VASKULÄR MEDICIN
Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin • 2016 • Volym 32 • Nr 2

Inte så tjockt, men ändå tungt nummer som bl.a. innehåller:
Rapporter från vårmötet och sjuksköterskekursen
Mer om mejeriprodukter
Diabetesläkemedel och metabol friskhet vid fetma
Karotis som ockluderats på olika sätt

Innehåll
Nr 2 · 2016 · Volym 32

VASKULÄR MEDICIN

Tidskrift för Svensk förening för hypertoni,
stroke och vaskulär medicin (SVM)
Redaktör och ansvarig utgivare
Professor Fredrik Nyström
Endokrinmedicin
Universitetssjukhuset i Linköping
58185 Linköping
Tel. 010-103 77 49
fredrik.nystrom@regionostergotland.se
Redaktionsmedlemmar
Specialistläkare Isak Lindstedt
Ekeby vårdcentral, Ekeby, Skåne
isaklindstedt@hotmail.com
Specialistläkare Magnus Wijkman
Medicinkliniken, Vrinnevisjukhuset i
Norrköping, 601 82 Norrköping
magnus.wijkman@regionostergotland.se
Svensk förening för hypertoni, stroke
och vaskulär medicins styrelse
Anders Gottsäter (ordförande)
Mia von Euler (vice ordförande)
Fredrik Nyström (redaktör)
Jonas Spaak (sekreterare)
Ingar Timberg (kassör)
Eva Drevenhorn
Elias Johansson
Thomas Kahan (adjungerad)
Adressändringar
Via vår hemsida www.hypertoni.org
eller posta till Kjerstin Ädel Malmborg
Myntgatan 14, 214 59 Malmö
eller sänd uppgifterna till:
info@medkonf.se
Annonser
Dan Johansson (dan@mediahuset.se)
Tel. 031-707 19 30
Layout
Peo Göthesson
peo.gothesson@mediahuset.se

3

Ledare: En absolut modern mötesplats och en
förhoppningsvis dito förening

4

Från redaktionen: Läckage reportage

7

Kardiovaskulära vårmötet 2016

14 Sänker de nya diabetesläkemedlen blodtrycket?
16 Fortfarande högt tryck på blodtrycksdagarna på Ersta
19 Karotissubocklusion
Det är inte som man trott – det kanske är helt annorlunda
25 Glifloziner och EMPA-REG – mer än diabetes mellitus?
27 Vægttab og risiko for hjertekarsygdom og død hos
patienter med type 2 diabetes
29 Mejeriprodukter och hypertoni
– patofysiologiska perspektiv
35 Statinlarm i media – inte ofarliga!
36 Fetmans paradoxer – Metabolt frisk fetma
39 Grattis Isak Lindstedt och medarbetare
för bästa artikel 2015!
41 Nu finns en ny svensk lärobok i njurmedicin
44 Kongresskalender

Tryck
Åkessons – GPC Tryck
Emmaboda – Växjö
© Svensk förening för hypertoni,
stroke och vaskulär medicin 2016
K

ry
PC T ck
-G

MILJÖMÄ
R

ISSN 2000-3188 (Print)
RYCKSA
ISSN 2001-8150
K
T T (Online)

Omslag: Blommande körsbär med snö
utanför Pressbyrån. Foto Fredrik Nyström.
CE

N SN

41
U M M ER 3

36

2

TRYCKSAK
KT

ry
PC T ck
-G

MILJÖMÄ
R

LI

LI

CE

N SN

41
U M M ER 3

36

www.hypertoni.org

2

VASKULÄR MEDICIN 2016 · NR 2

1

Annons

LEDARE

En absolut modern mötesplats och
en förhoppningsvis dito förening
Enligt SVMs stadgar (vilka du enklast hittar på vår hemsida www.hypertoni.org )
är vår förenings ändamål ”att utveckla läkekonsten
medplats
avseende
på tidning
hypertoni,
stå annan
i denna
finner
roke och
stadgarna
angdu kärlsjukdomar”.
referat från åretsI Svenska
Kardioes att vi skall uppnå ändamålet genom att
vaskulära Vårmöte (KVM) i Göteborg.
”stödja forskning och utbildning, samt att
Detta
evenemang lockar allt fler och slog i
väcka intresse för och sprida kunskap om
år
rekord
med över 1500 registrerade delämnesområdet”.

P

tagare. I och med att Svenska Läkaresällskapet inte
kommer styrelse
att arrangera
någon riksöreningens
har medlemmarstämma
2016
finns
goda
förutsättningar
för
nas uppdrag att se till att ovanstående
att KVM
i
år
blir
landets
största
medicinska
åstadkoms på bästa sätt. Ett av de vikevenemang
övergenom
huvudutgivningen
taget. Förutom
tigaste är förstås
av deni
antal
deltagare
slog
mötet
även
rekord
vad
tidskrift du just läser – Vaskulär Medicin.
gäller
modern
teknik.
Över
1000
deltagare
Dock har SVM även en lång tradition av
laddade
ner vårmötets
app, och över 25
000
att arrangera
kurser, vetenskapliga
möten
klickningar
gjordes
i
denna
för
att
skaffa
etc för att ytterligare ”sprida kunskap om
information
omenligt
de olika
föredragen.ovan.
Dessämnesområdet”
intentionerna
utom
erbjöds
möjligheten
att
elektroniskt
De senaste åren har dock förutsättningarlämna
frågor typ
till föreläsarna, svara på självna för denna
testfrågor, utvärdera föreläsningarnas kvaliAnders Gottsäter
tet och redan några dagar efter mötet blev
Ordförande för SVM
föreläsningarna tillgängliga på Youtube.
Trots att det är mycket möjligt att vi såg
en tryckt programbok för sista gången lever dock gammaldags pappersinformation

F

fortfarande; samtliga mötesdeltagare hade
möjligheten att förse sig med föregående
innehållsrika nummer av Vaskulär Medicin.
Under vårmötet hölls även SVMs årsmöte, i en lokal där trängseln dessvärre inte var
lika påtaglig som i de intilliggande kongressoch utställningshallarna. Till er som missade årsmötet vill jag meddela att föreningens
ekonomi är i god balans och som framgår
i tidigare publicerad verksamhetsberättelse
är medlemsantalet ökande. Styrelsen beslöt
att bland annat starta en arbetsgrupp för
kärlfunktion och att utveckla vår årligen
återkommande hypertoniutbildning för
sjuksköterskor med en påbyggnadskurs.
Nästa år kommer vårmötet att arrangeras
i Malmö, för första gången på det nybyggda Malmö Live, en hotell-, konsert- och
kongressbyggnad belägen inom gångavstånd från centralstationen och med utsikt
över staden, Köpenhamn och halva Skåne
från toppvåningens restaurang. Vi hoppas då förstås på både ett ännu större antal

deltagare och ett stort engagemang från
SVM-medlemmarnas sida vad gäller att
under hösten lämna förslag på symposier,
härefter skicka in abstractbidrag och på
annat sätt bidra till att utveckla mötet. Vi
kommer 2017 att bland annat ändra både
tiden och formerna för föreningens årsmöte
i syfte att förhoppningsvis även locka fler
medlemmar dit. Föreningens stipendiater
vid European Society for Hypertension
Summer School och pristagaren som skrivit den artikel i Vaskulär Medicin som av er
läsare röstats fram som årets bästa kommer
att uppmärksammas mera vid årsmötet.
För att årets vårmötessuccé skall kunna
upprepas behöver inte bara KVM, utan
även SVM kontinuerligt förnyas och utvecklas i takt med tiden. Redan 1873 skrev
Arthur Rimbaud att ”il faut être absolument
moderne”, och det gäller i än högre grad
idag. Vi ses förhoppningsvis i Malmö april
2017!
Anders Gottsäter
Ordförande SVM

Malmö Live, där vårmötet kommer att arrangeras i april nästa år. Foto: Adam Mörk.

VASKULÄR MEDICIN 2016 · NR 2

3

FRÅN REDAKTIONEN

Läckage reportage

D

et läcker digitala uppgifter lite
överallt. Vi som varit med länge
har återkommande fått höra varningar om att digitala data kan visa sig
vara förgängliga. ”CD-skivorna kanske
inte kommer att hålla för evigt”. Men hittills har sådana profetior helt kommit på
skam. Det visar sig snarast vara tvärtom.
Det blir allt svårare att hindra allsköns både
ny och gammal digital information från att
läcka ut. Se till exempel alldeles nyligen,
när reportagemurvlar gemensamt gräver i
Panama läcker och flödar det likt kanalen
ut enorma mängder data om hur pengar
gömts undan. Såväl Isländska som Storbritanniska ministrar har nästan spolats bort
utav floden med data.
Inte bara ekonomiska oegentligheter
läcker ut i mediaflödet. Det är allt svårare att påvisa att man inte haft vetskap om
fusk och oredlighet. Förr hade man väl helt
enkelt kunnat ”tappa bort” sina mötesanteckningar eller bara neka till att man hört
eller sett något. Idag lämnar man ofta tydliga elektroniska spår efter sig vilket gör det
svårt att smita undan så enkelt. Detta fick
Anders Hamsten, före detta rektor på Karolinska Institutet, erfara när han motbevisats om att han visst informerats tidigt om
Machiarinis fördärvliga förehavanden.
Men en annan effekt av medias inflytande
på samhällskroppens utformning, som inte
spolar bort missväxt, är primadonna-kulturen. Denna fungerar bra för reportrar när
syftet är att sälja tidningar. En primadonna är helt klart något som folk i allmänhet
gillar att läsa om och det går lika bra med
framgångar som tillkortakommanden för
att fånga intresset. Våra politiker hakar tyvärr gärna på detta media-beteende också.
De är ju fostrade i en miljö där man måste
få uppmärksamhet för att i sin tur kunna
få röster. Således har vi sedan länge haft en
primadonna-kultur inom forskningsfinansiering där man skall vara vad som kallas för
”excellent” (jfr kändis) för att få bra med
medel till sin likaledes ”excellenta” forskning. De forskningsämnen som låter hippast har oftast störst chans få pengar (jfr den
musikgenre som är mest inne). Således har
genetik länge ansetts högprioriterat i takt

4

VASKULÄR MEDICIN 2016 · NR 2

med att man kunnat kartlägga allt längre
gensekvenser, allt snabbare. Vi gamla ohippa kliniker har länge haft känslan att det
är ett långt steg till att denna forskning får
ett stort genomslag. Man kommer ofta tillräckligt långt med att bara fråga vilka sjukdomar som finns i patientens släkt. Detta
har också slutligen visats vetenskapligt, att
avancerade genetisk kartläggningar ger mkt
lite tilläggsinformation om risker när man
jämför med traditionella kliniska markörer
och en bra anamnes [1]. Nästa hippa område har varit stamceller och nyskapande
av vävnad. Här har vi nyligen sett i media
vad som i verkligheten hände när patientens stamceller skulle växa fast på strupar
av plast vid ingrepp utförda på Karolinska
Institutet och Sjukhuset. Lokalt ljöd emellertid också andras strupar för att varna för
forskaren och de ”kliniska” försöken, oavsett om de nu var forskning eller ej. Strupar
kan tystas på fler sätt än att bytas mot plast
och dessa kollegor som varnade för Machiarini och hans verksamhet fick initialt inget
gehör. Men när våra reportermurvlar visar
allt i vår statliga television blev uppgifterna om fusk plötsligt sanna. Sedan dess har
Machiarini fått sparken och rektorn har
avgått. Se där! Primadonna-kulturen som
ärvts från media kom att ta fram psykosociala problem, och fusk, som fick madonnan
att inte framstå som attraktiv längre. Så ironiskt. Men som sagt, i tabloiderna skriver
man om primadonnans med och motgångar, allt säljer. Men Karolinska institutet har
förlorat såväl heder och pengar på kuppen.
Precis vad som kan hända med en känd artist som inte längre kan producera hits som
verkligen slår.
Men exminister Lars Leijonborg, som
hela tiden förespråkat excellenssatsningar,
ser inga problem. Vi skall ju fortsätta satsa på stjärnor för att kunna få ett svenskt
Nobelpris. Jag tror att offentliga satsningar
på de som verkar vara forskarstjärnor inte
kommer generera några sådana utmärkelser. Nobelpriser ges i princip till tydliga och
viktiga upptäckter. Hur skall man kunna
göra en sådan upptäckt som man hinner
utforska och testa tillräckligt för att kunna
publicera om man redan innan skall pre-

sentera sin hypotes och dessutom gärna ge
intressanta preliminära data i en ansökning?
Nej, Nobelprisupptäckger uppstår snarast
när man har både resurser och tid att hänge
sig åt nya tankar och försök, utan att behöva ge kvartalsrapporter om vad man hittills
hittat. Sådana förhållanden finns knappt i
Sverige idag. De fanns på National Institutes of Health, NIH, där jag gjorde min
postdoc för nu snart 20 år sedan. Om man
väl hade lyckats kvala in på NIH fick man
fasta forskningsanslag och så behövde man
inte ägna nästan all sin tid åt att söka anslag
och avslöja alla idéer man hade på förhand.
Vägen dit var lång, men sluttjänsten och
fasta anslag var lockande för de som strävade på. Mycket riktigt, NIH ståtade redan
då, när jag var där för snart 20 år sedan,
med en mycket stor andel nobelpris i medicin, se bild. Det pris vi fick senast i Sverige
var Arvid Karlssons om dopaminbehandling vid Parkinsons sjukdom. Intressant
nog har Arvid just också sagt att om skall
få fler svenska pristagare så borde man ge
lovande forskare en säck pengar och låta
dem arbeta i lugn och ro för att se vad de
kan finna på. Idag får man knappt ens på
Karolinska pengar till sin egen lön om man
blivit professor. Nej, ofta skall man söka
medel till sin lön, och till hyran för lokalerna, och sedan för forskningen som sådan.
Även en sådan press kan leda till att man tar
genvägar i forskningen och råkar stoppa in
en bild på en annan helt frisk strupe, innan
operationen, som får visa hur stamcellerna
”vuxit in”, såsom sagda Machiarini uppenbarligen gjorde. Arvid Karlsson har också
sagt, förresten, att han inte skulle satsat på
att bli forskare om han hade verkat i dagens
läge.
Men våra murvlarkollegor i forskarvärlden har även grävt fram annat digitalt och
riktigt gammalt godis, som inte alls visade
sig vara förgängligt. En amerikansk grupp,
Ramsden och medarbetare, som tidigare
analyserat magnetbanden med originaldata från Sydney Diet Heart Study (där man
fann ökad (!) dödlighet av ökat intag av
omega-6 rika växtoljor vid hjärtkärlsjukdom [2]), har nu också hittat andra magnetbandsbaserade digital data av stort intresse

Reportagemurvel i regnet. Lovisa Nyström 14 år (digitalt tecknat med ritplatta).

från den så kallade Minnesota Coronary
Experiment studien (MCE). Det var ingen
mindre än Ancel Keys själv, han som ligger bakom dagens höga kolhydratintag och
fettskräck, som var en av organisatörerna av
denna drygt 4 decennier gamla studie om
den tänkta nyttan med att undvika mättat
fett. I korthet, man startade en stor randomiserad studie där drygt 9000 kranskärlssjuka patienter lottades till att fortsätta att
äta sitt mättade fett som förut eller till att
byta detta mot fleromättat fett från fr.a.
majsolja. Data har bara till liten del publicerats från denna studie tidigare, i form av
en avhandling. Men när den amerikanska
gruppen hittade originaldata och analyserade dessa förbehållslöst fann man att kolesterol visserligen sjönk av kostomläggningen
med mer majsolja. Men ju mer det sjönk
av kosten ju mer ökade patienternas dödlighet [3]. Jag kan tycka att detta faktum

att man undanhållit dessa data i drygt 40
år, där nestorn bakom dagen fettsnåla och
kolhydratrika kostråd var en av de ansvariga forskarna, är en långt värre skandal än
den som Machiarini åstadkommit. Jag har
skickat studien för kommentarer till prof.
emeritus Anders G Olsson som lokalt i Linköping varit en varm förespråkare för fleromättat fett, samt till professor Maj-Lis Hellenius som ju också sedan länge förespråkat att man skall byta bort mättat fett till
omättat fett. Jag kommer förstås publicera
deras kommentarer här, om de så önskar, så
snart de skickas till mig. Men än så länge
håller jag mig till mina tankar och tolkningar. Mättat fett syntetiseras endogent från till
exempel kolhydrater på oss människor. Det
finns också rikligt med mättat fett i mänsklig modersmjölk och annan mjölk. Är vi
verkligen så illa konstruerade att vi skulle
förgifta våra ammande barn efter födseln

och oss själva genom egen syntes av ”farligt”
mättat fett? Så klart är vi inte det. LDLkolesterol är visserligen en bra proxy för risken för kardiovaskulär sjukdom. Det visar
till exempel riskerna som kopplar till familjär hyperkolesterolemi. Men egentligen är
inte ooxiderat LDL-kolesterol särskilt farligt, såvitt vi vet. Det är oxiderat kolesterol
som tas upp av makrofager enligt experimentella studier. Kanske det är tendensen
att härskna, oxideras, som är orsaken till
de nygamla fynden från MCE studien att
majsolja är farligt för hjärtat?
Jag är emellertid så tacksam att jag just
numer fr.a. är klinisk forskare. Man kan
knappt alls få nobelpris som kliniker men
man kan ge välbevisade råd om hur man
skall behandla ändå med data utifrån randomiserade studier. Vi vet ju att statiner gör
nytta mot sjuklighet trots att de kan ge diabetes [4]. Samma sak med tiaziddiuretika.
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” Nyss fann man ju data från empagliflozin att man
fick en bättre effekt mot kardiovaskulär sjukdom än
vad riskfaktorerna antydde. ”

Referenser
1. Kathiresan S, Melander O, Anevski D, Guiducci
C, Burtt NP, Roos C, et al. Polymorphisms associated with cholesterol and risk of cardiovascular
events. The New England journal of medicine. 2008;358(12):1240-9. doi: 10.1056/NEJMoa0706728. PubMed PMID: 18354102.
2. Ramsden CE, Zamora D, Leelarthaepin B,
Majchrzak-Hong SF, Faurot KR, Suchindran CM,
et al. Use of dietary linoleic acid for secondary
prevention of coronary heart disease and death:
evaluation of recovered data from the Sydney Diet
Heart Study and updated meta-analysis. Bmj.
2013;346:e8707. doi: 10.1136/bmj.e8707. PubMed PMID: 23386268; PubMed Central PMCID: PMCPMC4688426.

