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SVM, Hjärtförbundet
och Läkaresällskapet
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Dock finns denna gång även några organisatoriska förändringar av intresse för
öreningens styrelse har medlemmarföreningsmedlemmarna att rapportera.
nas uppdrag att se till att ovanstående
Glädjande nog har SVM nu efter många
åstadkoms på bästa sätt. Ett av de vikårs angenämt och givande samarbete med
tigaste är förstås genom utgivningen av den
Svenska Hjärtförbundet i vårmötets orgatidskrift du just läser – Vaskulär Medicin.
nisationskommitté nu accepterats som fullDock har SVM även en lång tradition av
värdig medlem i Hjärtförbundet. Man kan
att arrangera kurser, vetenskapliga möten
förstås fråga sig om det har någon betydelse
etc för att ytterligare ”sprida kunskap om
huruvida vi är associerade medlemmar som
ämnesområdet” enligt intentionerna ovan.
tidigare, eller fullvärdiga medlemmar som
De senaste åren har dock förutsättningarnu. Med fullvärdigt medlemskap i en orna för denna typ
ganisation ökar både vårt ansvar och våra
Gottsäter
möjligheter att påverkaAnders
utvecklingen.
MedOrdförande
förimpliSVM
lemskapet har också direkt praktiska
kationer; det öppnar för ett möjligt framtida samarbete med både Hjärtförbundet och
Svenska Läkaresällskapet (SLS) gällande
kanslifunktioner med mera. Dessutom ökar
förhoppningsvis våra medlemmars möjlig-

F

heter att nomineras till och komma i fråga
för Hjärtförbundets generösa vetenskapliga
stipendier. Håll gärna utkik efter dessa när
de utlyses nästa gång under hösten, och
håll yngre lovande forskare inom området
kärlmedicin i åtanke. Vårt ökade ansvar
kommer förhoppningsvis att reflekteras
i ett ökat antal symposieförslag från våra
medlemmar inför kommande vårmöten,
närmast 20-årsjubileéet i Stockholm 2018.
Samtidigt med att denna text skrivs avhålls SLS fullmäktigemöte, där SVM representeras av vår förenings sekreterare,
Jonas Spaak. Jag har inga möjligheter att
här referera vad som beslutas på fullmäktigemötet, men på agendan återfinns bland
annat planer på att knyta SVM och sällskapets övriga drygt 60 sektioner närmare
till moderföreningen, Läkaresällskapet. Vår
professions möjligheter att synliggöra medicinska frågor och vårdens organisatoriska
och ekonomiska problematik i det svenska
samhället ökar om vi agerar inom ramen för
en bred och allmänt respekterad organisation som SLS, varför SVM-styrelsen tidigare beslutat att stödja och rösta för den linje
som sällskapet med all sannolikhet kommer
att driva.

Det är min absoluta övertygelse att det
ökade samarbete mellan olika föreningar
och organisationer som skisserats ovan är av
godo, och att detta gäller både i allmänhet
och på hjärt- och kärlsjukdomarnas område. Risk finns att den kritiskt lagda eller
lagde läsaren av Vaskulär Medicin avfärdar
ett sådant påstående som floskler, dravel
eller plattityder. Sannolikheten för en sådan tolkning kanske till och med ökar om
läsaren är vetenskapligt skolad och van vid
att i första hand ta del av vetenskapligt väl
underbyggda påståenden. Den senaste tidens politiska utveckling med tilltagande
separatism och nationalism i en omfattning
som få av oss kunde ana visar dock att inget
kan tas för givet. Samarbete, medinflytande
och demokrati måste uppenbarligen inte
bara installeras, utan även ständigt återerövras. I detta perspektiv är även vårt ökade
föreningssamarbete en liten, men viktig,
framgång!
Anders Gottsäter
Ordförande SVM
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Postdoctoral fellowship in early cardiovascular disease
development in South African children - 2017
A postdoctoral position is available at the Hypertension in Africa Research Team (HART) within the
Faculty of Health Sciences of the North-West University, Potchefstroom, South Africa. Potchefstroom
is located approximately 150 km from Johannesburg.
As the name of our research group implies, our broad research focus is the understanding of the
development of hypertension in the black South African population. Our research unit is a Center of
Excellence at the North-West University and also hosts the Medical Research Council Extramural Unit
for Hypertension and Cardiovascular Disease.
Various research sub-programmes exist within our clinical research setting, including cardiovascular
function (such as large vessel arterial stiffness and retinal hemodynamics), lifestyle exposures
(including psychosocial stress, obesity, diet, physical activity and socio-economic status), infectious
diseases (specifically the cardiovascular effects of HIV-infection) and resultant target organ damage
(echocardiography, intima-media thickness, renal function).
This position is for the ExAMIN Youth SA study which is a branch of a similar study conducted in
Basel, Switzerland in collaboration with Prof Henner Hanssen. We will investigate vascular (both micro
and macro blood vessels) measures, physical fitness, nutrition, and urinalysis. Training will also be
provided on retinal microvascular imaging, pulse wave velocity and blood pressure monitoring.
This position is available for an initial period of 1 year. Renewal may be considered for up to three
years contingent on satisfactory progress. A tax-free annual bursary is offered at the level equivalent
to a junior lecturer/medical scientist plus R20 000 per annum for research expenses. Eligible
candidates can apply for additional funds from the South African National Research Foundation
(https://nrfsubmission.nrf.ac.za/nrfmkii/). In addition, a one off payment of up to R20 000 is available to
reimburse relocation costs to Potchefstroom for candidates needing to relocate.
The successful candidate will have to comply with the following requirements:





A PhD-degree (Medical Sciences, Physiology, Nutrition or Sport Sciences) or equivalent
qualification with emphasis on cardiovascular physiology - obtained within the last 5 years;
Knowledge of and experience in research within the field of cardiovascular physiology or a
closely related field. Experience in the area of clinical research will serve as recommendation;
Excellent people and communication skills in English;
Competency in statistical analysis.

Applications for this position must be done in writing and should include a cover letter and
detailed CV. The position could be filled as soon as possible.
Address:

Prof. Ruan Kruger
Hypertension in Africa Research Team (HART)
North-West University
Private Bag X6001
Potchefstroom 2520, South Africa

For more information, see: http://health-sciences.nwu.ac.za/hart
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Tel: +27 18 299 2904
E-mail: ruan.kruger@nwu.ac.za

FRÅN REDAKTIONEN

Från redaktionen

K

ära läsare av Vaskulär Medicin!
Framför Er har Ni återigen ett
nytt nummer av tidningen. I detta
nummer finner Ni små artiklar och referat
skrivna av både läkarstudenter, doktorander, sjuksköterskor, läkare och professorer
och Ni finner intressant läsning som berör
både aktuell forskning och klinisk verksamhet. Det är mycket positivt för tidskriften
att det finns utrymme för alla som intresserar sig för vaskulär medicin att ha möjligheten att kunna bidra med sina inslag
oavsett profession. Tidskriften täcker ett
stort kunskapsområde; kärlen finns överallt
i kroppen och kan påverkas av alla möjliga faktorer – bara fantasin sätter gränsen!
Blodgenomströmningen, eller brist där av
p.g.a. stenoser eller proppbildning, utövar
inflytande på kroppens organ på centrala
delar som hjärta, lungor, njurar och hjärna
till mera perifera strukturer. Blodtrycket,
blodkompositionen, koagulationen och/
eller andra kardiovaskulära riskfaktorer
påverkar kärlväggen som antingen kan
bära eller brista beroende på en rad olika
faktorer förknippade med arv och/eller
miljö. Den vaskulära skadan kan komma
långsamt och leder då till högre risk över
tid eller uppstå akut med allvarlig sjukdom
eller död till följd. Tur då att vi utvecklat en
uppsjö av behandlingsstrategier som avser
att förebygga, både primärpreventivt eller
sekundär preventivt, men också förmågan
att bistå med akutbehandling och rehabilitering.

