Pall T Önundarsson visade fina
och publicerade data där man utvecklat
ett test som används vid monitorering av
warfarinbehandling där man enbart mäter
FII och FX, och alltså inte FVII som ingår
i vårt PK(INR)-test. Detta ger mer stabila värden, särskilt hos kvinnliga patienter.
Tanken är att FVII har kortast halveringstid
och fluktuerar därför mest p.g.a. kost m.m.
men har troligen minst betydelse för antikoagulationen och orsakar dosjusteringar
som är onödiga. Under lunchen hölls ett
satellitsymposium om hemofili B följt av
en eftermiddagssession med fokus på de
nya antikoagulantia. På eftermiddagen en
stunds postervandring och dagen avslutades
34
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Det är presidenten som är i mitten med gitarr.

med föreläsningar om Bernard-Souliers syndrom av dr Magnus K Magnusson från
Reykavijk och därefter en föreläsning om
de nya långverkande faktorkoncentraten
för både hemofili A och B av prof Erik
Berntorp från Malmö. På kvällen hölls kongressmiddagen i Gamla Bio, f.d. operahuset, och där fick vi uppleva att presidenten
har musikaliska talanger!
På lördagen handlade det första symposiet om venös trombos, klinik med Jörn
Dalsgaard-Nielsen som gjorde en förnämlig genomgång av prevention i medicinska
patienter och mer mekanistiskt ett föredrag
om ett omdebatterat område - mikrovesiklar, vävnadsfaktor och venös trombos av Sören Risom Kristensen. Det andra symposiet
handlade om warfarinbehandling allt från
egenvård med telemedicinskt stöd och kvalitetssäkring därav, Danmark har många fler
patienter som själva mäter INR än Sverige,

till val av koagulationsreagens på laboratoriet. Ivan Brandslund talade om problemen
med att integrera data mellan olika datasystem i primärvård och sjukhus och att säkra
kvaliteten- där ekonomiska incitament för
primärvården utgör ett hinder för kvalitetsuppföljning och förbättrad kvalitet och därmed patientsäkerhet. Jöns Dalsgaard-Nielsen visade med flera patientexempel på
problemet att lupus antikoagulans kan ge
falskt höga INR-värden med det patientnära instrumentet CoaguChek XS och att
skillnaden är beroende av INR, men i olika
grad för olika patienter vilket gör det mycket komplicerat att kompensera för avvikelsen och använda detta instrument.
Nästa år är kollegorna i Oslo värdar för
mötet, 16-18 juni!
Margareta Holmström
Tomas Lindahl

	
  

Aktuell avhandling

Pulse pressure as a predictive
marker for cardiovascular events
Figur 1

Pulse pressure as a predictive marker for
cardiovascular events. Relation to biomarkers and antihypertensive treatment.

Ä

nda sedan 1950-talet med införandet av acceptabel behandling mot
hypertoni har stora ansträngningar gjorts för att minska utvecklingen av
hjärt-kärlsjukdom. Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom, som högt blodtryck, har identifierats från observationella och longitudinella studier och stora framsteg har gjorts
när det gäller att identifiera individer i riskzonen.
Trots detta är hypertoni fortfarande ett
stort hälsoproblem och står för cirka 45%
av alla dödsfall orsakade av hjärtsjukdom
och 54% av alla dödsfall orsakade av stroke1-3. Världshälsoorganisationen (WHO)
har identifierat hypertoni som en av de viktigaste globala riskfaktorerna för prematur
död.
Framsteg inom medicinsk forskning och
kliniskt omhändertagande under flera årtionden har ökat överlevnaden i hjärt-kärlsjukdom, vilket har bidragit till en ökad
del äldre befolkning i världen med hög
risk. Riskfaktorer som ofta kombineras för
att uppskatta en persons risk för framtida
hjärt-kärlsjukdom omfattar ålder, kön,
systoliskt blodtryck, totalkolesterol, highdensity lipoprotein, rökning och om patienten har hypertonibehandling eller inte.
Dessa riskfaktorer verkar dock minska sina
prediktiva värden med stigande ålder4 och
nya markörer som kan användas för att förbättra riskberäkning behövs, både hos äldre, men även hos patienter med etablerad
hjärt-kärlsjukdom.
Pulstrycket är en indikator för artärstelhet
och kärlsjukdom och är associerat med en
ökad risk för kardiovaskulära händelser5-12.
Pulstrycket kan vara en bättre prediktiv
markör hos äldre liksom hos patienter med
högt blodtryck jämfört med systoliskt blodtryck5, 13-16. Biomarkörer såsom högkänsligt
CRP (hs-CRP), NT-proBNP och cystatin
C är också associerade med sämre utfall hos
patienter med hjärt-kärlsjukdom17-21.
Ambulatorisk blodtrycksmätning är överlägset blodtryck mätt på mottagningen;