Undervisningsaktivitet framför tavlor med nobelpristagare som kommit från Naional Institutes of Health, MD, USA,
där jag gjorde min postdoc. Bilden är från 2001, har säkert tillkommit många fler pristagare sedan dess.

De har bra effekt att minska kardiovaskulär
sjukdom men ökar ändå risken för diabetes
[5]. Motsatta fynd har vi också. Alfablockad ger ökad insulinkänslighet, men inte lika
bra skydd mot kardiovaskulär sjukdom som
tiaziddiuretika [6]. Vi vet numer att medelhavskost minskar risken att få diabetes samt
att det minskar risken för kardiovaskulär
sjukdom, särskilt stroke, när det jämförs
med lågfettkost, även om inte mekanismerna bakom dessa olika effekter är kända
i detalj [7]. Men vi kan ändå ge råd som
kommer fungera. Nyss fann man ju data
från empagliflozin att man fick en bättre
effekt mot kardiovaskulär sjukdom än vad
riskfaktorerna antydde [8]. Det kommer
bli kul att ta del av de studierna av mekanismer när det blir bättre än man tänkt (se
också Lars Rydéns kommentarer om detta
i rapporten från Kardiovaskulära vårmötet
i detta nummer). Och vi kliniker kan som
sagt fråga våra patienter vilka olika sjukdomar de har i sin släkt. Man kommer långt
med ett kort sådant samtal. I forskningen
tar man ofta två steg framåt och ett bakåt.
Tack vare att plast hittills visat sig vara bra
att lagra information på länge har vi kunnat
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få fram drygt 40 år gamla data som visar att
det inte var bra med fleromättat fett istället
för mättat i fett när detta testades av Ancel
Keys i MCE studien [3]. Hur anslagsgivare
kunde tro på att samma material, plast, var
en bra grogrund för stamceller i en strupe,
där allsköns skräp o bakterier passerar, det
kan i alla fall inte jag få ihop.
Idag har vi som utför kliniska studier
skyldighet att rapportera de kliniska studier
vi kommer göra innan vi fått resultaten, på
nätsidor såsom https://clinicaltrials.gov/.
Detta kommer gör det än omöjligare att
vinna fina priser för klinisk forskning, vi
avslöjar det mesta redan innan vi börjat vårt
projekt. Men det går då inte längre som i
annan forskning att välja ut data från just
de studier som passar med den teori man
vill bevisa. Och när alla kliniska data från
kliniska studier kommer fram på detta vis,
utan selektion, kan vi ofta ge evidensbaserad bra vård och behandling, utan att vi vet
alla prekliniska detaljer om hur det egentligen fungerar. Det får vara vårt, och patienternas, pris.
Fredrik Nyström
Från redaktionen
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of the traditional diet-heart hypothesis: analysis
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Kardiovaskulära vårmötet 2016
Årets Svenska kardiovaskulära vårmöte
hölls på Svenska Mässan i Göteborg, och
slog rekord med över 1500 registrerade
deltagare. Svensk Förening för Vaskulär
Medicin var aktiv på flera sätt under mötet, som synes av denna rapport.
Vaskuliter via SVM

SVM arrangerade ett symposium om storkärlsvaskuliter, en sjukdomsgrupp där patienterna emellanåt faller mellan olika
medicinska ansvarsområden. Reumatolog
Elisabet Svenungsson, Stockholm, gick igenom symtombilden vid jättecellsarterit och
Takayasus arterit, samt aktuella behandlingsrekommendationer vid dessa tillstånd.
Högdos steroidbehandling under 1-2 år utgör grundstenen i behandlingen, men både
”steroidsparande” immunosuppressiva och
nyare biologiska läkemedel kan numera bli
aktuella, varför dessa patienter i något skede av sjukdomen bör bedömas av reumatolog med vana att hantera dessa läkemedel.
Radiolog Karin Zachrisson från Sahlgrenska Universitetssjukhuset redovisade indikationerna för och möjligheterna till bilddiagnostik med datortomografi, MR-angiografi och ultraljud, samt klargjorde rollen
för PET-diagnostik. Slutligen berättade
kärlkirurgen Nuno Dias från Malmö om
möjligheterna till invasiv behandling hos
patienter med kvarstående ischemiska
organsymtom trots adekvat medicinsk
immunhämmande behandling. Invasiv
behandling bedrivs numera främst med
endovaskulära metoder, och skulle öppen
kirurgi bli aktuell så blir det oftast i form
av by-pass operationer förbi förträngda eller
ockluderade segment. Det är dock viktigt
för resultatet att patienten då står på adekvat inflammationshämmande behandling.
Trombendartärektomi kan däremot inte
tillämpas då inflammationen griper igenom
samtliga kärllager. Möjligheterna att använda drogeluerande ballonger och stentar är
ännu inte klarlagda och måste studeras vidare. Samtliga föredrag finns tillgängliga på
vårmötets webbplats.
Stroke

Bland de fria föredragen och posters fanns
flera inslag inom föreningens intresseområde. I en serie av föredrag utgående från

Vårmötet var denna gång i Göteborg på Svenska Mässan

Umeå Universitet och Kardiologkliniken i
Östersund belystes riskfaktorer för återinsjuknande i ischemiskt stroke. Jonas Spaak
och Anders Gottsäter var ledare för sessionen- se bild. Över 10 % av strokepatienter
återinsjuknar inom ett år, och Lisa Berg-

ström redovisade siffror från Riks-stroke
talande för att de klassiska riskfaktorerna
blodtryck, lipider, obehandlat förmaksflimmer och diabetes är av stor betydelse även
i detta sammanhang. Daniel Huber och
Anna-Lotta Irewall visade att sjuksköter-
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1 mmHg innebar en signifikant riskökning,
och denna relation sågs även hos de med
blodtryck inom normalområdet, 120-130
mmHg vid första undersökningstillfället.
Lungembolier

SVM-kollegorna Anders Gottsäter och Jonas Spaak leder symposium under Vårmötet.

Behandling av små subsegmentella lungembolier (LE) har ifrågasatts, och utvärderas
för närvarande i en randomiserad studie. I
dessa sammanhang har LE-diagnosen oftast
ställts med hjälp av datortomografi av lungartärerna. Raein Ghazvinian från Malmö
redovisade en uppföljning av 54 patienter
vid Skånes Universitetssjukhus i Lund som
fått små lungembolier diagnosticerade genom SPECT-scintigrafi, och där klinikern
av olika skäl avstått från att ordinera konventionell antikoagulationsterapi. Detta
skedde antingen p.g.a. av att scintbilden
bedömdes som otillförlitlig, ej bedömdes
visa aktuell embolisering eller då emboliseringen ej bedömdes vara av klinisk relevans. Patienterna följdes upp i tre månader
och under denna tid återkom 7 stycken till
sjukhus med misstänkt tromboembolism.
Inga dödsfall eller LE inträffade, men däremot diagnosticerades två fall av djup ventrombos. Att lämna dessa patienter utan
behandling kan därför i nuläget knappast
rekommenderas.
Hjärta njurar diabetes= HND

Peter Sobocinski Doliwa från Stockholm
redovisade resultat från en mindre journalstudie vid en integrerad mottagning på
Danderyds sjukhus (HND-centrum) för
patienter med hjärtkärlsjukdom, diabetes
och njursvikt. Hela 52 (45 %) av 115 patienter hade diagnosen förmaksflimmer,
med ett CHADSVASC score i medel om
4,7 poäng och HASBLED 3,0 poäng. Dessa
resultat ligger nu till grund för en studie där
samtliga patienter utan flimmerdiagnos vid
HND-centrum screenas för förmaksflimmer med tum-EKG.
Per Tornvall tipsar om förstoringsglas.

skeledd telefonbaserad uppföljning åtminstone under första året efter insjuknande i
både ischemiskt stroke och hjärtinfarkt
leder till förbättrade nivåer av LDL-kolesterol och diastoliskt blodtryck jämfört med
de patienter som remitteras till primärvård.
Patienternas utbildningsnivå har dock betydelse för resultatet av denna intervention,
vilken var speciellt värdefull hos patienter
i åldrar under 70 år med lägre utbildnings8
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nivå. Innan resultaten implementeras i kliniken kommer patienterna dock att följas
upp till 3 år efter insjuknandet.
Linda Johnson från Malmö har studerat
förändringar i blodtryck, fasteglukos och
vikt under 6 års tid hos 5633 medelålders
män i Malmö Förebyggande Medicinstudie, och relaterat detta till insjuknande i
hjärtinfarkt under ytterligare 23 års uppföljning. En systolisk blodtrycksökning om

Hjärtinfarkt utan påvisbar kranskärlssjukdom

Karin Malmqvist från Danderyds sjukhus
och Per Tornvall från Södersjukhuset var
sessionsledare för denna intressanta presentation. Per Tornvall gav den initiala presentationen och enligt Svenska data så är
hela 8 % av de som vårdats för hjärtinfarkt
patienter där man inte finner signifikanta
kranskärlsförändringar. Detta brukar beskrivas som MINOCA, myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries. Det finns också undergruppen MINCA, myocardial infarction with normal

Slagkraftig göteborgare utanför Ullevi

coronary arteries. En tredje viktig klassifikation inom MINOCA, Takotsubo infarkt,
innebär hypo- eller akinesi midventrikulärt
med eller utan apikalt engagemang som utlösts av stress och där man inte finner signifikanta stenoser eller rupturerade plack
som förklarar infarkten. Feokromocytom
och myokardit skall också av naturliga skäl
ha uteslutits. Per framhöll att det krävs en
diger utredning som gärna innefattar en
klar detektivattityd (se bild) eftersom det
finns så många tänkbara förklaringar till
vad som kan verka vara MINOCA. Differentialdiagnoser som skall övervägas innefattar effekten av toxiner, lungemboli, hård
träning, kokain, trauma, stroke och sepsis
m.fl. ovanliga förklaringar. I basutredningen ingår således bedömning av saturation,
Hb samt DDimer, trombofili screeening
och nt-pro-BNP. MR utav hjärtat är ofta
en fördel att utföra för att komma till en så
säker diagnos som möjligt. Både MINOCA
och Takotsubo behandlas initialt idag i
brist på evidens som vid vanlig hjärtinfarkt,
med dubbel trombocythämning, statin,
betablockad och ACE hämmare. När utredningen är klar kan eventuellt statin och
dubbel trombocythämning seponeras hos
Takotsubo och MINCA patienter. Detta
är trots allt ett tillstånd som är förknippat
med bättre prognos än vanlig hjärtinfarkt
med kranskärlssjukdom. Takotsubo, däremot, har en prognos som är tämligen lik
den vid akut kranskärlssjukdom. Christina
Ekenbäck, kardiolog vid Danderyds sjuk-

hus, tog härefter vid och beskrev sina fynd
på ämnet i en stor kohort av patienter från
5 sjukhus i Stockholm. Alla patienter var
mellan 35-70 år gamla och hade normal
kranskärlsröntgen. MR av hjärtat ingick i
utredningen och lungemboli uteslöts med
CT eller DDimer. Man fann att en klar
majoritet utgjordes av kvinnor, 72 %, och
medelåldern i kohorten var ca 57 år. Även
Takotsubogruppen i denna kohort var
kvinnodominerad och man fann ofta hos
dessa patienter att de hade migrän och att
de var rökare, men annars sågs färre riskfaktorer för kärlsjukdom i flera avseenden än
hos patienter med vanlig hjärtinfarkt. Det
fanns också ett högre användande av beta
2 stimulerare vilket kan passa med stresseffekter av dessa läkemedel. Som sista presentatör i denna session diskuterade Peder
Sörensson, från Karolinska sjukhuset i Solna, värdet av att göra MR på dessa patienter. Via en serie vackra färg- och svartvita
bilder, samt CINE-sekvenser fick vi åhörare
klart för oss de många fördelar som MR har
för att hjälpa till i differentialdiagnosticerandet av MINOCA.

Pariserhjulet precis utanför Mässan, men det var stängt
för säsongen.

typ 1 diabetes medan patienter med typ 2
diabetes hade 19 % dödlighet och icke-diabetiska kontroller 17 % i en ”crude-analys”.
Patienterna med typ 1 diabetes var emellertid yngre än övriga kohorter och efter
åldersjustering blev oddsratio att dö 2,04
för typ 1 diabetes och ”enbart” 1,11 för typ
2, jämfört med kontrollerna. Vid närmare
undersökning av risken i förhållande till
HbA1c kom inte oväntat fram att patienter
med typ 1 diabetes som hade högst värden,
> 10 %, hade den klart högsta risken. Soffia Gudbjörnsdottir från Göteborg rapporterade från Nationella Diabetesregistret,
NDR. Täckningsgraden i registret för Typ

Prognosen vid diabetes är sisådär

Thomas Nyström, professor och diabetolog
i Stockholm redogjorde för aktuella studier
av kardiovaskulär prognos vid diabetes.
Man studerade prognosen efter kranskärlsoperation (CABG) vid såväl typ 1 som typ
2 diabetes. I en långtidsuppföljning fann
man 21 % dödlighet hos patienter med

Soffia Gudbjörnsdottir svarar på frågor
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Lars Rydén presenterade viktiga, nya och gamla, studier vid diabetes

1 diabetes är idag hela 95 % och den är inte
dålig för Typ 2 diabetes heller: 90 %. NDR
innehåller idag sammanlagt data från mer
än 500 000 patienter. Men det var ganska
dystra siffror som presenterades i denna session. I en stor fall-kontroll undersökning
befanns patienter med typ 1 diabetes i alla
åldrar ha ökade kardiovaskulär risker i regionen av 2-7 ggr avseende kardiovaskulär
död eller totalmortalitet jämfört med kontroller. När materialet delades upp efter
HbA1c såg man ånyo en klar koppling till
denna riskmarkör. HbA1c på 73-81 mmol/
mol innebar 4-faldigt ökad risk medan att
ligga från 84 mmol/mol och uppåt kopplade till en hela 9-faldigt ökad risk för död,
jämfört med kontroller. Vad man däremot
inte framhöll så tydligt som man kanske
kunde gjort var att prognosen inte skiljde
mellan att ligga under 52 mmol/mol eller
att ha 53-62 mmol/mol. Den var dubbelt
ökad jämfört med kontroller i båda dessa
intervall. En ganska ny uppgift som denna analys gav var att risken för att utveckla
hjärtsvikt var 4-faldigt ökad för patienter
med typ 1 diabetes. Ett huvudtema för pre10
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sentationen var annars att pumpbehandlade patienter hade en bättre prognos än de
som får nöja sig med pennor. Östergötlands
län skiljde här ut sig något med en kombination av att ha bra resultat för sina patienter, men en låg andel med pump. Det
är svårt att skilja ut effekten från pumpen i
sig från det faktum att satsandet på en dyr
pump samtidigt kan innebära att man just
satsar pengar och energi på sina patienter.
Behandling av riskerna för kardiovaskulär
sjukdom hos patienter med diabetes

Lars Rydén, professor på KI, beskrev diabetesbehandling med insulin och med tabletter ur ett historiskt kardiovaskulärt riskperspektiv. Lars tog bestämt avstamp i den nu
tämligen ålderstigna UKPDS studien, som
ju startade på 80-talet, där han framhävde hur annorlunda dåtidens patienter togs
om hand. Inga statiner fanns, och man gav
mycket lite blodtrycksbehandling, men om
man fick sådan behandling så var det med
”gamla” läkemedel. Modernare diabetesbehandling än som den man gav i UKPDS,
metformin och sulfonylurea, innebär idag

till exempel hämning av DPP-4 enzymet för
att öka mängden inkretiner. Jämfört med
traditionell behandling/placebo har DPP-4
hämmare visat sig säkra ur kardiovaskulärt
perspektiv. Men studierna bakom detta,
såsom TECOS och SAVOR-TIMI, har
knappast kommit till ur rent akademiskt
perspektiv, tyvärr. De flesta av dagens säkerhetsstudier av ny diabetesterapi springer
istället ur Amerikanska myndigheters
(FDA) krav på sådana analyser, alltsedan
rosiglitazon visade sig öka risken för hjärtsvikt. Dagens studier är ofta korta, stora
och därmed dyra, ”non-inferiority” studier
där syftet är att snabbt visa att läkemedlen
inte ökar kardiovaskulär risk. Mot denna
lite dystra bakgrund står nu ändå färska
data med SGLT2 hämmaren empagliflozin
som ju, precis som dapa- och cana- gliflozin, hindrar glukos och natrium reabsorbtion via SGLT2 receptorn i proximala tubuli i njuren. Detta leder till natrium och
glukosförluster med urinen och en åtföljande sänkning av glukos i plasma, kroppsvikt
samt blodtryck. Den så kallade ”EMPA-reg”
studien har utgjort Boehringer-Ingelheims

Lunch-, företags- och mötesområde.

”Bås” med syfte att hindra proppar.

Glada Astra-representanter.

Posters på Vårmötet.

Elias Johansson förklarar subocklusionsrisker.

säkerhetsstudie för empagliflozin. Data från
den studien är något av en revolution ur
kardiovaskulärt perspektiv. Huvudendpoint
var en minskning av MACE (kardiovaskulär sjuklighet) på 14 %, men man såg utöver
detta 32 % minskad totalmortalitet samt en
minskning av hospitalisering för hjärtsvikt
på hela 35 %. Sammantaget måste dessa effekter ha en annan grund en den måttligt
förbättrade glykemiska kontrollen jämfört
med ”placebo”-gruppen. Lars lyfte här fram
flera tänkbara förklaringar såsom förbättrad
myokardiell flödesreserv, eller metabolism,
och kanske fr.a. gynnsamma minskningar
av den vanligtvis höga natriummängden
och vätskevolymen hos patienter med typ
2 diabetes.