I Vaskulär Medicin nummer 2 kan Ni bl.a.

läsa ett referat från det 19:e kardiovaskulära vårmötet som i år gick av stapeln under
april månad i Malmö. I detta referat kan
Ni bl.a. läsa om hur nitrat från grönsaker
(t.ex. rödbetor) kan bidra med gynnsamma
kardiovaskulära effekter och minska syrekonsumtionen vid arbetsbelastning och
att vi generellt bör öka vår konsumtion av
frukt och grönsaker ytterligare. Dessutom
går det att ta del av en intressant diskussion
kring behovet av justering av nuvarande
svenska målblodtrycksnivåer och att det till

skillnad från vid kranskärlssjukdom finns
ett ganska magert studieutbud till hjälp
vad gäller att ge rekommendationer om
lämplig behandling vid benartärsjukdom.
Ni kan också läsa en utmärkt översiktsartikel om effekter av träning. Vad gör träning
för vikten, muskelmassan, blodtrycket och
lipiderna? Viken nytta har vi av smårörelser
som t.ex. att flaxa lite oftare med armarna
och sprätta lite mera med benen?
I en annan artikel i detta nummer av
Vaskulär Medicin går det att få inblick i hur
riktlinjer utformas och hur man kan förhålla sig till dessa. Riktlinjer är viktiga för
vården då det är ett utmärkt sätt att snabbt
bli insatt i ett område och applicera den nyvunna kunskapen i den kliniska vardagen
utan att först behöva göra en omfattande
litteratursökning i Pubmed, något som de

flesta varken orkar eller vill göra. Det går
också att läsa om hur implementering av
en standardvårdplan för hjärtsvikt blev
framgångsrik för hjärtsviktspatienter som
sökte på sjukhus och hur forskningen låg
till grund för dess utförande. En nyhet för
Vaskulär Medicin är att vi i detta nummer
har med uppsatser som duktiga läkarstudenter skrivit som en del av en valbar kurs.
Den valbara kursen vill belysa vilken plats
nya läkemedel har i vår behandlingsarsenal.
Sist men inte minst har vi ett par autoreferat av doktorander som studerat hypertoni
och markörer vid vaskulärt åldrande.
Isak Lindstedt
Från redaktionen

Jag vill återigen uppmana alla medlemmar i vår förening och alla som läser vår
tidskrift att skicka in bidrag för publicering i framtida utgåvor av Vaskulär Medicin. Något som kunde vara riktigt fint att få med, och som lyst med sin frånvaro i
tidskriften, är fallbeskrivningar. Många av oss är kliniskt verksamma och har otaliga
patientmöten i vardagen. Spännande fall dyker upp dagligen och kan vara värda att
dela med sig till andra!
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Referat från 19:e kardiovaskulära
Vårmötet i Malmö 26-28/4 2017

D

et 19:e kardiovaskulära vårmötet
i Malmö samlade 1450 deltagare,
och invigdes 26/4 i Konsertsalen
på Malmö Live av mötesgeneralen Kristina
Hambraeus. Invigningen följs traditionellt
av den så kallade Werköföreläsningen, vilken i år hölls av Joseph Kisslo, en amerikansk pionjär inom utvecklingen av kardiellt ultraljud. Professor Kisslo levererade
en lysande exposé över den innovationskraft och intelligens som burit vetenskapens
pionjärer inom detta område. Naturligtvis
saknades inte en lokal utblick mot Kockums tidigare varvsområde ett par kvarter
norr om mässlokalen. Det var ju här som
lundaforskarna Inge Edler och Hellmuth
Hertz lånade viktig utrustning att använda
till sina banbrytande metodikarbeten inom
ultraljudsavbildning av hjärtat.
Under vårmötet deltog en tapper skara
styrelseledamöter och medlemmar i Svensk
förening för vaskulär medicin (SVM)s årsmöte. Som ny ledamot i styrelsen invaldes
Vaskulär Medicins nye redaktör Isak Lindstedt, medan föregående redaktör Fredrik
Nyström framöver kommer att delta i styrelsearbetet i egenskap av adjungerad ledamot.
Isak belönades även vid årsmötet tillsammans med sina medförfattare för den artikel
som vann läsaromröstningen om 2015 års
bästa artikel i Vaskulär Medicin, översikten
Djurägarskap och kardiovaskulär risk i nummer 4, 2015. Han berättade i samband med
detta att det efter publicering av artikeln
har tillkommit ytterligare data som stödjer
tesen att sällskap av husdjur är förenat med
en protektiv effekt avseende kardiovaskulär
sjuklighet. Vinnaren av omröstningen om
2016 års bästa artikel, Olafur Sveinsson,
kommer att uppmärksammas på liknande
sätt i samband med SVMs nästa årsmöte
26/4 2018 i Stockholm.

fekter. Syrekonsumtionen hos försökspersoner som utför cykelarbetsprov minskar efter
föregående nitratintag, talande för ökad energieffektivitet. Vissa idrottsutövare har redan tagit till sig dessa kunskaper och laddar
regelbundet med rödbetsjuice inför viktiga
matcher och tävlingar. En översikt över de
kardiovaskulära effekterna av rödbetsjuice
återfinns för övrigt också i Vaskulär medicin
nummer 3, 2016. De gynnsamma effekterna kan dock slås ut om bakteriefloran på-

verkas med exempelvis munsköljning. Genom att koka grönsakerna innan intag gör
man sig också av med deras hälsobringande
nitritinnehåll. Nitrit som tillsatts till charkprodukter har däremot inte motsvarande
goda effekter. Efterföljande föreläsare, professor Joep Perk från Linneuniversitetet redovisade bland annat data från den nyligen
presenterade folkhälsorapporten, talande
bland annat för att vi bör öka konsumtionen av frukt och grönsaker ytterligare.

Ett symposium behandlade mat som

medicin för hjärtat. Prof. Jon Lundberg
från Stockholm visade data talande för att
nitrit i grönsaker metaboliseras till kväveoxid (NO), med gynnsamma vaskulära ef-

Kardiovaskulära vårmötet avhölls i Malmö. Det finns faktiskt andra höga hus i Malmö än ”Turning Torso”!
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I ett symposium med stark SVM-represen-

Anders Gottsäter gratulerar Isak Lindstedt till bästa artikel i Vaskulär Medicin 2015.

tation diskuterades det eventuella behovet
av justering av nuvarande svenska målblodtrycksnivåer; 140/90 mmHg i allmänhet
och 140/85 mmHg hos patienter med diabetes. En mentometeromröstning inför
symposiet visade att andelen åhörare som
förordade antingen sänkt eller oförändrat/
höjt målblodtryck var ungefär lika stora.
Docent Staffan Björck från Göteborg förordade sänkt måltrycksnivå. Han presenterade data från Nationella Diabetesregistet
(NDR) talande för att nu aktuell målnivå
nås av 54 % av de patienter som finns i registret. Detta representerar förvisso en klar
förbättring jämfört med år 2000 då motsvarande siffra var 20 %, men dessvärre har
ökningen i måluppfyllelse på senare år planat ut något. Malmöprofessorn Peter M
Nilsson diskuterade SPRINT-studien, och
framhöll bland annat att de udda principer för blodtrycksmätning, med patienten
ensam i rummet, som användes i SPRINT
bör leda till att trycknivåerna i studien bör
räknas upp med 5-10 eller kanske t.o.m. 15
mmHg för att kunna jämföras med andra
studiers data. Peter menade att det saknas
vinster med att sänka blodtrycket ytterligare under 140 mmHg, utan förordade
istället ett strukturerat behandlingsschema
med sikte på ökad uppfyllelse av nuvarande måltryck. Ett sådant behandlingsschema
bör innehålla initiering av ett nytt läkemedel vid varje patientbesök fram tills att detta mål uppnåtts och tydligt angivande av
framtida planerade läkemedelsinsättningar
i journalen.

SVM arrangerade ett symposium om

Förväntansfulla deltagare vid vårmötet i förgrunden och vacker utsikt över Malmö i bakgrunden.
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trombocytaggregationshämmning vid perifer kärlsjukdom där tre ledande svenska
kärlkirurger medverkade. Till skillnad från
vid koronar hjärtsjukdom finns vid benartärsjukdom ett ganska magert studieutbud till hjälp vad gäller att ge rekommendationer om lämplig behandling, och att
döma av det sparsamma antalet deltagare
var även mötesdeltagarnas intresse för ämnet dessvärre lågt. Dr. Birgitta Sigvant från
Karlstad visade siffror från Svenska kärlregistret, Swedvasc, talande för att ca 80 % av
patienter som behandlats interventionellt
för benartärsjukdom härefter får trombocytaggregationshämmning. Om man räknar med att 8-10 % får antikoagulation är
denna siffra acceptabel, men resultat på
sjukhusnivå visar dessvärre så pass låga siffror som 60 % vid vissa enheter, vilket måste
bedömas som otillfredsställande. Av Do-

Jonas Spaak predikar för en samling lyhörda åhörare.

"Missa inte att föreläsningarna från vårmötet med bilder och ljud
finns tillgängliga att se på i efterhand för registrerade användare
via Hjärtförbundets mobil-app."
cent Carl Wahlgren från Karolinska Universitetssjukhuset gavs rekommendationer
om trombocythämning under och efter
perifera endovaskulära kärlinterventioner.
Då det egentligen bara finns en studie inom
detta område, inkluderande endast 80 patienter och dessutom med föga konklusivt
resultat, är vi hänvisade till extrapolationer
från kardiologin. På denna bas vilar rekommendationen om dubbelbehandling med
clopidogrel och acetylsalicylsyra under 3
månader efter endovaskulär infrainguinal
intervention. Det faktum att EUCLID-studien, redovisad av Dr. Björn Kragsterman,
till skillnad från vid hjärtsjukdom inte visade några vinster med ticagrelor jämfört
med clopidogrel hos patienter med benartärsjukdom gör ju dock att man måste
börja fundera på biologiska skillnader mellan aterosklerotisk kärlsjukdom i koronaroch extremitetsartärer. Detta indikerar att
extrapolationer mellan studier gjorda i olika
patientgrupper är vanskliga.