Hazard Ratio (95% CI)

History of AMI (yes)

2.4 (1.2-4.9) p<0.05

Treatment with BPlowering drugs (yes)

3.2 (1.1-9.4) p<0.05

24-hour PP
0.1

1.48 (1.12-1.95) p<0.01
10

1

Figur 1. Prediktorer för kardiovaskulära händelser hos patienter med perifer kärlsjukdom (claudicatio intermittens). Justerad analys
AMI, tidigare hjärtinfarkt; BP, blodtryck; CI, konfidens intervall; PP, pulstryck.
Hazard ratios gäller för en 10-mmHg ökning i 24-timmars PP.

Figur 1. Prediktorer för kardiovaskulära händelser hos patienter med perifer kärlsjukdom

(claudicatio intermittens), justerad analys
Dels för att den ger en bild av individens och speciellt ambulatoriskt pulstryck hos
mänkonfidens
med perifer
kärlsjukdom
(claudicatio
blodtryck
under hjärtinfarkt;
normala dagliga
aktivite- CI,
AMI, tidigare
BP, blodtryck;
intervall;
PP, pulstryck
ter och under nattens sömn men även för intermittens). Vi analyserade resultaten av
ambulatoriskt
blodtryck
och blodprover
attHazard
den kan
förbättra
riskstratifiering
ratios
gäller för
en 10-mmHghos
ökning
in 24-timmars
PP.
hypertonipatienter med22 eller utan eta- hos 98 män som var remitterade till kärlblerad hjärt-kärlsjukdom23, 24. Emellertid mottagningen 1998-2001. Endpoint var
har inte värdet av biomarkörerna hs-CRP, kardiovaskulär händelse definierad som
NT-proBNP och cystatin C för riskstrati- kardiovaskulär död eller slutenvård för
fiering utvärderats i förhållande till ambula- hjärtinfarkt, stroke eller kranskärlsrekontoriskt blodtryck.
struktion (PCI eller CABG). Medelåldern
Det övergripande syftet med avhandling- var 68 år och patienterna hade kardiovaskuen var att undersöka det prediktiva värdet lär ko-morbiditet.
av ambulatoriskt blodtryck i förhållande
Det prediktiva värdet av ambulatoriskt
till dessa biomarkörer i en population med blodtryck beräknades med justerad Cox
avancerad kärlsjukdom och i en population regressionsanalys. Under 71 månaders uppav friska äldre män. Ett ytterligare syfte var följning hade 36 patienter minst en kardioatt undersöka om ambulatoriskt blodtryck vaskulär händelse (55 händelser totalt; 14
och dessa biomarkörer kunde förbättra risk akut hjärtinfarkt, 7 PCI, 9 CABG, 10 stroprediktion och diskriminering jämfört med ke och 15 kardiovaskulär död).
Vi fann att ambulatoriskt pulstryck var
en traditionell riskfaktormodell. Dessutom
ville vi undersöka om den överlägsna reduk- en signifikant prediktor för kardiovaskulär
tionen i hjärt-kärlhändelser av en specifik händelse (HR 1.48, 95% CI 1.12-1.95,
blodtryckssänkande behandling i en stor, p<0.01) justerat för hypertoni, diabetes,
randomiserad klinisk studie, ACCOM- tidigare hjärtinfarkt, tidigare stroke, rökPLISH studien, var beroende av pulstryck ning, ålder och behandling eller ej med
vid inklusion.
blodtryckssänkande läkemedel (figur 1).
Pulstryck mätt på mottagningen var inte
prediktivt hos patienter med perifer kärlStudie 1
Ambulatory pulse pressure predicts cardio- sjukdom.
vascular events in patients with peripheral
arterial disease
Blood Pressure, 2012; 21: 227–232
Syftet med arbetet var att studera det prediktiva värdet av ambulatoriskt blodtryck