Olika grad av obstruktion av karotis

På en av sessionerna för fria föredrag på
Vårmötet presenterade Elias Johansson de
första preliminära resultaten från TACNOS
1 (TransAtlantic Carotid Near-Occlusion
Study). I studien omgranskas alla DT-angiografier av halskärlen utförda i Umeå eller
skickade till Umeå för granskning mellan
2010-2014. Alla undersökningar med fynd
ska dubbelgranskas i syfte att identifiera
alla fall med konventionell stenos eller subocklusion. Huvudsyftet med studien är
att skatta risken för återinsjuknande i ipsilateral ischemisk stroke vid symtomatisk
uttalad subocklusion. Hittills har 96 % av
de 4255 DT-angiografierna omgranskats en
gång och 505 patienter med 50-99 % ste-
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nos eller subocklusion har identifierats. Av
dessa hade 26 % subocklusion, och bland
patienter med symtomatisk stenos var
denna siffra 32 %, dvs mycket likt tidigare skattningar samt mycket högre än de ca
5-10 % som många sannolikt tror att prevalensen av subocklusion är. Av de patienterna
med subocklusion var det bara ca 30 % som
hade fått denna diagnos i kliniska radiologutlåtandet. Om man såg till individuella
granskare var det enbart två av åtta specialister i neuroradiologi som hade identifierat
mer än hälften av de subocklusionsfall de

bedömt; fem av dem hade identifierat 20 %
eller färre. Detta innebär att underdiagnostik vid granskning av DT-angiografi är en
orsak till att prevalensen av subocklusion
tros vara mycket lägre än den är (en annan
viktig orsak är mycket låg sensitivitet med
ultraljud). Hittills stödjer alltså de första
tillgängliga resultaten från TACNOS 1 den
bild som beskrivs i den längre artikeln på
detta tema som återfinnes i detta nummer
av Vaskulär Medicin. Man inväntar med
spänning om TACNOS 1 även kommer
konfirmera de övriga aspekterna kring su-

bocklusion som beskrivs i artikeln, framför
allt om prognosen faktiskt är dålig vid symtomatisk uttalad subocklusion.
Sammantaget var vårmötet en frisk fläkt
av information i Väster. Nästa gång kan vi
ses långt söderut, i Malmö!
Rapportörer:

Anders Gottsäter
Jonas Spaak
Elias Johansson
Fredrik Nyström
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Sänker de nya diabetesläkemedlen
blodtrycket?
Läkemedelsbehandling av högt blodtryck är vid typ 2 diabetes förknippat med
minskad risk för både förtida död, stroke, kranskärlssjukdom och retinopati (1).
Trots detta är det långt ifrån alla patienter
med typ 2 diabetes som har ett optimalt
behandlat blodtryck (2; 3). Det vore därför önskvärt att finna nya sätt att förbättra
blodtryckskontrollen hos dessa patienter.
Kan det vara så att de nya blodsockersänkande läkemedlen kan bidra till förbättrat
blodtryck? Här följer en sammanställning
av några aktuella studier som antyder att
så faktiskt kan vara fallet.
GLP-1-receptor-agonister

I en meta-analys baserad på 12 469 patienter från sammanlagt 33 kliniska prövningar (4), fann man en numerärt liten
men statistiskt signifikant blodtryckssänkande effekt av behandling med antingen
liraglutid eller exenatid, vid jämförelse med
placebo (2.22 mmHg mer i genomsnittlig
blodtryckssänkning). Man såg emellertid
även en statistiskt signifikant ökning av
pulsen hos de patienter som behandlades
med GLP-1-agonister. Bägge dessa principiella fynd kvarstod i en senare publicerad uppdaterad meta-analys baserad på
63 studier (5). Vid 24-timmars-mätning
av blodtrycket (6) hos 755 patienter med
typ 2 diabetes, med eller utan behandlad
hypertoni, som randomiserats till behandling med antingen dulaglutid (0.75 eller 1.5
mg/vecka) eller placebo, fann man att dulaglutid-behandling i den högre dosen var
associerad med en genomsnittlig sänkning
av det systoliska 24-timmarsblodtrycket
om 3.4 mmHg. Detta var signifikant mer
än placebogruppen (placebo-justerad skillnad blev -2.8 mmHg). Samtidigt fann man
återigen en signifikant ökning av pulsen,
här beräknad som genomsnittspuls under
24 timmar (placebo-justerad skillnad blev
+ 2.8 slag/minut). Mekanismerna bakom
den GLP-1-inducerade blodtryckssänkningen kvarstår att utröna. Det är förstås
tänkbart att en del av effekten kan tillskrivas den viktnedgång som dessa preparat
ofta medför. I en poolad analys av sex kliniska prövningar av liraglutid fann man ett
svagt men signifikant samband mellan vikt-
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nedgång och blodtryckssänkning (7), men
å andra sidan påvisades inte något sådant
samband i den förstnämnda av de ovan
refererade meta-analyserna (4). Det har
även föreslagits att behandling med GLP-1receptor-agonister kan leda till ökad halt av
cirkulerande natriuretiska peptider, vilket
skulle kunna bidra till den blodtryckssänkande effekten. Ökad halt av såväl ANP
som BNP har visats i en liten experimentell
studie av 31 patienter med typ 2 diabetes
som under 12 veckors tid behandlades med
liraglutid (8). I en senare placebo-kontrollerad studie kunde detta dock inte bekräftas,
men man fann intressant nog trots detta en
ökad natriures hos patienter som behandlades med liraglutid (9), så kanske finns andra mekanismer som ännu ej identifierats.
En annan intressant teori är att GLP-1receptor-agonister kan påverka endotelfunktionen hos patienter med typ 2 diabetes i gynnsam riktning, vilket exempelvis
har visats i den postprandiella fasen hos patienter som behandlas med exenatid (10).
Huruvida pulsökningen kan förklaras av
direkt kardiell påverkan, eller om det rör sig
om en kompensatorisk ökning sekundärt
till det sjunkande blodtrycket, återstår att
utforska.
DPP-4-hämmare

Dipeptidyl peptidas-4-hämmare potentierar inkretin-effekten genom att hämma
nedbrytningen av de kroppsegna inkretin-hormonerna. I en nyligen publicerad
meta-analys (11) studerades DPP-4-hämmarnas effekter på blodtrycket. I meta-analysen inkluderades 15 kliniska prövningar
där DPP-4-hämmare jämfördes med placebo, ingen behandling eller annan aktiv läkemedelsbehandling. I tretton av studierna
användes sitagliptin och i de två resterande
studierna användes vildagliptin. Sammanlagt analyserades blodtrycksdata för 5636
patienter, som samtliga hade typ 2 diabetes.
I majoriteten av studierna var patienternas
genomsnittliga blodtryck vid studiestart
att betrakta som normotensivt. Patienter
som behandlades med DPP-4-hämmare
sjönk signifikant mer i blodtryck än patienter som behandlades med placebo eller

med ingen behandling, men skillnaden var
numerärt sett inte stor (3.04 mmHg mer
i systolisk blodtryckssänkning och 1.47
mmHg mer i diastolisk blodtryckssänkning). Patienter som behandlades med
DPP-4-hämmare sjönk dock inte signifikant mer i blodtryck än patienter som
behandlades med antingen GLP-1-receptor-agonister, pioglitazon eller sulfonylurea, och patienter som behandlades med
SGLT-2-hämmare sjönk signifikant mer
i blodtryck än patienter som behandlades
med DPP-4-hämmare (4.44 mmHg mer
i systolisk blodtryckssänkning och 2.15
mmHg mer i diastolisk blodtryckssänkning
för behandling med SGLT-2-hämmare
jämfört med DPP-4-hämmare). I en placebo-kontrollerad cross-over-studie undersöktes om sitagliptin kunde sänka det ambulatoriska blodtrycket hos patienter som
hade hypertoni, men som inte hade diabetes (12). Man fann att sitagliptin i dosen
50 mg två gånger dagligen sänkte det genomsnittliga 24-timmarsblodtrycket med
2.0/1.8 mmHg jämfört med placebo, vilket
var statistiskt signifikant. Studien var emellertid liten (18 deltagare) och kort (uppföljning efter endast 5 dygns behandling) men
inte desto mindre principiellt intressant, eftersom få andra studier undersökt effekten
av DPP-4-hämmare på just ambulatoriskt
uppmätt blodtryck.
SGLT-2-hämmare

Verkningsmekanismerna som förmedlar
de inkretin-baserade läkemedlens kardiovaskulära effekter kvarstår således att fastslå. Kanske är det då lättare att förstå att
SGLT-2-hämmarna, som ju som bekant
inducerar glukosuri genom att hämma
reabsorptionen av glukos i njurtubuli,
kan sänka blodtrycket. Med ökad grad av
glukosuri följer en ökad osmotisk diures
och även ökad natriures, vilket medför en
plasmavolymreduktion som kan förväntas
påverka blodtrycket i gynnsam riktning
hos patienter som har typ 2 diabetes och
samtidig hypertoni (13). I en fas 3-studie
(14) randomiserades 825 patienter med typ
2 diabetes och mottagningsblodtryck inom
intervallen 130-159/80-99 mmHg till be-

”Man fann en signifikant större blodtryckssänkning
när empaglifozin-grupperna jämfördes
med placebogruppen...”

handling med antingen empagliflozin (10
eller 25 mg dagligen) eller placebo. Samtliga patienter genomförde en 24-timmars
mätning av blodtrycket vid studiestart och
efter 12 veckors behandling. Man fann en
signifikant större blodtryckssänkning när
empaglifozin-grupperna jämfördes med
placebogruppen, både vad gällde systoliskt
24-timmars snitt, systoliskt dag-snitt och
systoliskt natt-snitt i, storleksordningen
mellan 2.95 och 4.78 mmHg. En större
andel av patienterna som behandlades med
empagliflozin uppvisade tecken till ortostatism (definierat som systoliskt blodtrycksfall ≥ 20 mmHg, diastoliskt blodtrycksfall
≥ 10 mmHg eller pulsökning ≥ 20 slag/
min vid uppresning) vid studieavslut jämfört med patienterna som behandlades med
placebo, men empagliflozin-behandling var
inte associerad med ökad risk för allvarliga
biverkningar.
Konklusion

Ingen av de ovan beskrivna preparatgrupperna har hypertoni som indikation, men
om man utöver en blodsockersänkande
effekt även kan få positiva effekter på blodtrycket, vore det naturligtvis av godo. I de
nu aktuella riktlinjerna om blodsockersänkande läkemedelsbehandling vid typ 2
diabetes (15) omnämns den blodtryckssänkande effekten som observerats för
SGLT-2-hämmare, men man nämner inte
här något om eventuella positiva effekter på
blodtrycket av DPP-4-hämmare, och för
GLP-1-receptor-agonisterna skriver man
lite diffust att ”vissa kardiovaskulära riskfaktorer” förbättras, utan att specifikt nämna blodtrycket. Sannolikt behövs fler studier inom detta spännande område innan
vi kan förstå mekanismerna, och till fullo
utvärdera den eventuella kliniska nyttan, av
sådana effekter.
Magnus Wijkman
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Fortfarande högt tryck på
blodtrycksdagarna på Ersta
SVMs årliga utbildning för sjuksköterskor,
”Evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni”, hölls den 10-11 mars på Ersta på Söder
i Stockholm.

A

nmälningarna till årets kurs började komma in flera månader före
kursstart. Det var 6 distriktssköterskor, 18 sjuksköterskor och 1 undersköterska som deltog och de kom allt ifrån Skåne i
söder och Bohuslän i väster till Dalarna och
Blå kusten i norr. Även de som vara försenade pga tät dimma över Bromma kunde starta med kaffe vid ankomsten. Därefter hälsade kursledare Eva Drevenhorn välkommen
och det gjordes en inventering av vad deltagarna önskade få ut av de två dagarna.
Eftersom omvårdnad vid hypertoni är ett
begränsat område såg programmet ungefär
likadant ut som föregående år. Det innebar att Görel Rasjö Wrååk inledde med sin
uppdaterade föreläsning 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, i år fick vi smaka på lakrits sötad med stevia och kändes oss lite
hälsosamma.
Efter lunchen, majskyckling med dragon-

creme och sötpotatis, 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 sä-
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Föreläsare Liselotte Kuehn Krylborn, med ryggen mot kameran, diskuterar med deltagarna om material att dela ut till
patienter.

ger 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
patienten 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 föreläste Kristina Björklund Bodegård, läkare på
hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, om
läkemedel vid lipidrubbningar istället för
vid hypertoni. Vi fick en genomgång av

riskerna med dyslipidemi, utredning och
diagnoskriterier. Behandling med förstahandsval av läkemedel, målvärden och icke
farmakologisk behandling ingick också.
Även vad man gör när patienten är maximalt behandlad utan att ha uppnått sina
målvärden belystes.
På kvällen var samtliga deltagare inbjudna till en 2-rättersmiddag på Ersta terrass. I
år serverades smörstekt torskrygg med bakade tomater, citron och hummerreduktion
samt potatispuré smaksatt med pepparrot.
Till efterrätt tillsammans med kaffe fick vi
en chokladfondant med chilifudge, hjortronsorbet samt kanderade pistaschnötter.
Alla var mycket nöjda med mat- och vinupplevelsen.
Den andra dagen inleddes med en genom-

gång av vilka förväntningar på kursen som
uppfyllts och vilka punkter som kvarstod.
Därefter tog Thomas Kahan, överläkare på
kardiovaskulära riskmottagningen i Dande-

Föreläsare Fredrik Högberg i samspråk med deltagarna vid eftermiddagskaffet.

ryd, över och berättade om komplikationer
till hypertoni och 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. Gränser för blodtrycksnivå vid
hemblodtrycksmätning och 24-timmarsmätning gicks igenom.
Efter kaffet gick deltagarna till antingen
Thomas grupp och diskuterade 24-timmarsmätning eller till Evas grupp för diskussion om arbete på specialmottagning.
Återsamling före lunch hanns inte med,
men alla var mycket nöjda med de intensiva
diskussionerna. Det blev fisk igen till lunch,
smörstekt röding med gul morotscrème,
och sedan fortsatte eftermiddagen med personcentrerad vård. Det var sjuksköterskan
Fredrik Högberg, som berättade om hur de
arbetade på HND-centrum i Danderyd.
HND står för att på denna mottagning behandlas patienter som har samtidig hjärt-,
njur- och diabetessjukdom. Personcentreringen uppnås genom att patienten går till
en mottagning och möter en behandlande
läkare. Den läkaren diskuterar tillsammans
med de andra specialistläkarna och andra
personalkategorier varje patient så att all
behandling samordnas istället för att fragmenteras.

”Personcentreringen uppnås genom att patienten
går till en mottagning och
möter en behandlande
läkare.”

vid Lunds universitet. En av uppsatserna
gav genom intervjuer med 12 personer med
läkemedelsbehandling information om att
patienterna upplevde det som en trygghet
att enkelt få återkoppling på sin behandling
och bra tillgänglighet att kunna komma när
det passade. Samtidigt glömde en del bort
att mäta sitt tryck och andra upplevde en
oro och osäkerhet vid mätningen. De tyckte det var svårt att förstå instruktionen, det
gjorde ont och hur skulle de skaffa hjälp
om maskinen inte släppte ut luft och de
satt fast. Broschyrerna som fanns på rummet om hälsosamma levnadsvanor mindes
en del inte och andra hade blivit påminda
om vikten av att röra på sig och att äta bra.
I den andra uppsatsen användes enkäter
som lades ut i egenvårdsrummen på fyra
olika vårdcentraler i Skåne. Det var 165
personer som besvarade enkäten och det
framkom att 68 % använde rummet därför att det var lättillgängligt, en del tyckte om att kontrollera blodtrycket och det
var lättare att besöka rummet än att gå till
distriktssköterskan och flera hade blivit
uppmanade av en sjuksköterska att besöka
rummet. De som använde rummet uppgav
att de motionerade för lite (49 %), var överviktiga (41 %) och upplevde negativ stress
(32 %). De ansåg att instruktionerna för
blodtrycksmätningen var tydliga. Så något
definitivt besked om huruvida det är av
nytta med att patienter mäter blodtrycket
själv i egenvårdsrum eller ej kunde inte ges.
Dessutom vet vi inte hur väl det egenuppmätta värdet stämmer överens med patientens faktiska värde.
Innan deltagarna stärkte sig med en kopp

För att möta önskemålet från föregående

år berättade Eva, som en sista punkt på
programmet, om evidensläget för egenvårdsrum på vårdcentral. Egenvårdsrum
med olika utrustning och utseende används
på många vårdcentraler runt om i Sverige.
Det viktigaste ändamålet för rummet är att
patienten själv ska kunna mäta sitt blodtryck och rapportera värdet till behandlande läkare. Anledning till ordinerad mätning kan vara uppföljning till insatt eller
ändrad läkemedelsbehandling. Sökning av
vetenskaplig litteratur för egen mätning av
blodtrycket i egenvårdsrum gav besked om
att detta inte är undersökt. Det enda som
finns skrivet är reportage i dagspressen, en
artikel i Läkartidningen med beskrivning
om rummets funktion på en vårdcentral
och två magisteruppsatser av studenter i
specialistprogrammet till distriktssköterska

kaffe före hemfärd gjordes en avstämning
av att alla förväntningar på dagarna uppfyllts. Det enda som inte kunde bockas av
på listan var hypertoniläkemedel. Enligt utvärderingen gav deltagarna kursens innehåll
4,3, föreläsarnas presentation 4,4 och sannolikheten att använda den nya kunskapen
i den kliniska vardagen 4,6 på en 5-gradig
skala. Kommentarer gavs om att de hellre
hade fått föreläsning om läkemedel för hypertoni än för lipidrubbning och ville ha
mera Motiverande samtal. Annars var alla
mycket nöjda med nivån på kursen och den
trevliga miljön med god mat.
Nästa år, 2017, kommer kursen att vara
upplagd som en fördjupning för de som har
grunderna i omvårdnad vid hypertoni och
ges 23-24 mars på Ersta.
Eva Drevenhorn
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Annons