I övrigt fanns det många postrar och flera
sessioner av intresse för vaskulärt intresserade. Professor och nefrolog Peter Stenvinkel från Stockholm var inbjuden att
föreläsa om hur man hanterar hyperkalemi
vid njursvikt och RAAS blockad. Professor Magnus Bäck också från Stockholm
berättade om kärleffekter och konsekvenser efter genomgången cancerbehandling.
Dessa patienter har inte bara ökad risk för
hjärtsvikt utan även för accelererad ateroskleros. Professorerna Francesco Cosentino
och John Pernow, båda Stockholm, gav en
mycket detaljerad redogörelse kring vaskulära effekter av diabetes. Speciellt intressant
var Pernows forskning kring hur erytrocyter
hos typ-2 diabetespatienter via en arginasberoende mekanism ökar mängden reaktiva
syreradikaler, vilka i sin tur aktiverar arginas i endotelceller vilket leder till försämrad
endotelfunktion. SVM:s sekreterare Jonas
Spaak deltog också i en session om utmaningarna kring patienter med samtidig kro-

nisk njursvikt och hjärtsjukdom. Jonas tog
upp svårigheter med diagnostik, där troponinvärden är svårtolkade, och där arbetsprov, myocardscintigrafi och ST-angio alla
har lägre sensitivitet och specificitet. StressEKO förefaller dock ha lika god sensitivitet
och specificitet, varför den undersökningen kan rekommenderas för patienter med
njursvikt. Vidare tog Jonas upp att våra
sedvanliga läkemedel förefaller ha skyddande effekter även vid njursvikt även om kunskapsläget vid GFR<30 är svagt. Den stora
utmaningen är dock bristen på följsamhet
och samordning vi ser hos patienter med
multipla, komplexa sjukdomar.
Nästa gång det är dags för Kardiovaskulärt
Vårmöte är det 20-årsjubileum. Välkomna
till Stockholm i april 2018!
Prof. Anders Gottsäter
Docent Jonas Spaak
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Rapport från arbetet med Läkemedelsverkets riktlinje för användning av
antikoagulantia vid förmaksflimmer
Som representant för föreningen för
Hypertoni, Stroke och Vaskulär medicin
deltog jag under 2016 i Läkemedelsverkets expertgrupp för nya behandlingsriktlinjer för användning av antikoagulantia
vid förmaksflimmer. Dessa riktlinjer gavs
nyligen ut i läkemedelsverkets informationsskrift (nr 1 2017). Arbetsmetoderna
belyses närmre i en artikel i detta nummer
av Vaskulär medicin.

F

okus på riktlinjerna är rollen för
NOAK kontra Warfarin samt val av
NOAK. Bokstaven ”N” i NOAK har
bytt innebörd från ”Nya” till ”Non-Vitamin
K” (OAK: Orala AntiKoagulantia); denna
något märkliga betydelse av ”N” används i
syfte att behålla akronymen NOAK, eftersom NOAK blivit ett vedertaget begrepp.
Riktlinjerna innehåller råd om indikationer, kontraindikationer, preparatval, samt
råd för insättning, byte, monitorering och
reversering. Nyckelbudskapen var:
• Användning av antikoagulantia bör öka
vid förmaksflimmer. Det ter sig som vi
i dagsläget överskattar riskerna med behandlingen. Största netto-nyttan ses hos
äldre och sjukare, ty även om detta ökar
risken, så ökar det nyttan ännu mer. Ålder och tidigare stroke är de överlägset
starkaste riskfaktorerna.
• NOAK rekommenderas före Warfarin
vid nyinsättning på grund av mindre risk
för blödning, och att detta även gäller i
Sverige (där vi har relativt god kontroll
på PK-INR hos Waranbehandlade). ASA
bör undvikas.
• I valet mellan NOAKs finns ingen anledning att välja ena eller andra pga effekt
eller risk, utan andra faktorer kan få styra
såsom tillgång till antidot, nytta med ett
dostillfälle per dag, sänkt GFR, apodos
och krossbarhet.
• Även NOAK har viktiga interaktioner
med bl.a. antiepileptika och antiarytmika
(men Warfarin har många fler).

I strokesjukvård är det två nyheter för situationen när NOAK-behandlad patient inkommer med ischemisk stroke inom tidsfönstret för trombolys:
1. Det fastställs i en officiell rekommendation att 48 timmar skall ha gått sedan senaste tablettintag (gäller alla
NOAK-preparat) för att trombolys ska
kunna ges. Dock kan trombektomi vara
aktuellt. Detta är sannolikt redan praxis
på många sjukhus i dagsläget.

2. Det inges hopp om att inom en snar
framtid kan NOAK reverseras i syfte att
kunna ge trombolys. Detta för att till
skillnad från reversering av Warfarin är
reversering med direktverkande antidot
(i dagsläget Praxbind© för Pradaxa©)
inte prokoagulatoriskt. I dagsläget är
dock detta på experimentstadiet och kan
inte rekommenderas i rutinsjukvård.
Elias Johansson

Farmakologi och klinisk neurovetenskap,
Umeå Universitet
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Tyckanden i riktlinjer
Ogillat, men inte odelat positivt att undvika

R

iktlinjer för vård och behandling
är en viktig del av Svensk sjukvård.
Detta för att det dels kräver mycket
tid och intresse för att hålla sig uppdaterad
från originalstudier (något de allra flesta svenska läkare inte har) och dels att vi
bombarderas av budskap från läkemedelsindustrin, både direkt (reklam till läkare)
och indirekt (reklam till patientföreningar).
Således är det gott att expertis samlas och
ger dessa uppdaterade råd om vad som för
närvarande kan anses vara vetenskap och
beprövad erfarenhet. För den oinsatte ger
råden i riktlinjer ett underlag till att fatta
kloka beslut, såväl i patientmötet som på
regulatorisk/prioriteringsnivå. Även den
oinsatte som inte läser riktlinjer själv undkommer inte budskapen, ty andra informationskällor, såsom kurser och att prata med
en mer insatt kollega, är ofta mer eller mindre influerade av riktlinjer.
Riktlinjerna är inte främst riktade till den
insatte, utan till den oinsatte. Den insatte
kan högst sannolikt hitta brister och tveksamma förenklingar i sin disciplins riktlinjer. För den som faktiskt vet bättre (i regel
subspecialist i sin disciplin) bör det därför
anses acceptabelt att göra avsteg från riktlinjerna i utvalda fall då man tagit bättre
hänsyn till aktuella omständigheter än vad
riktlinjer kan. Den insatte kan således ha
rimlig kritik till budskapet i riktlinjer, en
vanligt förekommande kritik är att riktlinjer är mer eller mindre åsiktsbaserade, dvs
”tyckanden”.
Evidens ska alltid tolkas av människor,
så tyckanden är i sig en ofrånkomlig del;
framförallt vid evidensbrist då egen erfarenhet och åsikter kan ta större plats. Vad som
dock bör undvikas är skevhet i budskapet
för att starka röster får för stort inflytande.
Att undvika tyckanden från parter i målet
med stark röst, t.ex. läkemedelsindustrin,
är ju en av expertbaserade riktlinjers viktiga
roller. Även om experter kan vara finansiellt
obundna (ett krav vid riktlinjearbetet inom
statliga verk), så har de ofta ett starkt intel-
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lektuellt intresse i sina frågor med risk att
lyfta fram egna resultat. Enskilda experter
med stark röst kan alltså ha icke-finansiella intressen i riktlinjers skrivningar. Starka
röster har dock inte nödvändigtvis fel. Så
även om tyckande inte kan undvikas i sig,
bör inte starka röster få för stort utrymme
vid riktlinjeframtagning, då detta riskerar
att ge en skeva resultat.
I denna artikel jämförs tre olika tillvägagångssätt för framtagande av riktlinjer
kopplade till stroke som jag deltagit i, eller
nära bevittnat, de senaste åren. Fokus läggs
på hur problemet med starka rösters tyckanden balanserats mot andra metodologiska aspekter.
Socialstyrelsens Nationella Strokeriktlinjer