Studie 2

Amino-terminal pro-B-type natriuretic peptide and high-sensitivity C reactive protein but not cystatin C predict cardiovascuVASKULÄR MEDICIN 2015 · NR 3

35

Aktuell avhandling

36

VASKULÄR MEDICIN 2015 · NR 3

Studie 3

NT-proBNP but not cystatin C or CRP
improve risk prediction for cardiovascular
disease beyond ambulatory blood pressure
and traditional risk factors in elderly men
Hypertension, 2015 sep;66(3):681-6
Syftet med studien var att analysera om
biomarkörerna NT-proBNP, hs-CRP eller cystatin C förbättrade riskprediktionen jämfört med traditionella riskfaktorer
för kardiovaskulär sjukdom kombinerade
med ambulatoriskt blodtryck och även om
ambulatoriskt blodtryck förbättrade riskprediktionen jämfört med en modell av
traditionella riskfaktorer kombinerade med
biomarkörer i en population av äldre män.
Data från 907 70-åriga män utan kardiovaskulär sjukdom från ULSAM (Uppsala
Longitudinal Study of Adult Men) analyserades efter 10 års uppföljningstid från inklusion 1991-1995. Utfallet var dödlig eller
icke dödlig hjärtinfarkt eller dödlig eller
icke dödlig stroke. Biomarkörer adderades
till en modell innehållande traditionella
riskfaktorer och ambulatoriska blodtrycksvariabler och dessa jämfördes med c-statistics, net reclassification improvement
(cNRI) och integrated discrimination improvement (IDI).
Resultaten visade att ambulatoriskt systoliskt blodtryck ökade möjligheten att pre-

Figur 2
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fikanta prediktorer. Överlevnad för kombinationer av ambulatoriskt pulstryck och
NT-proBNP eller hs-CRP är presenterat i
figur 2.
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lar events in male patients with peripheral
artery disease independently of ambulatory
pulse pressure
American Journal of Hypertension, 2014;
27(3):363-371
Syftet med denna studie var att undersöka om biomarkörerna NT-proBNP, CRP
och cystatin C var associerade till kardiovaskulär händelse oberoende av ambulatoriskt pulstryck hos män med perifer kärlsjukdom (claudicatio intermittens).
Samma studiepopulation, utfall och
uppföljning användes som i delarbete 1.
Det prediktiva värdet av log(NT-proBNP),
log(hs-CRP), och log(cystatin C) ensamma
och tillsammans med ambulatoriskt pulstryck beräknades med Cox regressionsanalys. Area under the curve (AUC) och net
reclassification improvement (NRI) beräknades i jämförelse med en modell innehållande andra signifikanta prediktorer.
Vi fann att ambulatoriskt pulstryck,
log(NT-proBNP) och log(hs-CRP) var associerade med kardiovaskulär händelse i
univariat analys. I multivariat analys fann
vi att log(NT-proBNP) (HR=1.55; 95%
CI 1.05–2.27, p<0.05) och log(hs-CRP)
(HR=1.54; 95% CI 1.10–2.15, p<0.05)
var associerade med kardiovaskulär händelse oberoende av ambulatoriskt pulstryck
(HR=1.64; 95% CI 1.12-2.40, p<0.05).
Kombinationen log(NT-proBNP), log(hsCRP), och medel dagpulstryck förbättrade
risk diskriminering (AUC=0.833 vs 0.736,
P=0.02) och NRI (37%, P=0.005) när
kombinationen adderades till andra signi-
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Figur 2. Överlevnad i relation till 4 kategorier av ambulatoriskt pulstryck och hs-CRP: större eller mindre än median 24-timmars pulstryck (24-h PP; 62 mm Hg) och större
eller mindre än median hs-CRP i respektive kategori (2.2
respektive 2.9 mg/L)
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blodtryck. Kombinationen av ambulatoriskt blodtryck och NT-proBNP kan förbättra risk prediktion och diskriminering
för nyinsjuknande i aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom hos äldre män.
Overall among tertiles
p=0,56