Karotissubocklusion
Det är inte som man trott
– det kanske är helt annorlunda
Introduktion

Symtomatisk karotisstenos är en vanlig orsak till stroke och innebär en hög risk för
återinsjuknande i ipsilateral ischemisk stroke [1]. Senaste 30 årens forskningsframsteg
för symtomatisk karotisstenos har kretsat
kring konventionell 50-99 % karotisstenos.
Under 80- och 90-talen lärde vi oss det
stora värdet av karotiskirurgi [1]. I mitten
av 00-talet (2004) lärde vi oss att tidig (<2
veckor) karotiskirurgi är att föredra [2].
Senaste 10 åren har vi lärt oss att val att
karotisstent inte är mycket bättre (snarare
likvärdigt eller lite sämre) än karotiskirurgi [3]. De pågående diskussionerna kring
ytterligare förbättring innefattar nytta/risk
vid halvakut karotiskirurgi för att förhindra
mycket tidigt återinsjuknande (vars höga
risk blivit belyst senaste 5 åren) [4,5], huruvida tidig intensiv medicinsk prevention
kan stabilisera tills kirurgi kan utföras [6]
och vart gränsen för operationsindikation
egentligen går då vi nu har bättre medicinsk
prevention än då randomiserade prövningarna genomfördes [7]. På dessa områden
efterfrågas, planeras eller pågår randomiserade studier.
Någon större uppmärksamhet har dock
aldrig kretsat kring symtomatisk subocklusion. Senaste större nyheten kom 1997 [8]:
Subocklusion är tvärt emot vad man trodde inte väldigt farligt. En viktig nyansering
kom 2005 [9]: Karotiskirurgi vid subocklusion har väsentligen neutral risk/nyttaprofil.
Subocklusion är dock ett fält plågat av
uttalad förvirring. De flesta forskare och
kliniker ter sig också ovetande om att det
föreligger någon förvirring. Jag och en kunnig kollega med gedigen erfarenhet på fältet
(Allan Fox, Toronto) har nyligen beskrivit
denna förvirring i en tvådelad översiktsartikel [10-11]. Vår uppfattning är att subocklusioner feldiagnosticeras systematiskt,
etablerade evidens är felapplicerade och att
prognos för en form av symtomatisk subocklusioner inte alls är såsom många tror
[10-11]. Vissa av dessa uppfattningar baseras på solid evidensgrund men stora de-

Figur 1: Uttalad subocklusion. Coronar projektion av DT-angiografi. Vita pilen pekar på den mycket
tunna, trådlika, kvarstående lumen distalt om stenosen (själva stenosen ses inte i denna projektion).
Svarta pilhuvudet pekar på ingången i skallbasen, även där ses mycket liten artär.

lar har bristande evidensunderlag [10-11].
Evidensunderlaget brister därför att studier
som borde gjorts för 20 år sedan inte har utförts, sannolikt därför att vetensskapssamhället inte förstått att det finns kunskapsluckor. Sammantaget finns det stora skäl
att tro att en stor del av alla patienter med
symtomatisk karotisstenos, ca 15-30 %,
handläggs felaktigt på grund av luckor i förståelse och evidens avseende subocklusion.
I den här artikeln kommer jag att beskriva subocklusionsfältet, till största delar
baserat på vår nyligen publicerade systematiska översikt, samt ge en inblick i en ny pågående studie om subocklusion.

med en mycket smal lumen distalt om en
stenos i bifurkationen. Häri ligger första
och största orsaken till förvirring – många
tror att all subocklusion ser ut på detta vis.
Detta är dock bara en undergrupp – den uttalade subocklusionen (near-occlusion with
full collapse), se figur 1 [10]. Det vanligaste
uteseendet för subocklusion är istället en
högst måttlig kollaps där distala kärlet fortfarande ser ut som ett vanligt kärl, men är
klart kollapsat om man noggrant analyserar
det [10-12]. Detta är den mindre välkända
formen av subocklusion – måttlig subocklusion (near-occlusion without full collapse), se figur 2 [10-12].

Vad är subocklusion?

Incidens och prevalens

En karotissubocklusion (engelskans ”carotid near-occlusion”) är en mycket tät karotisstenos (atherosclerosorsakad) där kärlet
distalt om stenosen har kollapsat delvis,
men flöde till hjärnan kvarstår [9-11]. I
mången klinikers tanke leder sannolikt
diagnosen subocklusion tanken till angiografiundersökningar (t.ex. DT-angiografi)

På grund av bristfällig design på tillgängliga studier, framförallt underdiagnostik
eller risk för selektionsbias, saknas tillförlitlig skattning av incidens av symtomatisk subocklusion samt prevalens av
subocklusion inom gruppen symtomatisk
karotisstenos (avseende 50-99 % enligt
NASCET-metodik samt subocklusioner).
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Nomenklatur

2A

2B

Figur 2: Måttlig subocklusion. Två projektioner från samma undersökning. (A) Coronar projektion distalt om stenosen. Vita pilen pekar på distala a. carotis interna som till synes är relativt normal (jämfört
med fallet i figur 1), men tydligt kollapsat ty den är klart mindre än kontralaterala a. carotis interna (svart
pil) och har samma storlek som a. carotis externa på samma sida (vitt pilhuvud). Själva stenosen ses inte
i denna projektion.
(B) Saggital projektion av stenosen. Kontrast kan tydligt ses i mitten av stenosens sträckning (vit pil),
men kan knappt skönjas strax proximalt och distalt därom (svarta pilar) – vilket kan misstolkas som
ocklusion. Artär direkt proximalt och distalt om stenosen är markerat med vita pilhuvuden.

En skattning, inte heller den är utmärkt, är
att 31 % av symtomatiska karotisstenoser
(50-99 % enligt NASCET samt subocklusioner) utgörs av subocklusion [12]. Detta är sannolikt en förvånansvärt hög siffra
för många kliniker – sannolikt förväntas
snarare 5-10 % utifrån klinisk erfarenhet.
Här föreligger systematisk underdiagnostik
(vars orsaker listas nedan). Underdiagnos-
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tiken är så vida utbredd i såväl klinik som
forskningsstudier att subocklusion uppfattas vara mycket ovanligare än vad det
egentligen är. Incidensförhållandet mellan de två formerna av symtomatisk subocklusion är skattat till 3:2, dvs av fem subocklusion är tre måttliga och två uttalade,
men även här är vetenskapliga underlaget
bristfälligt [12].

Ett av problemen i subocklusionsfältet är nomenklatur [10-11]. Jag och Fox rekommenderar att i engelsk litteratur använda ”nearocclusion with full collapse” och ”nearocclusion without full collapse”. Detta dels
för att dessa begrepp aldrig sammanblandats med andra tillstånd och dels att det
i nomenklarturen tydligt framgår att subocklusion kan vara såväl måttlig som uttalad (vilket är ett av de stora problemen med
området, annan nomenklatur har snarare
ökat förvirringen). Svensk motsvarighet
kan tänkas bli uttalad respektive måttlig
subocklusion eller möjligen subocklusion
med respektive utan full kollaps. ”Nära
ocklusion” är en annan möjlig översättning
– men medför risken att ordet ”nära” missas
då stressad kliniker läser röntgenutlåtande
(har erfarenhet av att så sker), varför denna mer ordagranna översättning är mindre
lämplig.
Andra vanligt förekommande engelska
termer för subocklusion är ”pseudo-occlusion”, ”string sign” och ”slim sign” [10].
”Pseudo-occlusion” bör undvikas för att
denna diagnos kan betyda såväl atheroskleros med distal kollaps men även vilket slags
patologi som helst som av någon anledning misstagits för ocklusion på en undersökning men visat sig ha flöde i en annan
[10]. ”String sign” bör undvikas därför att
det enbart beskriver utseendet av uttalad
kollaps – oavsett genes [10]. ”String sign”
myntades för att beskriva kollapsen vid dissektion [10]. Genom åren har det skett en
begreppsförskjutning där ”string sign” anses
bara vara orsakat av atheroscleros, dvs uttalad subocklusion [10]. Detta då av vissa,
men inte av alla. ”String sign” exkluderar
också måttlig subocklusion [10]. ”Subocklusion med string sign” är ett fullt tänkbart
sätt att skriva uttalad subocklusion – men
riskerar att missförstås. Exempel på det är
att en central studie [8] använt just ”nearocclusion with string sign” och ”nearocclusion without string sign” – men de
flesta som sedan refererat till studien har
enbart refererat till utfallet för ”near-occlusion with string sign” som gällande för all
subocklusion (och därmed missat viktiga
poänger kring subocklusion) [11]. ”Slim
sign” är mer historiskt begrepp – första tydliga beskrivningen av subocklusion använde
detta begrepp. ”Slim sign” avser väsentligen
samma sak som ”string sign”. ”Slim sign”
citeras ofta som ett möjligt synonymbegrepp till ”near-occlusion”, men väldigt få
använder begreppet själva [10].

Om man använder gradering enligt
NASCET-systemet (vilket många svenska
centra gör) skall stenoser som medför distal
kollaps anges ha stenosgraden ”subocklusion” (gärna med undergradering i måttlig
eller uttalad) och inte beräknas med procent
[9-11]. Detta kan inte nog understrykas –
inte procentberäkning vid subocklusion!
Detta för att prognosen mellan höggradig
(70-99 %) konventionell stenos (utan distal
kollaps) skiljer markant från subocklusion.
En förvirrande faktor här är att många kan
ha lärt sig att man just ska ange subocklusioner som 95 %-stenos. Orsaken till detta
kan härledas till att detta faktiskt var påbjudet initialt i NASCET-studien [13], i tron
att subocklusion hade mycket dålig prognos. När det istället framkom att subocklusion hade god prognos i dessa studier så
har detta ändrats [1, 9]. I senare rapporter
från de stora randomiserade studierna rapporteras diagnosgrupperna 70-99 % stenos
exklusive subocklusion och subocklusion
separat [1, 2].
Diagnos

Det finns fyra viktiga (och många mindre)
fallgropar inom diagnostiken av subocklusion.
(1) Distala kollapsen missas eller misstolkas vid angiografi, t.ex. DT-angiografi.
Även om många radiologer sannolikt har
kännedom om uttalad subocklusion, så
brister det sannolikt ofta med kännedomen
om måttlig subocklusion. Båda från litteratur [10-11] och egna (opublicerade) studier
är det tydligt att måttliga kollapser misstas
för ingen kollaps alls ty kärlet ser väsentligen normalt ut distalt. Man måste aktivt
leta efter måttliga kollapser för att kunna se
dem. För att oaktsamt parafrasera uppenbarelseboken: Enbart den som söker skola
finna. Denna fallgrop – att missa eller missta distala kollapsen – är en mycket viktig
faktor till underdiagnostik av subocklusion;
subocklusioner misstas här för konventionella 50-99 % stenoser. T.ex. i radiologiutlåtandet av fallet i figur 2 (skrivet av en erfaren neuroradiolog) framkommer inget om
någon distal kollaps eller misstanke om subocklusion. Det är ett annat läge vid uttalad
subocklusion: Vid uttalad subocklusion är
det är alldeles uppenbart att något avviker
från det normala (se figur 1). Den distala
artären är då så uttalat kollapsad att det enkelt uppmärksammas. Ofta är det uppenbart att flöde kvarstår från bifurkationen
hela vägen till hjärnan. Radiologer med viss
kännedom om subocklusion kommer högst

sannolikt då tolka detta som subocklusion.
Radiologer med dålig kännedom om subocklusion kommer sannolikt tycka att man
inte kan jämföra med det distala kärlet i
detta läge (vid NASCET-metodik) och kan
tänkas agera på flera sätt: Ett finurligt (om
än helt felaktigt) är att istället använda kontralaterala artären som referens och räkna ut
stenosgrad i procent, ett annat är att avstå
från procentskattning och enbart beskriva
fyndet.
(2) Distala kollapsen misstas för ocklusion vid angiografi, t.ex. DT-angiografi.
När en radiolog inte kan se kontrast längs
hela extrakraniella kärlet, t.ex. på grund av
att stenoslumen är mindre än upplösningen
för undersökningen, är det lätt att missta
detta för en kort ocklusion. T.ex. radiologiutlåtandet av fallet i figur 1 (skrivet av en
erfaren neuroradiolog) stod att detta var en
ocklusion. Hemodynamisk logik gör dock
gällande att vid en proximal ocklusion av a.
carotis interna kan kärlet inte fyllas retrograt
långt ner på halsen på den korta tid som
en DT-angiografi genomförs. För att kontinuerligt flöde ska ske genom ett rör krävs
både tillflöde och avflöde. Ett scenario där
en proximal ocklusion skulle kunna ha retrograd fyllnad är ett scenario utan avflöde, alltså omöjligt. Första avgångarna från
a. carotis interna sker strax efter ingången
i skallbenet. Vid typisk proximal ocklusion
ses därför ofta mer eller mindre mängd
kontrast i intrakraniella delen av a. carotis
interna, men på halsen ses ingen kontrast i
kärlet. Dvs finns det flöde i halsen (även om
den inte kan följas hela vägen) distalt om
bifurkationen så är det inte ocklusion på
halsen. En viktig differentialdiagnos här är
tandemlesioner med distal ocklusion – det
vill säga ocklusion mellan första intrakraniella avgångarna och a. cerebi media [10].
I vissa fall kan en vanlig DT-angio inte se
skillnaden mellan subocklusion och detta
tandemscenario – då gäller det att gå vidare med ytterligare undersökningar. Denna
fallgrop har historiskt fått mycket intresse,
men är sannolikt en ovanligare orsak till feldiagnos vid subocklusion.
(3) Fysiologisk asymmetri orsakad av
anatomisk variation kan likna subocklusion. Detta är en fallgrop man kan hamna i först när man börjat uppmärksamma
måttliga distala kollapser. Allt är inte guld
som glimmar – det vill säga all synlig distal asymmetri av extrakraniella a. carotis
interna är inte subocklusion. Utöver att
kärlet normalt kan kaliberväxla något, ffa
vid kärlloopar och knickbildningar, så kan

kalibern var tydligt sidoasymmetriskt på
grund av asymmetri i Circulus Willisii: Så
kallad ”fetal PCA” eller ”fetal type PCA”
(a. cerebri posterior försörjs helt eller delvis
av bakre kommunikanten, försörjd från a.
carotis interna) samt hypoplasi/aplasi av första biten av ena a. cerebri anterior kommer
båda leda till asymmetriskt flöde i aa. carotis interna, vilket ibland kan ses som asymmetri i artärdiametern extrakraniellt. Detta
ses såväl med som utan samtidig stenos i
bifurkationen. Om det dock sammanfaller
med en stenos och den mindre karotis interna är på samma sida som stenosen, kan
detta misstas för subocklusion. Detta är en
relativt vanlig diffdiagnos till subocklusion.
Gemensamt för subocklusion och fysiologisk asymmetri är alltså asymmetri i distala
a. carotis interna, men de kan skiljas åt med
hjälp av strukturerad och noggrann helhetsbedömning som kräver erfarenhet (så kallad
”pattern recognition”-diagnostik). Det man
baserar helhetsbedömningen på är stenosens allvarlighetsgrad (det krävs att stenosen är så tight att det knappt kan urskönjas
någon kontrastutfyllnad på tätaste stället
för att kärlet ska kollapsa) samt jämförelse
med a. carotis externa på samma sida (vid
fysiologisk asymmetri är interna större än
externa, men vid kollaps är interna ungefär
lika stor eller mindre än externa), se figur
2. Som tillägg bör en förklaring ses vid fysiologisk assymmetri – dvs Circulus Willisii
undersöks för asymmetri; detta främst för
att förklaringen kan även vara patologisk
av annan orsak än subocklusion med distal
kollaps – såsom proximal kollaps från intrakraniell tandemstenos eller ocklusion.
(4) Bristande sensitivitet på ultraljud.
Det finns ett ultraljudsfynd som är specifik för subocklusion (figur 3): En mycket
tät stenos med låg flödeshastighet och gravt
avvikande flödesprofil. Studier har visat
att detta fynd är mycket specifikt (99 %)
för subocklusion samt har påvisat en hyfsad (ca 75 %) sensitivitet [10]. Dock så har
enbart uttalad subocklusion inkluderats i
dessa studiers definition av subocklusion
[10]. Måttlig subocklusion har nästan alltid
höga flödeshastigheter och misstas därför
för konventionell stenos på ultraljud [10].
Detta har enbart påvisats i en studie från
år 2015 [12]. Men tidigare studier stödjer
fyndet [10-11]: Detta har dels förutspåtts i
modeller, det har dels kunnat anas i en tidigare studie (men med mycket otydlig definition av måttlig subocklusion), och dels är
det logiskt utifrån de studier som påvisat det
mycket specifika fyndet vid uttalad kollaps:
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Figur 3. Ultraljudsfynd vid subocklusion. Delfigur A och B är från samma kärl
(uttalad subocklusion ses på DT-angiografi i samma fall) och avspeglar det
ultraljudsfynd som är specifikt för ultraljud, men har bristande sensitivitet. I
delfigur A ses i stenosen mycket låga hastigheter med gravt avvikande flödesprofil (dubbelriktade systoliska ”spikar” med ringa diastoliskt flöde).
I delfigur B ses att mer distalt därom är hastigheten alltjämt låg, men att antegrat flöde tydligt kan ses (det var ej ocklusion), noterbart är den poststenotiska flödesprofilen (sluttande start på systole) som talar för att det finns en tät
stenos mer proximalt samt ringa dubbelriktning av flödet i systole.
I delfigur C ses det absolut vanligaste fyndet vid subocklusion – höga hastigheter, oskiljbar från vanlig tät stenos (DT-angiografi av samma fall påvisade
måttlig subocklusion).