Socialstyrelsen (SOS) gav för första gången
ut nationella riktlinjer i stroke 1999 som
reviderats helt eller delvis 2005, 2009 och
2014. Upplägget på SOS riktlinjer är att lista tillstånd och därtill kopplad åtgärd, där
varje Tillstånd kan kopplas till flera olika
Åtgärder i olika rader (TÅ-rader). I arbetet
med den senaste revisonen, som blir klar
2018, har riktlinjerna bantats och rekommendationer som ansågs okontroversiella
togs inte upp; detta för att SOS strokeriktlinjer är främst inriktade mot prioriteringsarbete på ledningsnivå, ej i första hand i
patientarbetet. Denna version hade också
en ny arbetsordning: SOS skulle, i enlighet
med ett nytt regeringsdirektiv, bereda nya
versionen i samarbete med Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering
(SBU). Arbetsgången var att SOS bjöd in
intressenter från profession och patientföreningar (bl.a. Svensk Förening för Hypertoni, Stroke och Vaskulär Medicin) för att
under ett möte föreslå vilka TÅ-rader som
skall ingå i revisionen. En lista på TÅ-rader
fastställdes sedan av en ledningsgrupp på
SOS innefattande ämnesexperter. Denna
TÅ-radslista skickades till SBU som fördelade listan på en rad experter – en expert
per TÅ-rad, flera TÅ-rader per expert. SBU

tillsammans med experten tog fram ett
kunskapsunderlag till SOS: Först specificerades frågan till en riktad frågeställning
i ett så kallat ”PICO”, som sedan godkändes av ledningsgruppen på SOS; därefter
gjordes litteratursökning och litteraturgenomgång inriktat på att besvara PICO:t i
en kortfattad rapport per TÅ-rad. På SOS
handlades sedan alla TÅ-raders rapporter av
en prioriteringsgrupp – där ingen som jobbat i SBU-fasen fick delta. Många TÅ-rader
visade sig ha otillräckligt vetenskapligt underlag, då gick dessa till en konsensuspanel
av kliniker som röstade via nätenkäter.
Läkemedelverkets expertgrupp

Som representant för Svensk Förening för
Hypertoni, Stroke och Vaskulär Medicin
deltog jag i läkemedelsverkets expertgrupp
för framtagande av riktlinjer om antikoagulantia vid förmaksflimmer, med fokus på
användning av NOAK 2016-2017. Resultatet publicerades nyligen i Läkemedelsverkets informationstidsskrift [1]. Arbetsgången var att först förberedde ett fåtal experter
bakgrundsdokument. Dessa bakgrundsdokument drogs som inledning på ett tvådagarsmöte med en större expertgrupp med
blandning av olika specialiteter. Under tvådagarsmötet delades vi upp i grupper, där
varje grupp författade varsitt avsnitt till det
första utkastet på riktlinjedokumentet. Det
sammanställda dokumentet cirkulerade sedan mellan alla experter och reviderades i
flera omgångar under månader. Alla experter kunde tycka till om alla delar.
Karolinska Stroke Update

Karolinska Stroke Update är en Internationell Strokekonferens som anordnas vartannat år. Konferensupplägget är inriktat på att
ta fram riktlinjer. Ett fåtal aktuella ämnen
tas upp varje år, ofta utvalda för att kunskapsframsteg gjorts sedan senaste mötet.
Varje ämne förbereds av en expertgrupp,
inklusive preliminär riktlinjetext. Som
konferensaktivitet presenterar sedan expert-

gruppen ämnet med förslag på riktlinjetext
för publiken. Publiken och expertgruppen
har sedan i samma seans en dialog om skrivningarna. Skrivningarna justeras på plats eller så tas beslut tas om ny andemening som
skrivs något senare.
Jämförelse mellan riktlinjearbetena

Dessa tre exempel på riktlinjearbete skiljer
sig på flera punkter. På ett spektrum av risk
att starka rösters tyckande får inflytande är
Karolinska Stroke Update mest känsligt,
SOS minst, och Läkemedelsverket mittemellan. Vid Karolinska Stroke Update är
det enbart de som är på plats som har en
chans att tycka till och tiden är begränsad,
icke-närvarande experter som skulle kunnat
ge en annan nyans i budskapet missas. På
SOS var arbetet designade med vattentätt
skott mellan SBU och SOS i syfte att inte
enstaka starkröstade experter skulle få för
stort inflytande. På läkemedelsverket var
det en relativt bred panel av experter som
inbjudits för att ge en heltäckande bild där
alla fick bidra till helheten utan tidspress.
Starka rösters tyckande är dock bara en av
flera viktiga metodologiska aspekter; två
andra aspekter är nyanserade budskap och
resursförbrukning.
Nyanserade budskap, där olika faktorer
och situationer vägs in, är relevanta för att
riktlinjerna ska vara praktiskt användbara
i patientarbetet. I arbetet mellan SOS och
SBU fanns det inte utrymme för dessa nyanser. När TÅ-raderna skulle besvaras gavs
enbart hänsyn till studier som svarade helt
på åtminstone ett utfallsmått, medan studier som bara svarade delvis på frågan inte
vägdes in i någon större utsträckning. Ett
exempel från en TÅ-rad jag arbetade med:
Timing av karotiskirurgi vid symtomatisk
karotisstenos. Det är vedertaget att operation bör ske inom 14 dagar från senaste
insjuknande, men nylig forskning visat att
risken för återinsjuknande är störst första
dagarna (i några studier [2]) men även att
risken för perioperativ komplikation kan
vara hög vid kirurgi de första dagarna (i
andra studier [3-4]). Enbart randomiserad design kan svara på hela frågan, och i
randomiserade prövningar är inget kortare
intervall än 14 dagar analyserat. Därför är
det enbart 14-dagarsaspekten som är med
i riktlinjernas remissomgång från SOS,

nyanser kring när inom 14 dagar saknas,
även fast det är relevant att ta upp. Dock
bör det noteras att en högröstad expert med
egna resultat (undertecknat) alltså inte gavs
möjlighet att styra budskapet – systemet
funkade. I jämförelse med SOS brist på
nyanser var nyanserat budskap centralt i arbetet inom läkemedelsverkets expertgrupp
där hänsyn togs till dem evidens som fanns:
Istället för att exkludera studier pga prespecificerade kriterier bedömdes de studier
som fanns, men hänsyn togs till kvalitetsbrister i skrivningarna. Även Karolinska
Stroke Update är i denna jämförelse mer
nyanserat än SOS riktlinjer.
Liksom i all verksamhet är resursförbrukning ofta ett begränsande steg. SOS riktlinjer var relativt dyra med ett stort arbete
på två statliga verk med multipla inhyrda
experter som ska finansieras. Läkemedelsverkets expertgrupp var sannolikt något billigare. Karolinska Stroke Update är i jämförelse mycket billig att ta fram eftersom konferensen finansieras av att deltagarna betalar
avgift, men den avgiften betalas i sin tur av
någon (för svenska deltagare är i slutändan
även detta betalat av offentliga medel eftersom det är landsting som skickar deltagare).
De tre metoderna har alltså för- och
nackdelar. SOS riktlinjer kan, genom sitt
flerstegsförfarande, anses vara relativt oberoende av starka rösters tyckande. Även när
tillgänglig evidens var otillräckliga och konsensuspanel användes, så var denna konsensuspanel inbördes blindad och röstade via
nätenkät varmed starka röster hördes lika
som andra. Denna grad av objektivitet kom
dock till priset av hög kostnad och brist på
nyanserat budskap. SOS riktlinjer är dock
främst inriktat på prioriteringsbeslut på
ledningsnivå, där objektivt framtaget underlag är av större vikt och ett nyanserat
budskap är av mindre vikt. Nyanserat budskap är mer relevant då riktlinjer ska appliceras i patientarbete. Läkemedelsverkets
expertgrupp hade en grad av starka rösters
tyckande i sig, men har å andra sidan ett
avvägt och nyanserat budskap till en rimlig kostnad. Eftersom arbetssättet var ett
mer öppet konsensusförfarande (cirkulerande dokument) kunde starkare röster få
inflytande, men alla kunde tycka till och
alla stod bakom slutskrivningen. Karolinska Stroke Update har en mer påtaglig risk

att falla offer för starka rösters tyckande,
men kan ge ett nyanserat budskap till en
rimlig kostnad. Även om starka röster kan
påverka relativt mycket, så har Karolinska
Stroke Update en viktig roll eftersom nya
framsteg kan tas upp relativt kort efter dem
upptäckts, medan statliga verks riktlinjer i
större utsträckning summerar över större
tidsperioder.
Slutsats

Riktlinjer har en viktig roll för den oinsatte
för utbildning och som motpol till budskap
från intressenter, såsom läkemedelsindustrin. Det är en avvägningsfråga hur mycket
man i framtagandet av riktlinjer ska stävja
de starka röster som kan tänkas skeva budskapet, ty det finns ett pris att betala avseende nyanserat budskap och resursåtgång. I
exemplen i denna jämförelse har olika avvägningar gjorts utifrån den roll som riktlinjen spelar – och alla ter sig rimliga utifrån
rollen som spelas.
Det tycks således tyckas olika mycket i
olika riktlinjer. Jag tycker det är acceptabelt.
Elias Johansson

Farmakologi och klinisk neurovetenskap,
Umeå Universitet
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Annons

Att börja träna, vilka effekter får
man av det?