Hazard Ratio
Figur 3. Jämförelse av behandling mot utfall mellan tertiler av pulstryck baserade på ursprungspulstryck.
B+A,
benazepril+amlodipin+;
B+H,
benazepril+
hydroklortiazid;
kranskärlssjukdom;
Jämförelse
av behandling
mot
utfall mellan
tertiler avCAD,
pulstryck
baserade påMI, hjärtinfarkt; PP, pulstryck
Linjerna uttrycker 95% konfidensintervall.

ursprungspulstryck.

diktera kardiovaskulära händelser jämfört gjorde. Ambulatoriskt systoliskt blodtryck
B+A,
benazepril+amlodipin+;i en
B+H,
benazepril+ hydroklortiazid;
CAD, kranskärlssjukdom;
med
mottagningsblodtryck
traditionell
förbättrade cNRI
men inte c-statistics i
risk faktor modell (AUC +2.4%). Ytterliga- jämförelse med en modell innehållande
MI, hjärtinfarkt; PP, pulstryck
re tillägg av NT-proBNP förbättrade reklas- traditionella risk faktorer kombinerat med
sificeringen
(cNRI95%
+18.7-19.9%,
p<0.01) NT-proBNP (cNRI +19.2%, p<0.05).
Linjerna uttrycker
konfidensintervall.
i kombination med en ambulatorisk blodFörfattarna konkluderar att NT-proBNP,
trycksmodell (med traditionella riskfak- till skillnad från cystatin C och hs-CRP
torer) vilket inte hs-CRP eller cystatin C hade ett additivt värde till ambulatoriskt

Studie 4

Amlodipine+benazepril is superior to hydochlorothiazide+benazepril irrespective of
baseline pulse pressure: Subanalysis of the
ACCOMPLISH trial
Journal of Clinical Hypertension, 2015
Feb;17(2):141-6.
ACCOMPLISH studien visade att kombinationen amlodipin+benazepril var bättre
än hydroklortiazid+benazepril att förhindra
kardiovaskulär händelse även om samma
blodtrycksmål uppfylldes i båda behandlingsarmarna. Syftet med vårt arbete var
att undersöka om det överlägsna resultatet
till förmån för amlodipin+benazepril i ACCOMPLISH studien var beroende av ursprungspulstryck.
ACCOMPLISH studien var en dubbelblind, randomiserad kontrollerad studie
med 11,499 hypertonipatienter med en
uppföljningstid 36 månader.
Vi jämförde kardiovaskulära händelser
(kardiovaskulär död/ hjärtinfarkt eller stroke) mellan tertiler skapade utifrån baseline
pulstryck. Hazard ratios (HRs) för behandlingseffekten (amlodipin+benazepril mot hydroklortiazid+benazepril) beräknades med
en Cox regressionsmodell med ålder, kranskärlssjukdom och diabetes mellitus som
kovariater och HRs jämfördes mellan tertilerna.
Vi fann att antal händelser var signifikant
fler i den högsta tertilen av pulstryck jämfört med den lägsta (7.2% vs 4.4% P<0.01)
i poolade data (båda behandlingsarmarna
sammanslagna).
I jämförelser mellan behandlingsarmarna
fann vi att i den högsta och mellersta tertilen var HRs 0.75 (95% CI 0.60–0.95;
P=.018) respektive 0.74 (95% CI 0.56–
0.98, P=.034) till amlodipin+benazepril´s
favör men det var ingen skillnad mellan
behandlingsarmarna i den lägsta tertilen.
Det gick heller inte att påvisa en skillnad
i behandlingseffekt när man jämförde HRs
mellan tertilerna (figur 3).
Slutsatser