3C

Om även måttlig subocklusion hade medfört låga hastigheter med gravt avvikande
flödesprofil hade dessa studier haft många
falskt positiva, varmed specificiteten skulle varit mycket lägre. Det saknas fynd på
ultraljud som är specifika för måttlig subocklusion – dvs i dagsläget kan man inte
skilja konventionell stenos från måttlig subocklusion med ultraljud. Sammantaget har
ultraljud en ca 20 % sensitivitet för subocklusion – och då är det nästan uteslutande
uttalad subocklusion som identifieras, övriga misstas för konventionell stenos [10-12].
Prognos & handläggning

Prognos och handläggning vid symtomatisk subocklusion studerades i de stora
randomiserade studierna NASCET och
ECST [9]. Dessa visade att risken för återinsjuknande i stroke utan operation var
relativt låg och nyttan med karotiskirurgi
var liten – sannolikt ingen nytta i dagsläget
med förbättrad medicinsk prevention [9].
Vad som dock är dåligt uppmärksammat
(snarare totalt missförstått) är att 94 % av
all patienter med subocklusion i dessa stora
studier hade måttlig subocklusion [9]. Det
22
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vill säga att kunskapen om god prognos vid
symtomatisk subocklusion är nästan enbart
baserad på symtomatisk måttlig subocklusion [9-11].
Prognosen vid symtomatisk uttalad subocklusion är mycket ringa studerad – enbart 27 patienter fördelat på tre studier har
någonsin studerats avseende prognos utan
kirurgi; av dessa återinsjuknade 26 % i ipsilateral ischemisk stroke inom ett år från
alarmsymtom (dvs en mycket hög risk)
[11]. De underliggande studierna hade
dock betydande metodologiska svagheter,
men det är mycket möjligt att prognosen
skiljer mellan symtomatisk måttlig och uttalad subocklusion. Denna skillnad skulle i
så fall också förklara varför synen på prognos vid subocklusion har växlat betydligt
senaste 30 åren: Före de randomiserade
prövningarna ansågs prognosen var dålig
(baserat på studier med patienter med symtomatisk uttalad subocklusion) medan de
randomiserade prövningarna fann en relativt god prognos (baserat på patienter med
symtomatisk måttlig subocklusion).
Prognos vid asymtomatisk subocklusion
är väsentligen okänd [11]. Förvisso hade

högst troligen många patienter i den randomiserade studien ACST en subocklusion,
ty ultraljud användes för stenosgradering i
den studien (och på ultraljud ser man sällan
skillnad på subocklusion och tät stenos).
Men de med subocklusion i ACST går inte
att urskilja från de med tät stenos, varför de
inte kan analyseras [11].
Flödesfysiologi och patofysiologi

Skiljelinjen mellan subocklusion och konventionell stenos är alltså förekomst av distal kollaps [9-11]. Detta ter sig sammanfalla
med att flödet (ml/min) genom stenosen är
minskat vid subocklusion men upprätthållet vid vanlig tät stenos. Graden av överlapp
mellan distal kollaps och nedsatt flöde är
oklar. Att flödeshastigheten (cm/s) på ultraljud ofta är hög vid subocklusion (såväl
som vid konventionell stenos) förklaras av
att flöde inte är samma sak som flödeshastighet på ultraljud. Snarare, flöde är medelvärdet av hastigheten över hela tvärsnittet
samt över tid (hela hjärtcykeln) multiplicerat med tvärsnittsarean. Flödeshastighet på
ultraljud är istället toppsystolisk hastighet
enbart mitt i kärlet. Om man tänker sig
ett teoretiskt spektrum av stenosgrader från
ringa stenos till ocklusion sker följande med
minskad tvärsnittsyta i stenosen (ökad stenosgrad), se figur 4: Först ökar flödeshastigheten för att kompensera för minskad
tvärsnittsarea (konventionell stenos), med

upprätthållet flöde. När detta inte längre
går så sjunker flödet (övergång till subocklusion) men flödeshastigheten är fortfarande hög. Med ytterligare ökad stenosgrad
kommer flödeshastigheten att sjukna för
att tillslut bli mycket låg. Orsaken till att
flödet kan sjunka (och kollaps kan uppstå)
utan omfattande hemodynamisk infarcering är att distala kollateraler (framförallt
Circulus Willisii) tar över flödet samt skapar
ett distalt mottryck. Det vill säga att även
om trycket teoretiskt sätt faller betydligt
över stenosen vid subocklusion så är trycket distalt om stenosen inte lågt därför att
det upprätthålls av retrograda mottrycket.
Stumptrycksmätning i distalt i extrakraniella a. carotis interna vid karotiskirurgi har
visat att trycket snarare är högre vid subocklusion (56 mmHg) än vid konventionell
stenos (33 mmHg) [11].
Den patofysiologiska mekanismen bakom den potentiellt ökade risken vid symtomatisk uttalad subocklusion är inte klarlagd [11]. Det är inte orsakat av progress
till ocklusion ty flera med uttalad subocklusion som återinsjuknat i stroke har haft
öppetstående kärl efter återinsjuknandet
[11-12]. Den sedvanliga mekanismen för
symtomatisk karotisstenos – embolisering
från stenosen – ter sig osannolik. Detta
för att den minskade risken för stroke vid
måttlig subocklusion bäst förklaras av att
minskning i flödet leder till minskad risk
för embolisering från stenosen. Att ytterligare sänkning av flödet skulle leda till ökad
risk för embolisering från stenosen är därför inte rimligt. Snarare torde en annan mekanism misstänkas som då inte är särskilt
aktiv vid konventionell stenos och måttlig
subocklusion, se figur 5. Såväl en hypoperfusionsteori och en blodstagnationsteori (så
långsamt flöde att blodet koagulerar i kärlet
och emboliserar från dessa koagel) har föreslagits [11].
Problemområden

Det finns många problem inom subocklusionfältet [11] – alla kan härledas mer
eller mindre till att existensen av måttliga
subocklusioner varit för okänd under för
lång tid hos för många. Detta har lett till
att klinker är felutbildade, studier har designats och/eller tolkats felaktigt samt att
studier som borde utförts för mer än 20 år
sedan inte har utförts ännu. De viktigaste
problemområdena just nu är:
• Måttlig subocklusion misstas för vanlig
tät stenos. Omfattningen av detta problem är inte helt känd, och växlar sanno-

Figur 4. Schematisk modell om förhållandet mellan flöde, hastighet och stenosgrad. Såväl i normaltillstånd som i hela spektrat 50-99 % stenos upprätthålls flödet (översta linjen är vågrät): Den minskade
tvärsnittsarean i stenosen kompenseras med ökad flödeshastighet. När flödet minskar vid subocklusion
är flödeshastigheten fortfarande hög, men blir sedermera låg då stenosgraden ökar ytterligare.

Figur 5. Schematisk modell över tänkta mekanismer för risk för återinsjuknande i stroke. Om den
emboliska risken minskar vid måttlig subocklusion torde det vara en annan mekanism som leder till
ökad risk vid uttalad subocklusion. Denna mekanism är okänd, men kan tänkas vara hemodynamisk
(hypoperfusion) eller att blodet kan koagulera i kärlet på grund av det mycket låga flödet vid uttalad
subocklusion (som sedan emboliserar).

likt mellan centra. För att undvika detta
krävs både mycket hög användning av
angiografier i karotisverksamheten (t.ex.
DT-angiografi), inte enbart ultraljud.
Det krävs även radiologer som är mycket välutbildade (förvirringen inom fältet
gör att även mycket skickliga och erfarna
radiologer gör fel därför att man lärt sig
fel). Denna kombination av användning
av angiografi och radiologkompetens är
det sannolikt få centra som har. Effekten
av detta är att patienter med symtomatisk
måttlig subocklusion, som har neutral
nytta med karotiskirurgi (vinst = risk) genomgår ingreppet i onödan i tron om att
de har stor nytta med ingreppet. Bättre
evidens behövs inte här – snarast bättre
radiologutbildning och högre användning av DT-angiografi.

• Symtomatisk uttalad subocklusion
kanske har mycket hög risk för återinsjukande i ipsilateral ischemisk stroke.
Evidensnivån här är usel. Här krävs mer
evidens innan det är påbjudet att förändra verksamheten globalt. I Umeå har vi
redan börjat operera patienter med symtomatisk uttalad subocklusion för att vi
fruktar att risken faktiskt är hög, färgade
av att det delvis är lokalt material (lokal
erfarenhet) som påvisat den möjliga höga
risken.
Det finns dock en rad andra områden med
potential för förbättring:
• De existerande kriterierna för att skilja
konventionell stenos från subocklusion
med DT-angiografi har inte validerats
[14].
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• Det saknas tydliga kriterier för att skilja
måttlig och uttalad subocklusion på angiografi (t.ex. DT-angiografi).
• Att subocklusion nästan alltid har hög
flödeshastighet på ultraljud [12] bör valideras.
• Huruvida annan ultraljudsparameter än
maxsystolisk hastighet kan skilja subocklusion från konventionell stenos är inte
studerat – men detta ter sig möjligt då
fynden i a. carotis communis är liknande för subocklusion och ocklusion (och
annorlunda jämfört med konventionell
stenos) [15].
• Prognos vid asymtomatisk subocklusion
är okänd.
• Stor del av kunskap kring fysiologi och
patofysiologi är baserat på modeller och
studier som inte har reproduceras (ingen
har försökt). Mer studier behövs – framförallt med design att hitta skillnader
mellan måttlig och uttalad subocklusion.
Pågående studie

Sedan något år tillbaka pågår TACNOS
1 (TransAtlantic Carotid Near-occlusion
Study). Det är ett samarbete mellan Umeå
Universitet och University of Toronto (Kanada) som drivs med stöd av ALF-medel,
Forskningsfonden för Klinisk Neurovetenskap vid Norrlands Universitetssjukhus
samt Strokeförbundet. Det är en stor retrospektiv studie där alla DT-angiografier som
utförts i Umeå eller skickats till Umeå under 5 år (2010-2014) omgranskas. Primära
syftet med studien är att studera risken för
återinsjukande i ipsilateral ischemisk stroke
före karotiskirurgi hos patienter med symtomatisk uttalad subocklusion. Studien är
designad för att även kunna besvara en rad
sekundära frågeställningar; nästan alla av de
problemområden som listas ovan angrips
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i större eller mindre omfattning. Studien
är pågående, första preliminära resultat
presenterades på kardiovaskulära vårmötet i april 2016 (se separat notis). Studiens
huvudresultat beräknas kunna publiceras
år 2018. Studien kallas just TACNOS 1
därför att vi förväntar oss att den kommer
följas av TACNOS 2 som då kommer vara
en multicenter randomiserad prövning för
att se om risken för ipsilateral ischemisk
stroke kan minska med karotisintervention
(operation och/eller stent) vid symtomatisk
uttalad subocklusion.

stor förändring av karotisverksamheten. Då
alla dessa förändringar gör det bättre för
patienten måste de kunna anses vara förbättringar. Då subocklusion inte har varit
i fokus så är det få som förväntar sig några
större framsteg i detta område – framförallt
inte något som skulle medföra någon större
förändring i reguljära karotisverksamheten.
Flera klarlägganden är förväntade att ske
närmaste åren inom subocklusionfältet –
sannolikt kommer dessa leda till en oförväntad kommande förbättring av hela karotisverksamheten.

En oförväntad kommande förbättring av
karotisverksamheten?

Förändringar som bör ske nu

En hel del av det som omnämns i denna
artikel har som beskrivet ett bristfälligt vetenskapligt underlag. Men om denna beskrivning kan konfirmeras så kommer det
få stora konsekvenser för hur karotispatienter bör handläggas. Om prevalensen av
subocklusion bland patienter med >50 %
stenos är 25-30 % (inte 5-10 %) och nyttan
med karotiskirurgi är avhängigt skillnaden
så kommer detta behöva klarläggas på alla
karotispatienter rutinmässigt. Om ultraljud
i sin tur nästan alltid misstar subocklusion
för konventionell kan ultraljud inte längre
fungera som enda avbildningsmetod, vilket
ofta sker idag. Istället måste angiografi (t.ex.
DT-angiografi) ske rutinmässigt på alla karotispatienter – vilket är en betydande förändring av karotisverksamheten. Den som
tolkar angiografin måste också vidareutbildas i detaljerad tolkning av karotisstenos –
och för att upprätthålla kompetens för den
”pattern recognition”-diagnostik detta kräver måste detta ligga på i få händer, inte gemene allmänradiolog. Om dessutom prognos och handläggning skiljer inom gruppen
subocklusion så är även detta anledning till
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Den enda förändring i klinisk praxis som
bör ske nu är en större kännedom om måttlig subocklusion så att denna inte fortsatt
misstas för konventionell stenos. Detta kräver dock att angiografi (t.ex. DT-angiografi)
utförs regelmässigt på patienter med känd
stenos samt att tolkaren av angiografin (i
regel radiolog) vet hur dessa ska bedömas.
Övriga delar som omnämns i denna översikt är ännu på forskningsstadiet, mer eller
mindre nära att övergå i klinik. Till dess att
det blir tydligare hur symtomatisk uttalad
subocklusion bör handläggas så bör man
dock ta ställning lokalt i frågan: I Umeå har
vi valt att rekommendera operation såsom
vid symtomatisk konventionell stenos, men
evidensgraden för detta är alltså mycket dålig.
Ta med dig detta: Mycket inom subocklusionfältet är inte som man trott – det kanske är helt annorlunda. Bättre evidens krävs.
Bättre evidens kommer. Relativt snart.
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Glifloziner och EMPA-REG
– mer än diabetes mellitus?
Termen ”diabetes” från grekiskans ”passera genom” användes först av Apollonius
Memphites 250 f.Kr., även om diagnosen
och att urinen smakar och doftar sött
var känt sedan tidigare. Ordet ”mellitus”,
egentligen ”från honung”, lades ock först
till av läkaren Thomas Willin på 1600-talet
för att särskilja diabetes mellitus från diabetes insipidus.

T

yp 2-diabetes är en våra viktigaste riskfaktorer för kardiovaskulär
morbiditet och död. Över hälften
av alla patienter med typ 2-diabetes har
också hypertoni. Blodtryckssänkande behandling vid diabetes minskar kardiovaskulära händelser, vilket är mycket väl dokumenterat. Effekten av blodsockersänkande
behandling på kardiovaskulär morbiditet
och dödlighet är dock betydligt mindre
välbelagt. Insulin och metformin förefaller
vara säkra preparat ur ett kardiovaskulärt
perspektiv, men glitazoner (pioglitazon som
Actos® med flera) kan potentiellt öka risk
för bland annat hjärtsvikt [1]. Nyligen gick
också FDA ut med en varning om ökad risk
för hjärtsvikt vid behandling med DPP4 hämmarna saxagliptin (Onglyza®) och
alogliptin (ej registrerat i Sverige) [2]. Motsvarande varning gäller dock ej för DPP-4
hämmare i stort.
Det är med denna bakgrund som studien
EMPA-REG OUTCOME har mottagits så
positivt. Glifloziner är en grupp läkemedel
som hämmar natrium-glukos-cotransporter 2 (SGLT2-hämmare) och minskar renal
glukosreabsorption. Ökningen av glukosutsöndring i urin minskar därmed blodglukosnivåerna hos patienter med typ 2-diabetes. Behandling med SGLT2-hämmare
leder också hos många till en minskad
kroppsvikt och lägre blodtryck. Biverkningarna är främst en ökning av genitala infektioner från cirka 1 % i kontrollgrupper till
4 % i interventionsgrupper.
Den randomiserade placebokontrollerade studie av SLGT2-hämmaren empagliflozin (EMPA-REG OUTCOME) presenterades vid European Association for the
Study of Diabetes (EASD) 2015 Annual
Meeting i Stockholm i september 2015,
med en samtidig publikation i New Engl J

Med [3]. Författarna rapporterade en lägre
frekvens av den primära kombinerade utfallsvariabeln (kardiovaskulär mortalitet,
icke-fatal hjärtinfarkt och icke-fatal stroke)
och av totalmortalitet med aktivt läkemedel
som tillägg till standardbehandling, jämfört
med placebo. Studien randomiserade 7020
patienter med typ 2-diabetes och samtidig
aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom till antingen 10 eller 25 mg empagliflozin eller
placebo med en medianuppföljningstid på
3,1 år. Det primära effektmåttet minskade
med 12,1 % jämfört med 10,5 %, med ett
hazard ratio och 95 % konfidensintervall
till förmån för aktiv behandling på 0,86;
0,74 – 0,99 (poolade data för båda doserna som uppvisade liknande resultat). Aktiv
behandling minskade också kardiovaskulär
mortalitet, sjukhusvårdad hjärtsvikt och
totalmortalitet med 38 %, 35 % respektive
32 %. Frekvensen av icke-dödliga hjärtinfarkter och icke-dödlig stroke, när dessa
analyseras separat, nådde inte signifikans.
Patienter i empagliflozingrupperna hade i
genomsnitt 0,4 % lägre HbA1c värden, 4/2
mm Hg lägre blodtryck, och förlorade 2 kg
mer i vikt; och hade mer genitala infektioner men ingen ökning av andra biverkningar. Resultaten av EMPA-REG OUTCOME är viktiga eftersom de ger oss ett
läkemedel som kan minska kardiovaskulär
morbiditet och mortalitet hos högrisk typ
2-diabetespatienter.
Minskningen av HbA1c var dock ganska
blygsam och det är osannolikt att denna
förändring i blodsockerkontroll kan påverka kardiovaskulära händelser inom en sådan
kort tid. Tidigare studier tyder på att effekterna av glukoskontroll på kardiovaskulära
händelser tar mycket längre tid [4].
Det är värt att notera att effekterna på
blodtryck, kroppsvikt (återspeglar sannolikt vätskeförlust och minskad kroppsmassa) och kardiovaskulära händelser i empagliflozingrupperna observeras redan inom
några månaders behandling, vilket tyder på
att dessa gynnsamma effekter representerar
en hemodynamisk mekanism. Att glifloziner sänker blodtryck är väletablerat [5].
Studien tyder således på att glifloziner kan
vara en attraktiv läkemedelsklass med posi-

tiva effekter på HbA1c, blodtryck, kroppsvikt och med urindrivande effekter, som
kan minska kardiovaskulär morbiditet och
mortalitet hos högrisk typ 2-diabetespatienter [6]. Både empagliflozin (Jardiance®),
kanagliflozin (Invokana®) och dapagliflozin
(Forxiga®) finns i dag att förskriva med begränsad subvention.
Mekanismerna bakom det positiva resultatet garanterar vidare studier med breddad
indikation. Företagen Boehringer Ingelheim och Lilly som tillsammans utvecklat
empagliflozin, AstraZeneca med snarlika
dapagliflozin och Janssen med kanagliflozinbedriver redan studier med tillägg vid typ
1-diabetes, men även vid hjärtsvikt utan diabetes och enbart övervikt (clinicaltrials.gov).
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Annons