F

å saker gör mina kollegor så irriterade
som när jag ifrågasätter det nyttiga i
att idka fysisk aktivitet. Jag har många
kollegor, som också är mina patienter, som
går hos mig för olika kardiometabola problem. Oftast har dessa kollegor hypertoni
och jag har så många gånger mött uppfattningen att man kan minska sin läkemedelsbehandling genom att öka på sin träningsaktivitet. ”Om jag börjar joggar varje dag,
istället för varannan, så kanske mitt blodtryck sjunker så mycket att jag kan ta bort
enalapril 20 mg”. Men vi brukar båda senare kunna konstatera att det inte fungerar
så enkelt, utan snarare gör, om inte annat,
tiden så att trycket istället ökar undan för
undan när åren går.

Studier på temat

Vad finns det då egentligen för moderna
studier av effekterna av fysisk aktivitet? I
SBU-utredningen ”Mat vid fetma”, där jag
var en av författarna, gick vi systematiskt
också helt kort igenom evidensen för att
ökad fysisk aktivitet skulle kunna minska
kroppsvikten. Detta var ganska raskt avklarat, vi skrev följande text i sammanfattningen: ”Det finns ett starkt vetenskapligt
underlag för att fysisk aktivitet som tillägg till
kostintervention med energirestriktion inte
har något betydande tilläggsvärde på viktreduktion efter sex månader för personer med
fetma” [1]. Detta är förstås något som inte
alls stämmer överens med den allmänna
uppfattningen om att ”träning ger viktnedgång”. Men som sagt, det kan inte hjälpas
att man i randomiserade prövningar inte
alls kan belägga denna till synes, intellektuellt teoretiska, trovärdiga hypotes som
bygger på följande resonemang: ”om man
äter som vanligt men ökar energiförbrukningen genom ökad träning så minskar
man i kroppsvikt”. När detta testats i randomiserat upplägg så stämmer det konstigt
nog inte. Men det kan ju förstås bero på
att deltagarna i studien äter mer än de tror,
eller att de inte verkligen rör sig så mycket mer att man verkligen ökar sin nettoenergiförbrukning. Hos barn har man sett

Mycket vila ger lägre förbränning och därför rundare mage. Sovande katt av Lovisa Nyström 15 år.

att ordinerad ökad fysisk aktivitet också
medför att man vilar mer samma dag så
att nettoeffekten av ökad träning på energiförbrukningen blir mycket liten enligt
data från accelerometrar [2]. Vuxna verkar
fungera på liknande sett enligt en mycket
intressant välgjord artikel där man använt
referensmetoden dubbelmärkt vatten. Denna dyra teknik fångar all energiförbrukning
genom att man kan få fram den andel av
det tunga vattnet (byggt av tungt väte, deuterium och tungt syre, O-18) som andas
ut som CO2 och som alltså förbränns vid
energiomsättningen i kroppen. Hur mycket
av det märkta vattnet som lämnat kroppen
som just vatten fångas med att analysera
hur mycket halten av deuterium sjunkit. I
en färsk och unikt stor studie (332 personer, vilket är mycket i dessa sammanhang,
dubbelmärkt vatten är dyrt) på detta tema
kunde man visa att det finns ett samband

mellan hur mycket man rör sig och total energiförbrukning i det lägre intervallet. Om
man inte rör på sig nästan alls, men ökar till
lite grann, så ökar alltså energiförbrukningen, enligt dessa data [3]. Men om man går
från måttlig träning till att öka träningen
ännu mer så når man en platå, energiförbrukningen ökar inte mer, konstigt nog.
Studiens titel beskriver det som “Constrained Total Energy Expenditure and Metabolic Adaptation to Physical Activity in Adult
Humans” dvs. att man på något sätt kompenserar energiförlusterna vid träning genom att spara på energi någon annanstans
[3]. I diskussionen i studien föreslår man
att detta kan bero på adaptation till den fysiska aktivitetens effekter genom att spara
på energi kopplat till reproduktiva metabol kostand men också avseende smårörelser och hur man står eller sitter (”postural
changes”). Man blir väl trött efter träning
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helt enkelt, och kanske lägger sig ett tag och
vilar, eller väljer att sätta sig ned istället för
att stå. Dessa ganska omedvetna beteenden,
betydelsen av smårörelser, har tidigare undersökts avseende energikostnader och man
har visat att det kan skilja 350 kcal/dag om
man är sparsam med smårörelser, ”fidgeting”, eller ”nonexercise activity thermogenesis”, såsom är vanligt vid fetma, jämfört
med om man flaxar mer med sina armar
och ben till vardags [4]. 350 kcal motsvarar
typiskt kostnaden för en joggningstur på 5
km om man väger 70 kg, så nog verkar det
kunna stämma matematiskt.
Individuella effekter

En avsaknad av effekt på vikten av att öka
träning, enligt vetenskapliga resultat innebär ju inte att det inte fungerar på en och
annan individ. Studier bygger ju nästan
alltid på grupper, om det är bra vetenskap,
så det är medelvärden som presenteras. Det
innebär ju förstås att en del individer kan
ha förlorat kroppsvikt, och de kan ju vara
tacksamma att ta fram som goda exempel
om man vill föra fram ”nyttan” med träning. Men eftersom nettoeffekten i genomsnitt typiskt var noll, så finns det då andra
individer som istället gick upp i vikt i studien [5].

Undertecknad har ju sedan länge ett stort
intresse i träning och dess effekter. Ett litet
hopp i sammanhanget har jag och kollegorna David Hambre och Marta Vergara kunnat ge i en studie av styrketräning. Om man
ökar sin muskelmassa genom styrketräning
så ökar också basförbränningen [6]. Såsom
grafen härintill visar så finns det ett mycket
starkt samband mellan energiförbrukning i
vila och muskelmassa. Det kostar helt enkelt
energi att bära runt på och ha muskler, vilket
tyvärr inte gäller för fettväv på samma sätt.
Träning och kardiovaskulär risk

Varför jag tycker det är intressant att diskutera fysisk aktivitet på detta kritiska sätt
bygger förstås på att LOOK-ahead studien
inte kunde visa att man minskade sin risk
när man ökade träning i kombination med
bantning i denna enda stora studie på detta
tema. Jag har beskrivit den i detalj tidigare
i VM men det kan inte skada med en kort
sammanfattning igen, eftersom resultaten
inte har fått det genomslag jag tycker det
borde.
I LOOK-ahead testades lågfettkost som
grund för bantning ihop med ökad fysisk aktivitet i form av promenader i syfte
att förbättra konditionen och att minska
kroppsvikten [8, 9]. Studien bekostades av

amerikanska skattemedel och pågick i upp
nästan 10 år på 5 145 patienter med typ
2-diabetes. Den stoppades i förtid då det
enligt interim-analyser inte fanns ens en
trend till att den kardiovaskulära sjukligheten minskade av livsstilsåtgärderna. Detta
inträffade trots att kroppsvikten, HbA1c
och mottagningsblodtrycket sjönk och
trots att konditionen enligt arbetsprov blev
bättre i interventionsgruppen. Vad som jag
finner särskilt anmärkningsvärt är att inte
ens det ökade omhändertagandet i gruppen som både skulle banta och motionera
fick effekt. Man träffade ju deltagarna varje månad eller tätare under nästan 10 års
tid, och coachade dem att träna och banta.
Kontrollgruppen fick ett betydligt glesare
omhändertagande för sin livsstil, enbart
några gånger per år. Borde inte helt enkelt
omvårdnaden i sig gjort deltagarna i interventionsgruppen friskare? Jag har svårt att
tro att det är farligt med promenader för att
förbättra konditionen, så var det istället helt
enkelt lågfettkosten som hade för mycket
kolhydrater för en positiv nettoeffekt? Eller
var det alltså för farligt att gå ned i vikt?
Tyvärr får vi aldrig veta detta eftersom man
i randomiserade studier med flera åtgärder
samtidigt inte korrekt vetenskapligt kan ta
fram vilken åtgärd som gav vilken effekt.