Avhandlingen visar att pulstrycket är en
prediktor för kardiovaskulära händelser
och att den var mer användbar hos patienter med etablerad hjärt-kärlsjukdom.
NT-proBNP har ett tilläggsvärde för utvärdering av framtida risk för hjärt-kärlhändelVASKULÄR MEDICIN 2015 · NR 3
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ser hos patienter med etablerad hjärt-kärlsjukdom liksom hos äldre. Kombinationer
av pulstryck och NT-proBNP kan möjligen
bidra till att skräddarsy behandling hos
patienter för att bättre förhindra framtida
hjärt-kärlhändelser. Skillnaden i reduktion
av kardiovaskulära händelser mellan två
olika blodtryckssänkande behandlingar var
inte beroende av ursprungspulstryck. Det
vill säga, det finns för närvarande inga belägg för att en patients pulstryck i sig ska
styra valet av blodtryckssänkande läkemedel vid behandling.
Även om vi tror att våra resultat kan vara
av klinisk betydelse, är de bakomliggande
mekanismerna inte helt kända. Få studier
finns på det prediktiva värdet av biomarkörer som hs-CRP och NT-proBNP för
hjärt-kärlhändelser i förhållande till ambulatoriskt blodtryck och nya prospektiva
studier i olika populationer behövs.
Personer med högt pulstryck har större
nytta av blodtryckssänkande behandling på
grund av en högre absolut risk men fler studier behövs för att undersöka om effekterna av olika behandlingar för att förhindra
kardiovaskulära händelser är beroende av
pulstrycksnivåer eller inte.
Framtida studier om kostnadseffektivitet för användning av biomarkörer och
ambulatoriskt blodtryck som undersöker
numbers-needed-to-screen (antalet personer som måste screenas under en viss tid
för att förhindra en händelse) skulle vara av
intresse. En hypotes som borde testas är om
användning av ambulatoriskt blodtryck och
biomarkörer för riskprediktion kommer att
bli mer kostnadseffektiv hos patienter med
etablerad hjärt-kärlsjukdom med högre
absolut risk och kanske även hos personer
med hypertoni och pågående antihypertensiv behandling.
Tack till mina handledare Per Svensson
och Jan Östergren samt till alla medförfattare och till alla som på något sätt bidragit
till avhandlingen. Jag vill också rikta ett
stort tack till min opponent Ander Gottsäter.
Avhandlingen försvarades den 8 maj 2015
vid Karolinska Institutet i Stockholm.
Per Skoglund
Bitr överläkare, Med Dr
Akutkliniken F4:03
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Avhandling ISBN
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hypertoni, stroke och vaskulär medicin