Vægttab og risiko for hjertekarsygdom og død hos patienter
med type 2 diabetes

S

tudiet ’Intentional Weight Loss and
Longevity in Overweight Patients with
Type 2 Diabetes: A Population-Based
Cohort Study’ blev offentliggjort i PLOS
ONE i januar 2016 er udarbejdet er forskere og læger fra Forskningsenheden for Almen Praksis ved Københavns Universitet og
Klinisk Institut ved Syddansk Universitet
Det er velkendt at vægttab kan sænke
blodtryk og blodsukker, samt bedre blodets
lipidprofil. Tidligere studier af vægttab hos
diabetespatienter har peget i retning af at
vægttab kan mindske dødeligheden, men
de studier var baseret på selvrapporteret
vægttab (1). Det nye danske studie har 13
målinger per patient fra diabetes diagnosen
og 6 år frem. Herefter er patienterne fulgt
op i yderligere 13 års hvor man har registreret overlevelse og forekomsten af sygdomme. Datamaterialet i det nye studie er således meget bedre end tidligere studier.
Patienterne blev set ca. hver 3. måned af
deres praktiserende læge og angav ved hver
konsultation om de ville prøve at tabe sig
inden næste kontrolbesøg. Artiklens hovedresultat handler om de overvægtige, der
konsekvent prøvede at tabe sig gennem de
6 år patienterne blev fulgt i almen praksis.
Resultatet var at de som prøvede at tabe sig,
men ikke lykkedes med det, levede lige så
lang tid som dem, for hvem vægttabet lykkedes. Alt i alt klarede de diabetespatienter,
som vedligeholdt deres overvægt sig bedst,
uanset om de prøvede at tabe sig eller ej.

Resultaterne understøtter resultaterne fra
det 3 år gammel amerikanske kæmpestudie
Look AHEAD, hvor man afprøvede effekten af vægttab opnået gennem slankekost og
motion på 5000 diabetespatienter (2). Den
gruppe som opnåede et vægttab fik ikke en
lavere forekomst af hjertekarsygdom, men
studiet blev kritiseret for at kontrolgruppen
ikke var repræsentativ for almindelige diabetespatienter.
Deltagerne i det nye studie fra Forskningsenheden for Almen Praksis er netop
repræsentative for almindelige danskere
med diabetes, og således sætter resultatet
spørgsmål ved om vægttab bør være en del
af standardbehandlingen diabetesbehandlingen i almen praksis.

Fedmeparadokset

De fleste er enige om at overvægt og fedme øger forekomsten af hjertekarsygdom
og reducerer livslængden hos almindelige
personer uden kroniske sygdomme (3). Til
undren for mange viser der sig ofte den omvendte relation når man undersøger personer med kronisk sygdom. F.eks. er høj BMI
i talrige studier af folk med type 2 diabetes
associeret med øget overlevelse, mens lav
BMI er associeret med reduceret overlevelse
(4). Dette fænomen kaldes ’the obesity paradox’ eller fedmeparadokset.
Diabetespatienter kan være normalvægtige af flere årsager. Nogle tidligere overvægtige har gjort hvad de har fået besked
på af deres læge, og har tabt sig ved at spise

Patienter med diabetes som hade intentionen att minska i vikt

Hazard ratio för totalmortalitet

Vægttab anses som en hjørnesten i behandlingen af overvægtige (BMI≥25) patienter med type 2 diabetes. Et nyt studie
af diabetespatienter fra almen praksis i
Danmark viser at et planlagt terapeutisk
vægttab under vejledning af almenlægen,
ikke er relateret til en mindsket forekomst
af hjertekarsygdom eller en forlængelse
af levetiden. Tvært imod ser det ud til at
de overvægtige patienter med stabil vægt
har den bedste prognose.

Årlig viktföränding (kg/år)
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mindre og motionere, mens andre har tabt
sig på grund af sygdommens sværhedsgrad
og comorbiditet; et såkaldt patologisk vægttab. Det diskuteres hvorvidt der reelt er en
beskyttende effekt af overvægt hos patienter
med kronisk sygdom, eller om fedmeparadokset ganske enkelt kan forklares ved øget
dødelighed og sygelighed blandt patienter
som i tiden inden studiets gennemførelse
har gennemgået et patologisk vægttab, eller
om der andre er statistisk tekniske forklaringer (4).
Uanset forklaringen på fedmeparadokset
er der en klar tendens til at overvægt er korreleret med et dårligt outcome hos raske,
mens normal vægt er korreleret med dårligt
outcome hos patienter med kronisk sygdom. Men hvordan skal dette omsættes til
praksis? Hvordan skal vi håndtere de overvægtige patienter med diabetes i klinikken?
Skal de tabe sig sådan som de fleste kliniske
behandlingsguidelines anbefaler? Det får
man ikke svar på i de omtalte fedmeparadox studier. De beskæftiger sig nemlig kun
med én målt vægt, og ikke med betydningen af vægtændring for morbiditet/mortalitet.

Den vigtigste bias i en analyse mellem
vægtændringer og morbiditet/mortalitet er
patologisk vægttab. I det danske studie er
man gået meget grundigt til værks for at
minimere dette: 1) Hovedanalysen inkluderede kun patienter som gennem alle 6 år aktivt prøvede at tabe sig; 2) alle som fik kræft
blev ekskluderet; 3) analysen er (blandt andet) justeret for ændringer i comorbiditet
og type af antiglykæmisk medicin. Desuden
blev der set på outcome på kort og lang sigt,
og lavet en lang række sensitivitetsanalyser
hvor der blev taget højde for forskellige indikatorer for sygdommens sværhedsgrad,
men resultaterne var robuste.
Man kan dog ikke udelukke at residual
confounding fra patologisk vægttab fortsat
påvirker resultatet en smule, men det kan
konkluderes at en hypotetisk beskyttende
effekt af et succesfuldt planlagt terapeutisk
vægttab ikke kan måles, selv om man har
gode data og gør alt for at justere for betydningen af patologisk vægttab. Man kan også
vende argumentet om og sige at der ikke er
dokumentation for at slankekure reducerer
risikoen for hjertekarsygdom eller død.

Vægtændringer hos patienter med diabetes

Smid din badevægt ud og køb dig en
skridttæller

Den aktuelle artikel handler om vægtændringer hos overvægtige patienter med type 2
diabetes, og viser at et planlagt terapeutisk
vægttab ikke var relateret til en mindsket
risiko for hjertekarsygdom eller tidlig død.
Ekspositionen var således vægtændring hos
overvægtige patienter med diabetes og ikke
deres BMI på et givet tidspunkt.
28
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Artiklen indgår i Rasmus Køster-Rasmussens phd-afhandling (5). Håndteringen af
overvægt hos diabetespatienter diskuteres
med hensyn til risiko for forskellige sygdomme, livskvalitet, og overlevelse. Det
konkluderes at: snarere end at satse på slankekure hos overvægtige patienter, så synes

det mere rationelt for praktiserende læger at
fokusere på sund kost og motion som – uafhængig af vægttab – kan mindske risikoen
for hjertekarsygdom og forlænge levetiden.
Eller sat på spidsen kunne man sige at hvis
målet er bedre sundhed så smid din badevægt ud og køb dig en skridttæller.
Rasmus Køster-Rasmussen

MD phd
The Research Unit for General Practice
University of Copenhagen, Denmark
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Mejeriprodukter och hypertoni
– patofysiologiska perspektiv
Introduktion

Meta-analyser av internationella prospektiva kohortstudier har visat på ett samband
mellan intag av mejeriprodukter och lägre
risk för kardiovaskulära riskfaktorer som det
metabola syndromet, diabetes, hypertoni
och kardiovaskulära sjukdomar som stroke
och ischemisk hjärtsjukdom. Kohortstudier
baserade på Svenska populationer från norr
till söder har visat överensstämmande resultat [1]. Mejeriprodukter med lågt fettinnehåll, mjölk och fermenterade produkter
som yoghurt och ost har visat sig mera fördelaktiga att reducera kardiovaskulär risk än
mejeriprodukter med högt fettinnehåll [2].
Mejeriprodukter är komplexa och innehåller förutom olika typer av fett (mättat och
omättat) även proteiner (kasein och vassle),
vitaminer (vitamin D), mineraler (kalcium,
magnesium, kalium) och kolhydrater som
kan påverka kardiovaskulära riskfaktorer
och händelser fördelaktigt. De har på olika
sätt förmågan att patofysiologiskt påverka
koagulation, lipid- och glukosmetabolism,
vikt, blodtryck, endotelfunktion, inflammation och sammansatt bidra till mindre
organskada [3]. I denna översikt tittar jag
närmare på hur olika beståndsdelar i mejeriprodukter kan påverka blodtrycket.
Mejeriprodukter

Observationsstudier
Soedamah-Muthu et al [4] fann ett samband mellan mejeriprodukter och hypertoni. De sökte i litteraturen upp till juli 2011
och inkluderade i sin meta-analys 9 stycken
kohortstudier. Medelåldern var 48 ± 12 år
och uppföljningstiden varade mellan 5 och
15 år. De flesta studierna hade genomförts
i Europa. Totalt intag av mejeriprodukter
associerades linjärt och inverst med hypertoniincidens med RR för hypertoni på
0,97 (0,95 – 0,99; 15 367 fall/57 256 individer) per 200 g/dag ökning i intag. På
liknande vis sågs ett linjärt inverst samband
mellan mejeriprodukter med lågt fettinnehåll, mjölk och hypertoniincidens, RR 0,96

(0,93 – 0,99; 11 365 fall/42 407 individer)
respektive RR 0,96 (0,94 – 0,98; 14 398
fall/47 647 individer) per 200 g/dag ökning
i intag. Där sågs inget samband mellan fermenterade mejeriprodukter, yoghurt eller
ost och hypertoniincidens.
Randomiserade kontrollerade studier
Benatar et al [5] utförde en meta-analys
över randomiserade kontrollerade studier
för att se vilken påverkan mejeriprodukter
hade på kardiometabola riskfaktorer. Litteraturen granskades upp till 2013. 20 studier
med totalt 1677 individer och en medelinterventionstid på 26 veckor och en medel
ökning i mejeriintag på 3,6 serveringar/
dag inkluderades. Av dessa innehöll 7 studier med i allt 711 individer blodtrycksdata. Det sågs ingen signifikant förändring i
varken systoliskt eller diastoliskt blodtryck,
systoliskt -0.4 mm Hg (-1,6; 0,8) och diastoliskt -0,4 (-1,7; 0,8). Resultatet förändrades inte heller när det stratifierades
i duration av intervention, högt eller lågt
mejerifett eller vikt.
Mjölkproteiner

Randomiserade kontrollerade studier
De senaste två decennierna har både vetenskaplig och kommersiell uppmärksamhet riktats mot de potentiellt fördelaktiga
effekterna av mjölkproteiner och peptider
på blodtrycket. Frigörelsen av antihypertensiva peptider sker genom enzymatisk
hydrolys i mag-tarmkanalen. De mest studerade laktotripeptiderna från kasein är
VPP (Val-Pro-Pro) och IPP (Ile-Pro-Pro).
Fekete et al [6] utförde en meta-analys på
randomiserade kontrollerade studier upp
till maj 2014. För att finna lämpliga studier
från den befintliga vetenskapliga litteraturen användes följande sökord: intervention,
RCT, kliniska prövningar, högt blodtryck,
hypertoni, antihypertensiv, mjölk protein,
mjölk peptider, kasein, hydrolysat, laktotripeptider, tripeptid, VPP, IPP, fermenterad,
sur, människor.

Totalt 30 publikationer med 33 studier
publicerades mellan 1996 och 2014 och
mötte inklusionskriterierna. De 30 publikationerna innehöll 2200 individer (1184
män, 1016 kvinnor) med ett medel på 65
individer per studie. Medeldosen laktotripeptid per studie var 10,5 mg/dag. I 10
studier användes tabletter eller kapslar, i 9
studier användes mjölkdrycker, 6 studier
använde frukt-/grönsaksjuicer och 5 använde yoghurt-drinkar. De flesta studierna
utfördes i Japan (14 st), Finland (6 st) och
Holland (4 st). Det samlade (”pooled”)
resultatet visade att laktotripeptidsupplement reducerade det systoliska konsultationsblodtrycket med -2,95 mm Hg (-4,17;
-1,73) och det diastoliska konsultationsblodtrycket med -1,51 mm Hg (-2,21;
-0,80); det primära effektmåttet. Det sågs
även en tendens mot sänkt ambulatoriskt
blodtryck, 0,94 mm Hg systolisk sänkning
(p = 0,10) och 0,46 mm Hg diastolisk sänkning (p = 0,17) över dygnet; det sekundära
effektmåttet. Författarna konstaterade att
deras resultat var i linje med tidigare publicerade meta-analyser.
Det förelåg betydande heterogena behandlingseffekter och det var troligt att
resultaten präglades av ”the small-study
effect”; de små studierna i meta-analysen
utgjorde majoriteten av den signifikanta behandlingseffekten. Det sågs även en
betydande geografisk skillnad i effekt;
blodtrycksreduktionen var tydligare hos
individer från Japan och Finland. Det föreligger troligen etniska skillnader orsakade
av genetik och miljö. T.ex. så innehåller
japansk mat låga mängder mjölk och mejeriprodukter som kan påverka effekterna
på blodtrycket av tillförda laktotripeptider.
Författarna konkluderade att laktotripeptider hade en signifikant hypotensiv effekt
och även om den blodtryckssänkande effekten var lägre än konventionella läkemedel
så kunde supplement med peptider vara ett
mera tolerabelt alternativ eller tillägg till
behandling pga. färre biverkningar (ing-
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en yrsel, huvudvärk och svullnad som kan
uppkomma vid läkemedelsbehandling).
Kasein och vassle – patofysiologiska perspektiv
Mjölk innehåller huvudsakligen kasein
och vassle; 80 % kasein och 20 % vassle.
Mjölkprotein, speciellt vassleproteiner har
associerats med förbättrade plasmalipider,
blodtryckskontroll och insulinkänslighet,
men även visats kunna påverka kroppskompositionen på ett positivt sätt när de kombinerats med regelbunden träning. Vassleproteiner innehåller ACE-hämmande peptider
och hydrolyserade vassleproteiner kan hämma ACE in vitro och därmed hämningen
av angiotensin II hormonet som leder till
lägre blodtryck. Kasein har också visats
innehålla ACE-hämmande peptider kända
som kasokininer. Ett ytterligare sätt som
både kasein- och vassleproteiner kan sänka
blodtrycket på är genom opioidreceptorberoende mekanismer. Det är också en möjlighet att det är den totala mängden protein
i dieten som sänker blodtrycket. Det har
visats i populationsundersökningar att det
föreligger ett inverst samband mellan blodtryck och proteinintag. På liknande vis har
kliniska studier bekräftat populationsstudierna och påvisat att ett högre protein-/lägre
kolhydratintag reducerat blodtrycket [7, 8].
Vitamin D och Kalcium

Randomiserade kontrollerade studier
Kalciumintag har associerats till lägre blodtryck. Cormick et al [9] visade att en ökning
i kalciumintaget sänkte både det systoliska
och diastoliska blodtrycket något hos normotensiva individer. Sexton kontrollerade
randomiserade studier inkluderades med
totalt 3048 individer. Den samlade systoliska blodtryckssänkningen var -1,43 mm Hg
(-2,15; -0,72) och den samlade diastoliska
blodtryckssänkningen var -0,98 mm Hg
(-1,46; -0,50). Vid subgruppsanalys fann
man en större blodtryckssänkning av kalciumsupplement hos yngre individer (< 35
år) jämfört med äldre och ett dosresponsförhållande med större blodtryckssänkning
vid ökade kalciumintag. Författarna manade till försiktighet med tolkningen av resultaten eftersom den förslagna biologiska
mekanismen som underbygger kopplingen
mellan kalcium och blodtryck enligt dem
inte var tillräckligt förklarad, men då effekterna på blodtrycket sågs över flera olika
subgrupper och i dosrespons förstärkte det
sambandet.
30
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Å andra sidan har en publicerad metaanalys av randomiserade kontrollerade studier inte kunnat påvisa någon blodtryckssänkande effekt av vitamin D-supplement.
Beveridge et al [10] utförde en litteratursökning efter studier mellan 1966 och 2014
som studerat förhållandet mellan vitamin D
och annan indikation under minst 4 veckor
och samtidigt rapporterat blodtrycksdata.
46 studier med totalt 4541 individer inkluderades. Där sågs som sagt ingen effekt
av interventionen på blodtrycket, systoliskt
blodtryck RR 0,0 mm Hg (-0,8; 0,8) och
diastoliskt -0,1 mm Hg (-0,6; 0,5).