Sambandet mellan muskelmassa mätt med DEXA och basmetabolism mätt med indirekt kalorimetri, r= 0.91 p < 0.0001. Referens [7].
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Effekter av träning på lipider

Det finns ett förhållandevis fåtal studier på
detta tema. Man finner ibland en stegring
av HDL kolesterol och ibland en motsvarande sänkning av triglycerider, om det ens
sker några förändringar alls [10, 11]. LDL
kolesterol påverkas oftast inte eller så ser
man en minimal sänkning [10, 11]. I en
studie som jag själv utfört såg vi på friska
frivilliga personer, som jämförde 4 veckor
stillasittande med 4 veckor träning bestående av 5 km löpning 5 ggr/vecka, så medförde detta en stegring av HDL från 1.50
± 0.34 mmol/l till 1.55 ± 0.38 mmol/l,
p=0,03 [12]. Triglyceriderna sjönk från
0.94 ± 0.41mmol/l till 0.88 ± 0.31 mmol/l,
p= 0,04. LDL kolesterol påverkades inte
[12]. Det är alltså ungefär sådana små skillnader man kan få fram av ökad träning på
lipider.
Effekter av aerobisk träning på blodtrycket

Att be patienter, eller för all del också friska, att träna mer för att förbättra sin kardiovaskulära prognos genom att sänka
blodtrycket är ett klassiskt råd. När man
studerat effekten på mottagningstryck av
träning så visar detta oftast en skaplig effekt
på sådär -2/2 mmHg i allmänhet men ofta
med starkare effekter hos de med etablerad
hypertoni, -6,9/4,9 mmHg [13]. Men som
alla läsare av denna tidskrift känner till så
har man starka effekter även av placebo
på mottagningsblodtrycket. För att få veta
”verkliga” effekter av träning krävs således
mätning av t.ex. 24 timmarsblodtryck, eftersom man svårligen kan jämföra med en
pålitlig placebotränad grupp. Framförallt
nattligt blodtryck kan inte påverkas av placeboeffekter, och det är ju den tidsperiod
när trycket har störst prognostisk innebörd
[14].
I en färsk genomgång av effekterna av
aerobisk träning på 24 timmarsblodtryck
[15] fann man sammanlagt 15 studier där
detta evaluerats i ett antingen randomiserat parallellt eller randomiserat cross-over
upplägg [16-30]. Studierna inkluderade
män och kvinnor samt både hypertensiva
och icke-hypertensiva personer. I alla studierna var deltagarna otränade (sedentary)
och icke-rökare vid starten. Träningen var
aerobisk i alla 15 studierna men en av dessa
inkluderade dessutom en del styrketräning
i behandlingsgruppen. Träningspassen utövades 2-5 ggr/vecka i mellan 6-52 veckor.
I 3 av studierna fick även kontrollgruppen
någon form av placebo-intervention, såsom
stretching eller avkopplingsövningar.

Huvudresultatet var en sänkning av dagtryck på -3,9/2,7 mmHg som var statistiskt
signifikant [15]. Genomsnittstrycket under
natten var däremot oförändrat av interventionerna (siffrorna anges inte i artikeln).
När studier där man inte haft med någon
placebo-behandling exkluderades var inte
heller effekten på dag-genomsnitt längre
signifikant (snitt: -0.49/0,89 mmHg)[15].
Träning var förenat med en viktminskning
på i genomsnitt 2,9 kg i de studier där vikten rapporterades. Syrgasupptaget steg också i träningsgrupperna där detta analyserats (8 studier, + 3,6 ml/min/kg). Vilopuls
dagtid sjönk 4,4 slag/min i de sju studier
där sådana data rapporterades men pulsen
nattetid förblev oförändrad i samma studier
[15].
Sammanfattningsvis sågs ingen betydande effekt på den starkaste blodtrycksmarkören för kardiovaskulär risk, nattligt blodtryck, när man analyserade randomiserade
data från flera studier inkluderande normooch hypertensiva deltagare av båda könen
[15]. Detta passar förstås med att den effekt
man sett på mottagningsblodtryck är av
samma magnitud, eller till och med mindre, som placebo brukar framkalla [31].
Det passar också med den uteblivna effekten
på kardiovaskulära händelser av träning +
bantning i LOOK-ahead där mottagningsblodtrycket sjönk ca 5/3 mmHg [8, 9].
Springa under rusningstid

Som vanligt så tränar jag själv ändå. Det
passade bra att ha skaplig löpkondis igår
då jag fick springa 3 km i centrala Stockholm från KI till centralen, för att hinna
med tåget efter att suttit i betygsnämnden
på en utdragen disputation. Det går fortare
att komma fram så än med taxi under det
som så beskrivande kallas rusningstid. Men
svettigt blev det.

Referenser
1. SBU. Mat vid fetma. http://wwwsbuse/sv/
Publicerat/Gul/Mat-vid-fetma-/. 2013.
2. Metcalf B, Henley W, Wilkin T. Effectiveness of intervention on physical activity of
children: systematic review and meta-analysis of controlled trials with objectively
measured outcomes (EarlyBird 54). Bmj.
2012;345:e5888. doi: 10.1136/bmj.e5888.
PubMed PMID: 23044984.
3. Pontzer H, Durazo-Arvizu R, Dugas LR,
Plange-Rhule J, Bovet P, Forrester TE, et al.
Constrained Total Energy Expenditure and
Metabolic Adaptation to Physical Activity in
Adult Humans. Curr Biol. 2016;26(3):4107. doi: 10.1016/j.cub.2015.12.046. PubMed
PMID: 26832439; PubMed Central PMCID: PMCPMC4803033.
4. Levine JA, Lanningham-Foster LM, McCrady SK, Krizan AC, Olson LR, Kane PH, et
al. Interindividual variation in posture allocation: possible role in human obesity. Science.
2005;307(5709):584-6. PubMed PMID:
15681386.
5. Melanson EL, Keadle SK, Donnelly JE,
Braun B, King NA. Resistance to exercise-induced weight loss: compensatory behavioral adaptations. Medicine and science in
sports and exercise. 2013;45(8):1600-9. doi:
10.1249/MSS.0b013e31828ba942.
PubMed PMID: 23470300; PubMed Central
PMCID: PMCPMC3696411.
6. Hambre D, Vergara M, Lood Y,
Bachrach-Lindstrom M, Lindstrom T,
Nystrom FH. A randomized trial of protein
supplementation compared with extra fast
food on the effects of resistance training to
increase metabolism. Scand J Clin Lab Invest. 2012;72(6):471-8. Epub 2012/09/01.
doi: 10.3109/00365513.2012.698021. PubMed PMID: 22935042.
7. Claesson AL, Holm G, Ernersson A, Lindstrom T, Nystrom FH. Two weeks of overfeeding with candy, but not peanuts, increases insulin levels and body weight. Scand J
Clin Lab Invest. 2009:1-8. PubMed PMID:
19396658.
8. Wing RR, Bolin P, Brancati FL, Bray GA,
Clark JM, Coday M, et al. Cardiovascular effects of intensive lifestyle intervention in type 2 diabetes. The New England
journal of medicine. 2013;369(2):145-54.
Epub 2013/06/26. doi: 10.1056/NEJMoa1212914. PubMed PMID: 23796131;
PubMed Central PMCID: PMC3791615.
9. Wing RR. Long-term effects of a lifestyle
intervention on weight and cardiovascular
risk factors in individuals with type 2 diabetes mellitus: four-year results of the Look
AHEAD trial. Archives of internal medicine.
2010;170(17):1566-75. Epub 2010/09/30.
doi:
10.1001/archinternmed.2010.334.
170/17/1566 [pii]. PubMed PMID:
20876408; PubMed Central PMCID:
PMC3084497.

Fredrik Nyström

Professor i internmedicin och endokrinologi
Linköpings Universitet

VASKULÄR MEDICIN 2017 · NR 2 17

10. Tambalis K, Panagiotakos DB, Kavouras SA,
Sidossis LS. Responses of blood lipids to aerobic, resistance, and combined aerobic with resistance exercise training: a systematic review of
current evidence. Angiology. 2009;60(5):61432. doi: 10.1177/0003319708324927. PubMed PMID: 18974201.

17. Westhoff TH, Franke N, Schmidt S, Vallbracht-Israng K, Zidek W, Dimeo F, et al.
Beta-blockers do not impair the cardiovascular benefits of endurance training in
hypertensives. Journal of human hypertension. 2007;21(6):486-93. doi: 10.1038/
sj.jhh.1002173. PubMed PMID: 17330056.

11. Couillard C, Despres JP, Lamarche B, Bergeron J, Gagnon J, Leon AS, et al. Effects of
endurance exercise training on plasma HDL
cholesterol levels depend on levels of triglycerides: evidence from men of the Health,
Risk Factors, Exercise Training and Genetics
(HERITAGE) Family Study. Arterioscler
Thromb Vasc Biol. 2001;21(7):1226-32.
PubMed PMID: 11451756.

18. Waib PH, Goncalves MI, Barrile SR. Improvements in insulin sensitivity and muscle
blood flow in aerobic-trained overweight-obese hypertensive patients are not associated
with ambulatory blood pressure. J Clin Hypertens (Greenwich). 2011;13(2):89-96. doi:
10.1111/j.1751-7176.2010.00393.x. PubMed PMID: 21272196.