hypertoni.org

Kurs i evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni 2016
Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM) anordnar en 2-dagarskurs för
sjuksköterskor 10 mars kl 9,30 - 11 mars kl 15,30 2016 på Ersta konferens och hotell i Stockholm
(www.erstadiakoni.se). Sätt av tid i din almanacka! Programmet är under utarbetning och publiceras i nästa nummer av Vaskulär medicin och på SVMs hemsida (www.hypertoni.org).
Anmälan senast 2016-01-31 till eva.drevenhorn@med.lu.se. Kostnad 5000 kr för den som varit
medlem i SVM sedan 2015 och 5500 för icke medlem (exkl moms). Middag på torsdagkvällen
ingår. Deltagarantalet är begränsat till 30 personer och kursplatser tilldelas i den ordning anmälningar inkommer. Anmälan är bindande.
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Sessions/InternationalStrokeConference/International-Stroke-Conference_UCM_316901_SubHomePage.jsp
Februari 25-27
ICHB 2016: 3rd International Conference on Heart
and Brain
Paris, Frankrike
http://ichb2016.kenes.com/
Februari 27-Mars 1
The 4th International Cardiac Problems in
Pregnancy Congress (CPP2016)
Las Vegas, USA
www.2016.cppcongress.com
Mars 3-6
4th International Conference on PreHypertension,
Hypertension and CMS
Venedig, Italien
http://2016.prehypertension.org/?utm_source=EVVNTcalendars&utm_medium=calendar&utm_campaign=calendars9June
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April 2-4
American College of Cardiology
Chicago, USA
http://accscientificsession.acc.org/ACC/Plan-YourVisit.aspx
April 17-20
New Therapeutics for Diabetes and Obesity
La Jolla, USA
www.keystonesymposia.org/16G1
Maj 4-6
ATVB PVD, American Heart Association/American
Stroke Association’s Arteriosclerosis, Thrombosis
and Vascular Biology, Peripheral Vascular Disease
Nashville, USA
http://my.americanheart.org/professional/Sessions/ATVBPVD/ATVBPVD-Scientific-Sessions_
UCM_316902_SubHomePage.jsp

Oktober 5-9
XXVII World Congress of the International Union
of Angiology & 15th Annual Congress of the
French Society for Vascular Medicine
Lyon, Frankrike
http://lyon2016.iua.sfmv.fr/fr/
Oktober 6-8
Arab Diabetes Medical Congress
Doha, Qatar
www.arabdiabetescongress.com/events/
arab-diabetes-medical-congress/event-summary-469210fb243f44d38744a743645233e4.aspx

Maj 8-10
European Society for Vascular Medicine
Rom, Italien
www.cong-o.de/_newsletter/20150922-ESVM/
Maj 24-Juni 2
Primary Care Update: Type 2 Diabetes, Metabolic
Syndrome and Obesity Baltic Cruise
Köpenhamn, Danmark
www.continuingeducation.net/coursedescription.
php?topic=Primary_Care_Update_CME_Cruise_Conference_May_2016
Maj 29-Juni 1
European Atherosclerosis Society 2016
Innsbruck, Österrike
www.eas2016.kenes.com/
Juni 4-7
World Congress of Cardiology & Cardiovascular
Health 2016
Mexico City, Mexico
www.world-heart-federation.org/congress-events/world-congress-of-cardiology-cardiovascular-health-2016
Juni 10-13
European Society for Hypertension, ESH 2016
Palais des Congrès de Paris, Paris, Frankrike
www.eshonline.org/meetingsevents/annual-meeting/
Juni 30-Juli 2
Cardiovascular Prevention in Pre-Elderly and
Elderly Individuals (CPPEI 2016)
Bratislava, Slovakien
www.cardioelderly.org/?utm_source=EVVNTcalendars&utm_medium=calendar&utm_campaign=calendars04August
Juli 30-Augusti 1
21st WORLD CONGRESS ON HEART DISEASE
Boston, USA
www.cardiologyonline.com/wchd2016/index.
html
September 24-29
Hypertension Seoul 2016 / The 26th Biennial
Scientific Meeting of the International Society
of Hypertension
Seoul, Sydkorea
www.ish2016.org

Besök vår hemsida
www.hypertoni.org

Anmäl adressändring

Via vår hemsida www.hypertoni.org
eller posta till Kjerstin Ädel Malmborg,
Myntgatan 14, 214 59 Malmö
eller sänd uppgifterna till
info@medkonf.se

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 layoutprogrammet InDesign® för Macintosh®. För att kunna redigera effektivt önskas därför el-ektroniska
filer via till exempel e-mail. Eventuella figurer och
tabeller läggs 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
fredrik.nystrom@regionostergotland.se
Tel. 010-103 77 49
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