Dessutom finns det en ansenlig bevisbörda
från både djur- och humanstudier att vitamin D påverkar den vaskulära endotelfunktionen på många olika sätt, t.ex. genom
påverkan på kärlstelhet, oxidativ stress och
uppreglering av NO [10]. D-vitaminstatus
är noga sammankopplad med kalciumstatus och lågt intag av vitamin D kan leda till
nedsatt kalciumtillgänglighet. 1,25 D har
tre avgörande effekter på kalciumhomeostasen: a) absorption av kalcium från tunntarmen; b) kalciumresorption från skelett
genom osteoklaster; c) kalciumresorption i
njurarna [7].

Observations- och tvärsnittsstudier
I observationsstudier har man kunnat se
ett inverst samband mellan vitamin D och
blodtryck. Ke et al [11] utförde en systematisk översikt och meta-analys av longitudinella studier upp till 2014. Den samlade
risken för högt blodtryck från 10 prospektiva studier (58 262 individer) var RR 0,76
(0,63 – 0,90) för topp- vs bottenkategorin
av 25-hydroxyvitamin D och motsvarande
RR 0,79 (0,73 – 0,87) för 19 tvärsnittsstudier (90 535 individer).

Kalium

Patofysiologiska perspektiv
Vad är de fysiologiska mekanismerna som
ligger bakom ett potentiellt förhållande mellan lågt vitamin D-status och högt
blodtryck? Det aktiva vitamin D-hormonet, 1,25 D, har visats sänka reningenens
uttryck genom en vitamin D-receptorberoende mekanism, således ledande till
sjunkande renin och angiotensin II. Lågt
vitamin D aktiverar angiotensin II och aldosteron vilka ökar blodtrycket direkt genom vasokonstriktion och indirekt genom
natrium och vätskeretention. T.ex. resulterade oförmågan att producera vitamin D i
”knock out-möss” eller möss som saknade
vitamin D-receptorn hypertoni. Hos hypertonipatienter har man funnit en negativ
association mellan 1,25 D-koncentration
och plasmareninaktivitet och hos hjärtsviktpatienter ledde en kort kur med vitamin D behandling till signifikant reduktion
i dito.
Vitamin D-brist leder också till högre
parathormonkoncentrationer. Högre nivåer
av parathormon har sedan länge associerats
med högt blodtryck vilket normaliserats
om paratyreoideakörteln tagits bort. Behandling med vitamin D och kalcium hos
äldre normotensiva kvinnor ledde till en
reduktion i blodtryck och parathormon.

Kalium i dieten har visats reducera blodtrycket genom flera mekanismer: inhiberar proinflammatoriska händelser i den
vaskulära glatta muskulaturen; reducerar
blodplättsaggregation; sänker den vaskulära renala resistensen. Ett ökat kaliumintag
ökar plasmanivåerna av kalium och bidrar
med en endotelberoende vasodilatation via
stimulering av natrium-/kaliumpumpen,
Na-K ATPas och öppning av kaliumkanaler.
Randomiserade kontrollerade studier
Binia et al [12] utförde en meta-analys på
15 randomiserade kontrollerade studier
med kaliumsupplement. Totalt 917 patienter utan antihypertensiv medicinering
utvärderades. Kaliumsubstitution ledde till
en signifikant reduktion i systoliskt (4,7
mm Hg; 2,4 – 7,0) och diastoliskt (3,5 mm
Hg; 1,3 – 5,7) blodtryck hos alla patienterna. Effekten var allra störst hos patienter
med hypertoni med en systolisk reduktion
på 6,8 mm Hg och diastolisk reduktion på
4,6 mm Hg.
Magnesium

Rosanoff et al [13] utförde en meta-analys
som inkluderade 7 studier med magnesiumsupplement, totalt 135 individer med
hypertoni och kontinuerlig medicinering
minst 6 månader som hade ett systoliskt
blodtryck > 155 mm Hg. Det samlade
systoliska blodtrycket visade på en kraftig
sänkning -18,7 mm Hg (-14,95; -22,45)
och lika så det diastoliska -10,9 mm Hg
(-8,73; -13,1).
Fosfat

Observations- och tvärsnittsstudier
Ökat intag av fosfat har associerats med
lägre blodtryck i tvärsnittsstudier [14]. I
en observationsstudie av Alonso et al [15],

med ett underlag på 13 444 individer där
kosten bedömdes vid baslinjen och blodtryck och antihypertensiv medicin bedömdes vid baslinjen och uppföljningen, sågs
en association mellan fosfatintag och blodtryck. Jämfört med individerna i den kvintil med lägst fosfatintag vid baslinjen hade
individerna i den högsta kvintilen lägre
baslinjeblodtryck efter korrigering för dietära och icke-dietära störfaktorer, systoliskt
blodtryck -2,0 mm Hg (-3,6; -0,5). Under
en period på 6,2 år identifierades 3345 hypertonifall. Fosfatintag associerades inverst
med risken att utveckla hypertoni, HR 0,80
(0,80 – 1,00). Vid subgruppsanalys sågs att
fosfat från mejeriprodukter, men inte från
andra källor, associerades med lägre baslinjeblodtryck och lägre risk att utveckla hypertoni, HR 0,86 (0,76 – 0,97). Forskarna
konstaterade att detta resultat kunde tyda
på att fosfat utövade sin effekt i samspel
med andra komponenter i mejeriprodukter
eller att det var mejeriprodukterna i sig som
utövade effekten oberoende av fosfat.
Diskussion

Som vi kan se utifrån denna sammanställning av forskning om mejeriprodukter och
dess beståndsdelar finns det förutsättningar
för en påverkan på blodtrycket. Observa-

tionsstudier samlade i meta-analys har visat på ett samband mellan mejeriprodukter
överlag, vitamin D, fosfat och blodtryck.
Randomiserade kontrollerade studier samlade i meta-analys har visat att mjölkproteiner, kalcium och kalium kan sänka
blodtrycket. Dessutom föreligger logiska
patofysiologiska mekanismer som kan ge
en rimlig förklaringsmodell till sambanden
från observationsstudierna och effekterna i
de randomiserade kontrollerade studierna.
I sin översiktsartikel om mejeriprodukter
och parametrar på metabola syndromet
framhävde författarna Dugan och Fernandez att ”överlag understödde resultaten en
blodtryckssänkande effekt av mejeriprodukter, speciellt från mejeriprodukter med
lågt fettinnehåll och vasslefraktionen [16]”.
Det är dock viktigt att betona att det inte
gick att finna en signifikant effekt på blodtrycket i randomiserade studier av vitamin
D-supplement eller mejeriprodukter överlag trots att longitudinella studier visade på
ett samband. Sådana diskrepanser leder alltid till tolkningsosäkerhet. De randomiserade studierna torde ha företräde vid utvärderingen av resultaten. Å andra sidan är det
kanske inte säkert att vitamin D som tillförs
separat från mejeriprodukter skulle ha samma effekt på blodtrycket som vitamin D i

mejeriprodukterna. På samma vis kanske
intag av en viss förutbestämd mängd och
typ av mejeriprodukt inte leder till samma
effekt hos en individ som intag av en valfri mängd eller typ av mejeriprodukt skulle
haft på den individen.
En annan anmärkning att också ta hänsyn till är att blodtrycket inte var det primära effektmåttet i alla de ingående randomiserade studierna i meta-analyserna.
För vitamin D-studiernas del studerades
förhållandet mellan vitamin D och annan
indikation (t.ex. vikt, som då var det primära effektmåttet) som samtidigt rapporterat
blodtrycksdata [10]. För mejeristudiernas
del var det tre av de sju utvalda studierna
i meta-analysen som hade andra primära
effektmått än blodtrycket, nämligen midjemått, vikt och inflammatoriska markörer.
Dessutom hade de övriga fyra studierna flera primära effektmått samtidigt [5].
I meta-analysen av Rosanoff et al [13]
sågs en väldigt kraftig blodtryckssänkning
av magnesiumintervention. Denna effekt
skall förmodligen tas med försiktighet. Det
framgår inte i abstraktet om det rörde sig
om randomiserade kontrollerade studier
och i en tidigare meta-analys sågs endast
icke-signifikanta effekter [17]. Denna metaanalys av Jee et al baserades på hela 20
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randomiserade studier, varav 14 på hypertonipatienter, med totalt 1220 deltagare.
Magnesiumtillskott gav endast en liten reduktion i blodtrycket, systoliskt -0,6 mm
Hg (-2,2; 1,0) och diastoliskt -0,8 mm Hg
(-1,9; 0,4). Dock fann de en dosresponseffekt för varje 10 mmol/dag ökning av
magnesiumdosen; en reduktion för systoliskt blodtryck med 4,3 mm Hg (6,3; 2,2)
och diastoliskt blodtryck med 2,3 mm Hg
(4,9; 0,0) för varje ökning.
Det är troligt att det utförts studier med
vissa av de olika komponenterna i mejeriprodukterna med målet att utvärdera effekt
på kardiovaskulära händelser (inte bara på
riskfaktorn blodtrycket) precis som det
utförts kohortstudier på mejeriprodukter överlag och kardiovaskulära händelser
[1]. Jag har inte gjort någon djupdykning
i litteraturen efter dessa men väljer ändå
att presentera en som jag fann i förbifarten. Tian et al [18] selekterade fram 10
prospektiva studier med i allt 371 495 individer och 10 408 strokefall. Det samlade
resultatet visade inte på något statistiskt
samband mellan risken att få stroke, RR
0,96 (0,89 – 1,04), och högst jämfört med
lägst kalciumintag från kosten. Icke desto
mindre var högt intag av mejerikalcium
signifikant associerat med risken att få stroke, risken minskade med 24 %, RR 0,76
(0,66 – 0,86). Där sågs ingen riskreduktion
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av kalciumintag från andra produkter än
mejeriprodukter, RR 1,01 (0,82 – 1,24),
och ingen riskreduktion från kalciumtillskott, RR 0,97 (0,86 – 1,10). Tian et al tog
upp i diskussionsdelen av sin artikel att kalcium och vitamin D bidrog till associationen mellan mejeriprodukter och mortalitet,
och att det var kalcium i kombination med
kalium och magnesium som troligen spelade en viktig roll för att åstadkomma en
ändamålsenlig metabol balans som reducerade blodtryck och strokeincidens.
Hur stor betydelse olika komponenter
i mejeriprodukter kan ha för utfallet kan
delvis studeras genom justering för olika
störfaktorer. Ett bra exempel på detta är en
svensk kohortstudie av Patterson et al [19].
De fann att när man jämförde den högsta
med den lägsta kvintilen, var totalt intag
av mejeriprodukter inverst associerat med
risken att få hjärtinfarkt, HR 0,77 (0,63;
0,95). Det intressanta var att sambandet
försvagades och signifikansen försvann efter
korrigering för kalcium, HR 0,85 (0,62;
1,16) och fosfat, HR 0,83 (0,63; 1,06).
Speciellt ost visade på en 26 % signifikant
riskreduktion för hjärtinfarkt före korrektion, men försvagades efter korrektion för
kalcium till en icke-signifikant riskreduktion på 19 %.
Det finns studier som visat på en association mellan mejeriprodukter och organska-

da, främst mått på kärlstelhet. Huruvida
det är den förslagna blodtryckssänkande
effekten av mejeriprodukterna eller deras
olika beståndsdelar som leder till denna
association är mera osäkert. Pulsvågshastighet är en oberoende prediktor för kardiovaskulära händelser och mortalitet hos
patienter med hypertoni. T.ex. har det
visats i flera tvärsnittsstudier att pulsvågshastigheten var inverst korrelerad med intag av mejeriprodukter [20, 21] och likaså
intima-mediatjockleken [21]. Dessutom
har en prospektiv studie sett att augmentationsindexet var 1,8 % lägre (p = 0,02) hos
individer med högst intag av mejeriprodukter jämfört med den lägsta kvartilen efter
c:a 22 års uppföljningstid [22]. Sist men
inte minst har det även visats i en nyligen
genomförd randomiserad kontrollerad studie av Machin et al [23] att individer med
högt blodtryck som intog högre mängder
mejeriprodukter under 4 veckor resulterade
i reducerat centralt blodtryck, pulsvågshastighet och en samtidig ökning av flödesmedierad dilatation i a. brachialis.
Rekommendationer

I sina riktlinjer från 2007 vidrörande hypertonibehandling skrev ESH:s arbetsgrupp
”att kalcium- och magnesiumtillskott hade
framförts som ett medel att sänka blodtrycket, men att forskningsresultat inte var

tillräckligt konsekventa och att ytterligare
forskning var berättigat innan rekommendationer om specifika dieter kunde utformas [24].” Utlåtandet baserades på basen av
en systematisk översikt med randomiserade
kontrollerade studier på hypertonipatienter och olika dietinterventioner utförd av
Dickinson et al i 2006. De fann ”inga robusta bevis för någon viktig effekt av kalium-, magnesium- eller kalciumsupplement
på blodtrycket [25].” Det har efterföljande tillkommit två nya hypertonibehandlings-rekommendationer från ESH, varav
den tidigare från 2009 [26] inte innehöll
några nya livsstilsråd om diet. I den senare
rekommendationen från 2013 rekommenderades ”ökad konsumtion av grönsaker,
frukt och mejeriprodukter med lågt fettinnehåll [27].”
Sammanfattning

Det finns goda förutsättningar för att mejeriprodukter och dess olika beståndsdelar
kan påverka blodtrycket fördelaktigt. Metaanalyser baserat på observationsstudier har
visat på ett samband mellan mejeriprodukter överlag, vitamin D, fosfat och blodtryck.
Meta-analyser baserat på randomiserade
kontrollerade studier har visat att mjölkproteiner, kalcium och kalium kan sänka
blodtrycket. Dessutom föreligger logiska
patofysiologiska mekanismer som kan ge
en rimlig förklaringsmodell till sambanden
från observationsstudierna och effekterna i
de randomiserade kontrollerade studierna.
Mejeriprodukter har också visats kunna
reducera kärlstelhet, ett mått på organskada, och kalcium från mejeriprodukter har
visats sänka risken för stroke med 24 % i
en meta-analys baserad på observationsstudier. Detta är i linje med den senaste
evidensen från övriga kohortstudier som
också visat på en association mellan andra
vaskulära riskfaktorer än hypertoni och kardiovaskulära händelser och död [1]. Denna
översiktsartikel har också visat att det finns
en diskrepans mellan samband från observationsstudier och resultat från randomiserade studier viket bör leda till försiktighet,
men detta till trots har ESH:s arbetsgrupp
i de nyaste riktlinjerna från 2013 valt att ta
med rekommendationen att öka konsumtionen av mejeriprodukter med lågt fettinnehåll hos patienter med hypertoni.
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Annons

Statinlarm i media – inte ofarliga!
I en registerbaserad studie från Danmark
rapporteras om en association mellan
negativa nyheter om statiner i media och
ökad andel av patienter som slutar ta
statiner, och ökad risk för hjärtinfarkt och
död i hjärtkärlsjukdom. Studien visade
att för varje negativ nyhet i media sågs en
9 % ökad risk att sluta med medicinen.

D

et är Børge G Nordestgaard, professor i klinisk biokemi med kollegan Dr Sune Nielsen, vid Herlev
och Gentofte sjukhus, Köpenhamns universitetssjukhus som genomfört studien
som nyligen publicerades i European Heart
Journal [1].
Genom en sökning i den Danska nyhetsdatabasen identifierades 1931 statin-relaterade nyheter från 1995 och framåt i dagsoch kvällspress, radio, TV och web. Dessa
klassificerades av författarna som positiva
(731), negativa (110) eller neutrala (1090).
Via det Danska registret över medicinska
produkter identifierades 674 900 statinanvändare över 40 års ålder och de följdes
upp via det Danska patientregistret till slutet av 2011. Under perioden 1995 till 2010
ökade statinförskrivningen från 1 % till
11 %. Under samma period ökade andelen
som slutade med statiner inom 6 månader
från förskrivning från 6 % till 18 %. De
fann också en ökad risk att sluta med statiner inom 6 månader från förskrivning vid
manligt kön (5 %), vid högre dos (4 %), hos
de som bodde i en större stad (13 %) och
vid utländskt ursprung (67 %). Den senaste
siffran där är i sig mycket alarmerande. De
såg å andra sidan att risken att sluta minskade med positiva nyheter (8 %), samt vid
diabetes (9 %) och vid etablerad hjärtkärlsjukdom (27 %).
För att studera om tidigt avslutande av
behandling var associerat med ökad risk
gjordes en matchad uppföljning. För varje
patient som slutade med statin matchades 5
som fortsatte, baserat på kön, ålder, etnicitet, tidigare hjärtkärlsjukdom, diabetes, statinsort och dos samt årtal vid förskrivning,
och justerades för bostadsort och utbildningsnivå. Tyvärr saknades viktiga data som
t.ex. rökning och BMI. Vid uppföljningen
sågs en association med ökad hasardkvot

HR 1,26 (1,21 – 1,30) för hjärtinfarkt och
1,18 (1,14 – 1,23) för död av hjärtkärlrelaterade orsaker hos de som slutade. Siffror
som snarast är underskattade om man jämför med förväntad behandlingseffekt i randomiserade studier [2].
Om man söker på statiner via Google
får man över 10 miljoner träffar (statin
OR statins). Vi vet också att negativa nyheter har ett betydligt högre ”nyhetsvärde”
varför 90 % av alla nyheter i media anses
vara negativa. Det är inte så förvånande att
många patienter kan ha svårt att navigera
i denna informationsmängd. När dessutom
professionen själva har svårt att enas. Bara i
Läkartidningen finns 373 artiklar om statiner. Till exempel genererade Peter Nilssons
artikel om en stärkt roll för statiner vid primärprevention som publicerades i Läkartidningen 2013 hela 27 kommentarer [3].
Vi vet också att följsamhet till behandling
med statiner i Sverige är låg. Kvalitetsregisterdata från SWEDEHEART visar att efter
sjukhusvårdad hjärtinfarkt i alla ålderskategorier förskrivs 85 % statiner, men efter 1 år
har över 20 % av dessa slutat [4].
Sammantaget, att förskriva statiner kommer sannolikt inte bli lättare. Bara ett recept

kommer inte räcka, utan detta måste åtföljas av en personcentrerad utbildningsinsats
för att uppnå följsamhet och behandlingsmål, där målen bör sättas tillsammans med
patienten.
Jonas Spaak

Docent, specialistläkare kardiologi
Sekreterare i SVM
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Fetmans paradoxer
– Metabolt frisk fetma
Fetma utgör ett växande globalt hälsoproblem med påtagliga konsekvenser
för såväl individ som samhälle. Ett flertal
ohälsofaktorer är kopplade till fetma, liksom ökad risk för bl.a. kardiometabola
sjukdomar och vissa cancerformer. Trots
detta finns det en rad paradoxer associerade med fetma, bl.a. det faktum att
inte alla feta individer verkar drabbas
av sjukdom, ett uttryck för s.k. metabolt
frisk fetma. Vidare så finns det belägg för
att viktreduktion inte alltid kan reversera de medicinska riskerna med fetma,
och vid vissa sjukdomstillstånd, t.ex. KOL
och hjärtsvikt, har personer med övervikt/fetma ofta en bättre prognos än de
som minskar i vikt (kakexi) sekundärt till
sjukdomens aktivitet. Terapier riktade
mot fetma har hittills inte kunnat leda till
reducerad morbiditet och mortalitet, åtminstone inte baserat på icke-kirurgiska
interventioner. Av dessa skäl bör fetmans
paradoxer analyseras mer i detalj som incitament till vidare forskning och en mera
mångfacetterad bild av fetma som medicinsk utmaning.