12. Nyberg S, Gerring E, Gjellan S, Vergara M,
Lindstrom T, Nystrom FH. Effects of exercise with or without blueberries in the diet on
cardio-metabolic risk factors: An exploratory
pilot study in healthy subjects. Ups J Med
Sci. 2013;118(4):247-55. Epub 2013/08/28.
doi: 10.3109/03009734.2013.825348. PubMed PMID: 23977864.
13. Cornelissen VA, Fagard RH. Effects of endurance training on blood pressure, blood
pressure-regulating mechanisms, and cardiovascular risk factors. Hypertension.
2005;46(4):667-75.
doi:
10.1161/01.
HYP.0000184225.05629.51.
PubMed
PMID: 16157788.
14. Staessen JA, Thijs L, Fagard R, O'Brien ET,
Clement D, de Leeuw PW, et al. Predicting
cardiovascular risk using conventional vs
ambulatory blood pressure in older patients
with systolic hypertension. Systolic Hypertension in Europe Trial Investigators. JAMA
: the journal of the American Medical Association. 1999;282(6):539-46. PubMed PMID:
10450715.
15. Cornelissen VA, Buys R, Smart NA. Endurance
exercise beneficially affects ambulatory blood
pressure: a systematic review and meta-analysis. Journal of hypertension. 2013;31(4):63948. doi: 10.1097/HJH.0b013e32835ca964.
PubMed PMID: 23325392.
16. Wijnen JA, Kool MJ, van Baak MA, Kuipers
H, de Haan CH, Verstappen FT, et al. Effect of exercise training on ambulatory blood
pressure. Int J Sports Med. 1994;15(1):105. doi: 10.1055/s-2007-1021012. PubMed
PMID: 8163319.

18

VASKULÄR MEDICIN 2017 · NR 2

19. Van Hoof R, Hespel P, Fagard R, Lijnen P, Staessen J, Amery A. Effect of endurance training
on blood pressure at rest, during exercise and
during 24 hours in sedentary men. The American journal of cardiology. 1989;63(13):945-9.
PubMed PMID: 2929469.
20. Tsai JC, Liu JC, Kao CC, Tomlinson B,
Kao PF, Chen JW, et al. Beneficial effects
on blood pressure and lipid profile of programmed exercise training in subjects with
white coat hypertension. American journal
of hypertension. 2002;15(6):571-6. PubMed
PMID: 12074361.
21. Shiotani H, Umegaki Y, Tanaka M, Kimura
M, Ando H. Effects of aerobic exercise on
the circadian rhythm of heart rate and blood
pressure. Chronobiol Int. 2009;26(8):163646. doi: 10.3109/07420520903553443.
PubMed PMID: 20030546.
22. Nualnim N, Parkhurst K, Dhindsa M, Tarumi
T, Vavrek J, Tanaka H. Effects of swimming
training on blood pressure and vascular function in adults >50 years of age. The American
journal of cardiology. 2012;109(7):1005-10.
doi: 10.1016/j.amjcard.2011.11.029. PubMed PMID: 22244035.
23. Miyai N, Arita M, Miyashita K, Morioka I,
Shiraishi T, Nishio I, et al. Antihypertensive effects of aerobic exercise in middle-aged
normotensive men with exaggerated blood
pressure response to exercise. Hypertens
Res. 2002;25(4):507-14. PubMed PMID:
12358134.
24. Jessup JV, Lowenthal DT, Pollock ML, Turner T. The effects of endurance exercise training on ambulatory blood pressure in nor-

motensive older adults. Geriatr Nephrol Urol.
1998;8(2):103-9. PubMed PMID: 9893219.
25. Guimaraes GV, Ciolac EG, Carvalho VO,
D'Avila VM, Bortolotto LA, Bocchi EA.
Effects of continuous vs. interval exercise training on blood pressure and arterial
stiffness in treated hypertension. Hypertens
Res. 2010;33(6):627-32. doi: 10.1038/
hr.2010.42. PubMed PMID: 20379194.
26. Fortmann SP, Haskell WL, Wood PD. Effects
of weight loss on clinic and ambulatory blood
pressure in normotensive men. The American journal of cardiology. 1988;62(1):89-93.
PubMed PMID: 3381757.
27. Cox KL, Puddey IB, Morton AR, Burke V,
Beilin LJ, McAleer M. Exercise and weight
control in sedentary overweight men: effects
on clinic and ambulatory blood pressure.
Journal of hypertension. 1996;14(6):779-90.
PubMed PMID: 8793702.
28. Cooper AR, Moore LA, McKenna J, Riddoch CJ. What is the magnitude of blood
pressure response to a programme of moderate intensity exercise? Randomised controlled trial among sedentary adults with
unmedicated hypertension. Br J Gen Pract.
2000;50(461):958-62. PubMed PMID:
11224966; PubMed Central PMCID: PMCPMC1313881.
29. Ciolac EG, Bocchi EA, Bortolotto LA, Carvalho VO, Greve JM, Guimaraes GV. Effects
of high-intensity aerobic interval training
vs. moderate exercise on hemodynamic,
metabolic and neuro-humoral abnormalities of young normotensive women at high
familial risk for hypertension. Hypertens
Res. 2010;33(8):836-43. doi: 10.1038/
hr.2010.72. PubMed PMID: 20448634.
30. Cardoso CG, Jr., Rosas FC, Oneda B, Labes
E, Tinucci T, Abrahao SB, et al. Aerobic training abolishes ambulatory blood pressure increase induced by estrogen therapy: a double
blind randomized clinical trial. Maturitas.
2011;69(2):189-94. doi: 10.1016/j.maturitas.2011.03.017. PubMed PMID: 21493022.
31. Beckett NS, Peters R, Fletcher AE, Staessen
JA, Liu L, Dumitrascu D, et al. Treatment
of hypertension in patients 80 years of age or
older. The New England journal of medicine. 2008;358(18):1887-98. PubMed PMID:
18378519.

Incidens och riskfaktorer för venös
tromboembolism hos patienter
med lymfom
"Syftet med studien är att identifiera specifika riskfaktorer som ökar
risk för en venös trombos (ej CVK-associerad) hos patienter med
lymfom samt kartlägga trombosincidensen."

Bakgrund

Aktiv cancer är en signifikant och väldokumenterad riskfaktor för både en förstagångs- och recidiverande trombos. Trombos är den näst vanligaste dödsorsaken
bland patienter med cancer med en rapporterad incidens mellan 2 % och 30 % i olika
studier. Incidensen varierar beroende på
typ och lokalisering av tumören, närvaro av
metastatisk sjukdom, pågående behandling
och typ av cytostatika, ålder och sjukdomar
hos patienten m.m. Syftet med behandlingen av tromboembolism är att lindra de akuta symtomen, minska recidivrisken, inklusive risk för fatal och icke-fatal lungemboli,
samt minska incidensen av långtidssequele,
exempelvis posttrombotisk syndrom. Profylaktisk användning av antitrombotiska
medel bidrar till minskningen av trombosrisk vid fr.a. högrisksituationer. Enligt de
senaste riktlinjerna (2013) från ASCO är
lågmolekylärt heparin (LMH) eller ofraktionerat heparin (unfractioned heparin,
UFH) förstahandsval som antitrombotiskt medel för patienter med cancer, både
för behandling av asymtomatisk trombos
och som långtidsprofylax. Anti-vitamin K
(AVK, i Sverige nästan endast warfarin) kan
användas i andra hand och användning av
de nya orala antikoagulantia (NOAK) bör
tills vidare undvikas hos patienter med
cancer. Förlängd (>6 månader) behandling
med antitrombotiska medel är motiverad
hos vissa patienter med riskfaktorer såsom
pågående behandling med cytostatika, stor

tumörbörda, immobilisering m.m. Dock
bör nyttan med förlängd behandling vägas
mot att risken för blödning stiger under behandling med antikoagulantia och är ännu
mer uttalad hos patienter med maligniteter,
bl.a. p.g.a. trombocytopeni, invasiva ingrepp, leversvikt och koagulopati.
Ett flertal studier har gjorts om användning av antitrombotiska medel som behandling eller profylax mot trombos hos patienter med cancer. En del studier (CLOT,
Main-LITE, CATCH, CANTHANOX,
ONCENOX) har jämfört användning av
AVK med användning av LMH som behandling av en akut trombos; rekommendationen att använda LMH i första hand
grundades på resultaten från dessa studier.
Andra studier (PROTECHT, SAVE-ONCO, FAMOUS, TOPIC-1 och -2) har visat att användning av LMH i profylaktiskt
syfte hos patienter med malignitet, särskilt
under pågående behandling med cytostatika, minskar risken för symtomatisk VTE
utan signifikant ökning av blödningsrisken.
Enbart en studie (ABLE) har hittills jämfört NOAK (rivaroxaban) med LMH som
profylax; dock pågår ytterligare studier (SELECT-d). De flesta publicerade studier är
gjorda på en heterogen cancerpopulation av
fr.a. solida tumörer. I vissa studier rapporteras ett antal patienter med hematologiska
maligniteter som inkluderades; dock är antalet inkluderade patienter lågt och maligniteten definierades inte vidare (histopatologisk typ, lokalisation, grad m.m).