F

etma (BMI >30 kg/m2) är en väl
dokumenterad riskfaktor för många
sjukdomar och utgör ett växande
globalt folkhälsoproblem. Rapporter har
hävdat att antalet individer med fetma nu
passerat antalet med undernäring globalt
sett. Det förefaller vara bättre att försöka
förebygga fetma med tidiga insatser i livet i
form av bättre kost och motion än att senare
i livet insätta riktad behandling. Sådan behandling har dock inte visat sig effektiv för
att minska kardiovaskulära sjukdomar och
död 1,2 men väl övergång till typ 2 diabetes
hos riskindivider 3. Ett undantag utgörs av
bariatrisk kirurgi (och dess varianter) med
en rad positiva effekter 4. Av särskilt intresse
är att en del feta individer inte verkar drabbas av fetmans medicinska konsekvenser på
förväntat sett 5. Detta benämns metabolt
frisk fetma, och har kommit att bli föremål
för omfattande forskning under senare tid.
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Fetman i Sverige

Hur behandla fetma – vad säger evidensen?

Fetma medför ett tilltagande folkhälsoproblem även i svensk befolkning, med siffror
på att cirka 12 % av den vuxna befolkningen lider av fetma med BMI >30 kg/m2
(Folkhälsorapport 2014). Det är väl dokumenterat att fetma ökar riskerna för en rad
medicinska sjukdomstillstånd, inte minst
typ 2 diabetes, hjärtkärlsjukdom (fr.a. hjärtsvikt) samt även vissa cancerformer 6-8. Vid
en internationell jämförelse ligger dock
Sverige inte särskilt högt i fetma-förekomst,
vilket kan ha såväl genetiska som livsstilsmässiga förklaringar. På ett motsvarande
sätt har heller inte typ 2 diabetes, som en
av fetmans kända konsekvenser, ökat på
samma sätt i vårt land som i andra länder
med mer uttalad fetmautveckling i befolkningen, t.ex. i Mellan-östern eller på vissa
söderhavsöar (Nauru)

Ett konceptuellt problem är att åtgärder för
att minska fetma med livsstilsåtgärder eller
läkemedel hos vuxna kan minska riskfaktorbördan men inte antalet kardiovaskulära
händelser eller för tidig död, t.ex. belagt i
den amerikanska Look AHEAD studien 1.
I denna studie rekryterades feta patienter
med mångårig typ 2 diabetes till ett program med intensiv livsstil där målet var
viktreduktion, eller till allmän rådgivning
(kontroller). Resultaten visade inte någon
skillnad mellan behandlingsarmarna för
morbiditet och mortalitet, och detta skulle
kunna förklaras av omfattande bakgrundsbehandling med bl.a. statiner eller att det
var lång sjukdomsduration för diabetes.
Faktum kvarstår dock att ett intensivt livsstilsprogram för att reducera fetma vid etablerad typ 2 diabetes inte lyckades minska

komplikationer och död. På ett motsvarande sätt har även läkemedelsbehandling mot
fetma misslyckats, t.ex. vid användande av
rimonabant 9 eller sibutramin 10. Det verkar
som om endast bariatrisk viktreducerande
kirurgi (eller dess varianter) skulle kunna
åstadkomma sådana effekter 4. I en rad studier har bariatrisk kirurgi kunna reducera
riskfaktorer, koronar hjärtsjukdom, vissa
cancerformer, diabetesmedicinering samt
total mortalitet, men dock inte stroke. Det
sistnämnda kan hänföras till att initiala
effekter på blodtrycksreduktion inte varit
bestående efter viktreducerande kirurgi och
att gruppskillnader i blodtryck tenderat att
utjämnas. Eftersom hypertoni är en viktig
riskfaktor för stroke så skulle denna paradoxala avsaknad av blodtryckssänkande
effekt kunna ligga bakom den bristande effekten på strokereduktion. En ytterligare aspekt är att studierna med bariatrisk kirurgi
i många fall inte varit strikt randomiserade,
utan tvingats använda väl matchade individer som kontrollgrupp i analyserna. Orsaken har varit att etikkommittéer tidigare
inte ville tillåta randomiserade designer för
studier med viktreducerande kirurgi.
Vid sidan av interventionsstudierna så
finns det samtidigt en rad observationella
epidemiogiska studier som anger att det är
bäst prognos för livslängd associerat med
viktstabilitet i medelåldern, jämfört både

med viktuppgång och viktnedgång 11. Vid
etablerad hjärtsjukdom som t.ex. hjärtsvikt
finns det belagda observationella ökade
risker vid viktnedgång, eventuellt påverkat
av kardiell kakexi 12. Liknande fynd har
setts vid kronisk obstruktiv lungsjukdom
(KOL).
Vad innebär Metabolt Frisk Fetma (MFF)?

Till denna rad av medicinska paradoxer i
fetmaforskningen har nu sällat sig studier
av det som kommit att benämnas metabolt
frisk fetma (eng. ”Metabolically Healthy
Obesity”) 5. Man har noterat att det finns
en stor delgrupp av feta individer som inte
förefaller utveckla förväntade metabola
komplikationer till sin fetma, fr.a. leversteathos samt typ 2 diabetes 13. Vad det är som
skyddar dessa individer är inte känt, och
det har även hävdats att denna typ av fetma
bara tar längre tid för att komplikationer
skall utvecklas jämfört med ”vanlig” fetma.
Det skulle således kunna vara en tidsaspekt
som avgör vad som i medelåldern kan identifieras som metabolt frisk eller sjuk fetma.
Vi vet även att fetma tenderar att ändra
riskstatus i samband med åldrandet. För en
medelålders individ så är fetma negativt för
hälsan i de flesta fall, men hos en äldre person så kan fetma förefalla vara en skyddsfaktor, t.ex. vid 80 års ålder då ökat kroppsmasseindex (BMI) är associerat med bättre

prognos än motsatsen 14. Detta kan bero på
selektiv överlevnad och är ett välkänt fenomen i epidemiologiska populationsstudier.
Metabolt frisk fetma (MFF) har studerats i olika befolkningar, även svenska. Det
har hävdats att det föreligger lägre grad av
inflammationspåverkan 15 och insulinresistens vid MFF 16, men fler studier behövs.
Även genetiska studier har försökt kartlägga
hur fetman regleras och i vad mån en annorlunda genetisk profil skulle kunna ha
samband med MFF.
Studier av MFF i Malmö

Inom kohorten Malmö Förebyggande
Medicin, MFM (n= 33,346, undersökta
1974 – 1992) kom mer än hälften till en klinisk återundersökning (MFM ÅUS) mellan
2002 – 2006 (n= 18,240). Medelåldern var
då 70 år och det fanns något fler män än
kvinnor, avspeglande proportionerna vid
baslinjeundersökningen 17. Vi har nu kunnat identifiera 809 individer med BMI >
35 kg/m2 i denna studie MFM-ÅUS, varav
cirka en tredjedel aldrig varit sjukhusvårdade. Detta kan vara ett uttryck för MFF och
nu pågående studier syftar till att kartlägga
såväl kroppsmått (fenotyp) som genotyper
hos dessa, bl.a. med fokus på typ 2 diabetes
och associerade metabola tillstånd. Av särskilt intresse är att vi även har tillgång till
ekokardiografiska data hos 1789 individer
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från MFM ÅUS 18, och där kan finnas en
subgrupp som även har MFF, vilket vi vill
studera närmare.
Sammanfattning

Det föreligger ett ökande intresse för några av fetmans medicinska paradoxer i kölvattnet till den globala ökning av fetma
(”fetma-epidemin”) som bl.a. inkluderar
observationella risker vid viktminskning,
liksom avsaknad av positiv effekt av ickekirurgiska interventionsstudier på fetma
med syfte att förebygga kardiovaskulära
händelser samt död. Till denna rad av paradoxer finns nu även fenomenet metabolt
frisk fetma (MFF). Om vi kan lära oss mera
om dess determinanter så kan nya perspektiv öppnas för att förstå hur fetmans riskpotential skall kunna behandlas mera kausalt
än endast syftande till viktminskning. Här
kan bl.a. genetiska och metabola studier
(”metabolomik” 19) skapa en grund för en
individualiserad behandling av feta individer om sådan efterfrågas. Parallellt med
denna forskning bör feta individers självkänsla stärkas och vården inte ignorera deras behov, vilket kan handla om bemötande
och skevheter i behandlingen.
En utveckling finns inom läkemedelsområdet för att finna nya substanser för
behandling av fetma och associerade tillstånd, men dessa har en lång väg kvar för
att kunna bevisa sina effekter i randomiserade studier. Ett exempel är en ny adiponektin receptor agonist (AdipoRon) med
gynnsamma effekter på insulinkänslighet
och glukosmetabolism, faktorer som ofta är
störda vid fetma. Denna substans är hittills
endast studerad i djurmodell och humana
studier avvaktas.
Peter M Nilsson

Professor, överläkare, Verksamhetsområde Internmedicin,
Skånes Universitetssjukhus, Malmö
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Bokrencension

Nu finns en ny svensk lärobok
i njurmedicin

N

jursjukvården har under de senaste
dryga 50 åren uppnått stora framsteg inom såväl medicinsk som
inom aktiv uremibehandling (dialys och
njurtransplantation). Utan tvekan finns det
en självskriven plats för en bra svensk lärobok i njurmedicin.
Under 2015 utgavs 1:a upplagan av
Njursjukdom (Teori och Klinik), Studentlitteratur AB av redaktörerna Naomi Clyne
och Bengt Rippe. Ett drygt 40-tal författare
har bidragit till boken, som är indelad i åtta
delar.
Del 1 behandlar kardiovaskulära sjukdomar (inkl. kardiorenalt syndrom) varefter
följer två delar om dels glomerulära sjukdomar, som inleds med ett välskrivet kapitel
om immunsystemet och dess vävnadsskadande mekanismer, samt dels tubulointerstitiella sjukdomar och stensjukdomar.
Därefter följer en genomgång av olika undersökningsmetoder, innan akut njurskada
och kronisk njursjukdom avhandlas i två
separata delar. Särskilt delen om kronisk
njursjukdom innehåller flera bra kapitel om
bl.a. njurfysiologi, det uremiska syndromet
och rubbningar i mineralmetabolismen vid
kronisk njursjukdom. Boken avslutas sedan
med ett antal kapitel om bl.a. kostbehandling, fysisk träning, dialys och njurtransplantation, följt av en intressant avslutande
del om Svenskt Njurregister. Uppdelningen
i både delar och kapitel kan emellertid kännas lite onaturlig eftersom det ibland saknas
en ”röd tråd” inom de olika delarna. I del
7, ”Att förebygga njursjukdom” ingår t.ex.
även kapitel om självdialys och om palliativ
nefrologi.

Olikstora kapitel

Generellt kan tyckas att kapitlens omfattning och djup ibland är lite ojämna. Vissa
ämnen tillåts ta mycket plats på bekostnad
av andra njurmedicinska områden. Ibland
saknas även handfasta behandlingsråd. Varje kapitel avslutas med en kort referenslista,
vilket är bra.

Som exempel på det sistnämnda noteras
en felaktig definition av isolerad systolisk
hypertoni (faktaruta 1.1). För att inte förvirra läsaren vore det också bra om korrekta
benämningar användes genomgående, t.ex.
ESL kontra ESA, ateroskleros kontra arterioskleros och u-ACR kontra u-PCR, samt
tydliga formuleringar så att inte kliniska
fynd kan förväxlas med symptom.
Bra lärobok

Njursjukdom
Teori och klinik

Redaktörer: Naomi Clyne, Bengt Rippe
ISBN:9789144089256
Upplaga:1
Utgivningsår:2015
Sidantal:519

Innehållet i de olika kapitlen är ganska
varierande och av olika kvalitet och inte
alltid helt uppdaterat. En del behandlingsalternativ omnämns inte konsekvent, t.ex.
rituximab som behandlingsalternativ vid
glomerulonefriter såsom minmal change
nefropati och membranös glomerulonefit,
trots att rituximab idag ofta används på
dessa indikationer. Behandling med rituximab omnämns däremot i SLE- och vaskulitkapitlen.
Det är inte heller bra att boken bitvis är
slarvigt korrekturläst. Åtskilliga är de stavfel och skrivfel som inte korrigerats i texter,
tabeller, bildtexter, figurer och faktarutor.
Ibland leder dessa även till direkta sakfel.

Trots en del brister är detta en bra svensk
lärobok i njurmedicin och jag vill rekommendera den till fr.a. AT- och ST-läkare,
samt även till sjuksköterskor och övrig
personal med intresse för njurmedicin. För
ST-läkare eller nyblivna specialister i njurmedicin, som planerar att genomföra specialistexamen, kan boken utgöra ett utmärkt
avstamp och en översiktlig repetition, varefter fördjupande kompletteringar lämpligen
kan ske inom valda delar. Boken lämpar sig
även i många avseenden som en bra repetition och uppdatering för erfarna nefrologer. Personligen har jag erfarit en och annan
”aha-upplevelse” vid läsning av boken.
När man i en andra upplaga har kommit
till rätta med barnsjukdomarna i första utgåvan kommer den här läroboken att bli
ännu bättre – och då utgöra en självklar
kunskapskälla för ovanstående yrkeskategorier med flera.

Anders Fernström

Överläkare/docent, klinikchef, Njurmedicinska kliniken,
Linköpings Universitetssjukhus
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2016
Juni 2-4
Symposium of the International Atherosclerosis
Society “Anitschkow Days“
St. Petersburg, Ryssland
http://www.ias-petersburg.org/
Juni 4-7
World Congress of Cardiology & Cardiovascular
Health 2016
Mexico City, Mexico
www.world-heart-federation.org/congress-events/world-congress-of-cardiologycardiovascular-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 20-30
CardioLung: Updates in Cardiovascular and
Pulmonary Pathophysiology - IV Edition
Pisa, Italien
http://summerschool.cardiovascular.med.unipi.it/
Juni 29- Juli 1
Diabetes and Nutrition 34th International Symposium 2016 (DNSG 2016)
Prag, Tjeckoslovakien
http://www.dnsg2016.cz/?q=node/4
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 2-9
NANOTEXNOLOGY 2016, Nanotechnologies &
Organic Electronics
Thessaloniki, Grekland
http://www.nanotexnology.com/
Juli 30-Augusti 1
21st WORLD CONGRESS ON HEART DISEASE
Boston, USA
www.cardiologyonline.com/wchd2016/index.html
Augusti 22-25
33rd World Congress of internal medicine
Bali, Indonesien
http://www.wcimbali2016.org/

September 2-3
15th European Congress of Internal Medicine 2016
Amsterdam , Nederländerna
http://www.medical.theconferencewebsite.com/
conference-info/15th-european-congress-ofinternal-medicine-2016-2
September 12-16
European Association for the Study of Diabetes
52nd Annual Meeting 2016 (EASD 2016)
München, Tyskland
http://www.easd.org/images/easdwebfiles/annualmeeting/52ndmeeting/index.html

Besök vår hemsida
www.hypertoni.org

September 14-17
Hypertension 2016 Scientific Sessions 2016
Orlando, USA
http://my.americanheart.org/professional/Sessions/Hypertension/Hypertension-Scientific-Sessions_UCM_316905_SubHomePage.jsp
September 24-29
Hypertension Seoul 2016 / The 26th Biennial
Scientific Meeting of the International Society
of Hypertension
Seoul, Sydkorea
www.ish2016.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

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/

Författaranvisningar

Oktober 6-8
Arab Diabetes Medical Congress
Doha, Qatar
www.arabdiabetescongress.com/events/
arab-diabetes-medical-congress/event-summary-469210fb243f44d38744a743645233e4.aspx

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

Oktober 12-15
International Society of Vascular Behavioural and
Cognitive Disorders 2016 (VASCOG 2016)
Amsterdam, Nederländerna
http://vascog2016.nl/
November 22-23
Acute & General Medicine Conference 2016 (AGM
2016)
London, England
http://www.agmconference.co.uk/

fredrik.nystrom@regionostergotland.se
Tel. 010-103 77 49

Augusti 31 – September 1
Precision Medicine in Type 2 Diabetes and Cardiovascular disease
Berzelius symposium 91, Båstad, Sverige
http://www.sls.se/precisionmedicine/
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