Antitrombotisk behandling hos patienter
med hematologiska maligniteter

Hodgkin och non-Hodgkin lymfom är
bland de hematologiska maligniteterna
som ger högst trombosrisk. Det finns inga
specifika riktlinjer för lymfompatienter; patienter med lymfom behandlas enligt principerna för solida tumörer. Lymfom är dock
inte en typisk solid tumör; i flera fall finns
det benmärgsinfiltration vilket innebär att
benmärgssvikt med anemi och/eller trombocytopeni föreligger redan från diagnosen.
Användningen av cytostatika för lymfombehandling leder till signifikant benmärgstoxicitet, och i sin tur till signifikant
blödningsrisk kopplad till trombocytopeni.
Samtidigt ingår frekventa intratekala behandlingar i vissa behandlingsprotokoll och
detta kan också tillfälligt avbryta antitrombotisk behandling.
Bortsett från de vanliga riskfaktorerna
(immobilisering, cytostatika, tidigare VTE,
trombofili, närvaro av central venkateter,
CVK) är lokalisation och storlek samt eventuell intravasal växt av tumören eller externt
tryck på stora kärl ytterligare riskfaktorer
för trombos. Enligt ASCO:s riktlinjer 2013
bör trombosprofylax övervägas för alla inneliggande och immobiliserade patienter
om inga kontraindikationer föreligger.
Studiedesign och syfte

Vi planerar att genomföra en retrospektiv
registerstudie där journaler för alla patienter som diagnostiserades med lymfom och
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behandlades på Hematologiska Kliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
mellan åren 2000-2015 granskas med hänsyn till förekomst av tromboemboliska händelser.
Syftet med studien är att identifiera specifika riskfaktorer som ökar risk för en venös
trombos (ej CVK-associerad) hos patienter
med lymfom samt kartlägga trombosincidensen. Det är särskilt intressant att undersöka vilken typ av lymfom som medför
högst risk, hur trombosrisken påverkas av
tumörspecifika karakteristika och cellgiftsbehandling, när de flesta tromboemboliska
komplikationer inträffar i förhållande till
diagnos och behandlingsstart samt vilka andra faktorer som ökar trombosrisken.

Ambitionen är att identifiera situationer
där risken för att insjukna i en trombos är
störst för att därefter undersöka möjligheten att initiera behandling med LMH i
förebyggande syfte vid diagnos/cytostatikabehandling för att förhindra insjuknandet.
Roza Chaireti

Klinisk kemi och koagulation
Karolinska Institutet

Roza Chaireti tilldelades Leos forsknings- och
utbildningsstipendium på symposiet i Stockholm 2017 för sitt forskningsprojekt.
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Strukturerad hjärtsviktsvård;
från klinisk forskning till
implementering

H

järtsvikt är fortfarande den vanligaste orsaken till att patienter
söker akut och läggs in för vård
på sjukhus. Vid kronisk hjärtsvikt har hjärtat skadats till en grad att det inte pumpar
runt kroppens blod tillräckligt effektivt.
Symtom med andfåddhet, svår trötthet och
vätskeansamling med svullna ben, kan leda
till akut svår andnöd och lungödem. Kronisk hjärtsvikt leder till hög dödlighet: ofta
lika hög som vid cancer. Behov av sjukhusvård i den svåraste formen; NYHA klass IV
är i ökande.

Hjärtsviktsbehandling på akut internmedicin – 10 år senare fortsatt hög dödlighet

Trots nationella riktlinjer blir kroniskt
hjärtsviktssjuka utan bästa basbehandling: RAS + BB. För våra äldsta och sköraste multisjuka patienter, i NYHA klass
IV, kan de vara svårt med bieffekterna av
hjärtsviktsläkemedel. Våra resultat visar
att överlevnaden inte ökat men att patienterna insjuknar i högre ålder nu, i medeltal >82 års ålder och att man lever längre
med hjärtsvikt. Vi ser också att patienter
som inte svarar på läkemedelsbehandling
återinsjuknar och oftare behöver sjukhusvård. Hos hjärtsviktspatienter där upprepade mätningar med hjärtsviktsmarkören
NT-proBNP gjorts under vårdtiden och
som inte svarade på läkemedelsbehandlingen, kunde man identifiera dessa personer
som ”non-responders”. Dessa hjärtsviktspatienter blev ofta återinskrivna på sjukhus
igen, inom 30 dagar. Här har vi något som
inte stämmer; vårdplatserna är för få, vilket
leder till hög omsättning av patienter som
kanske är i behov av något längre sjukhusvård, men som skrivs ut från sjukvården för
att sen åter behöva komma akut till sjukhus. Ett fel i strukturen.

Sjuksköterskan Marie-Louise Edvinsson i full fart med att ta hand om patienterna på sjukhuset i Lund.
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PATIENT-ID

VO Akutsjukvård och Internmedicin

STANDARDVÅRDPLAN HJÄRTSVIKT FÖR SLUTENVÅRD
= Läkare
= SSK/USK
= SJG/ARB.T
= SSK team svikt

Vårddag
DAG 1

DAG 2

DAG 3

DAG 4

DAG 5

UTSKRIVNING

VID
ÅTERBESÖK

NT-Pro BNP

NT-pro BNP,
Na, K, Hb,
eGFR, (HbA1c)

NYHA klass

NYHA klass

Datum
Labstatus

NT-Pro BNP
Na, K, Hb, eGFR,
TnT, blgl.

NT-Pro BNP, Na,
K, eGFR

Diagnos

Remiss EKO
Vb. > 3 mån
NYHA klass

EKO
EF=
NYHA klass

Kompressionsstrumpor?

Observation/
övervakning

P/BT/temp.
P/BT/temp.
SaO² x 2
SaO² x 2
AF x 1
AF x 1
EKG ev. telemetri - MAVA

P/BT/temp.
SaO² x 2
AF x 1

P/BT/temp.
SaO² x 2
AF x 1

P/BT/temp.
SaO² x 2
AF x 1

Planerad us:
Corangio
JA
NEJ
Hjärt-/lung-rtg
JA
NEJ
MR cor
JA
NEJ

Planeras
spirometri

Behov
CRT/ICD

EKG
Svar på alla us.
till pat.

Vikt=

Vikt=

Vikt=

Vikt=

Vikt=

ev.

ev.

ev.

ev.

ev.

Etiologi/
utredning

Längd/Vikt =
BMI
Bukomfång v.b.

NYHA klass

Preliminär orsak
till hjärtsvikt =
IHD, HT, klaﬀ,
FF, annat

Vikt =
Längd=
BMI=
Bukomfång=

JA

NEJ

KAD, urinmängd

Fråga om
nokturi

Nutrition

Nutrition, BIA,
DRUM, turgor,
energibehov,
kcal/dygn

Intag kcal
=
Vätskeintag
=

Behov av
nutritionshjälp?

Oro/ångest/
smärta

VAS oro

VAS oro

VAS oro

Kognition
Fysisk aktivitet

Arb.t. MMT
Trötthet/
fatigue

SJG/arb.t.

Förbättring/försämring i NYHA klass

Fråga om
aktivitet

Kunskap om HF

Muntlig info av
hjärtsvikts-SSK

Info om
hjärtsvikt av
läkare

Broschyr RiksSvikt

Pat. kan tecken på hjärtsvikt

Följer
sjukdomen

Startdos: Enalapril 2,5-5 mg x 1-2
Måldos: Enalapril 10 mg x 2

OBS! Hypotoni
Ortostatiskt blodtryck

Registrera
ortostatiskt
test

ARB-AT1hämmare
Candesartan

Startdos: Atacand 4-8 mg x 1
Måldos: Atacand 32 m,g x 1

OBS! Hyptoni
Kalium, krea, ortostatiskt blodtryck

Upptritering
1-2 veckors
intervall

Betablockerare

Startdos: Bisoprolol 1,25 mg x 1
Måldos: Bisoprolol 10 mg x 1

OBS! Hypotoni, bradykardi
Hjärtfrekvens, blodtryck

Låg dos stor
1-4 veckors
intervall

Diuretika

Furosemid

Bolusinjektion att föredra före infusion –
försiktighet
Tilläggsbehandling tabl.

Compliance
följsamhet

Aldosteronhämmare

Startdos: Spironolakton 12,5 mg x 1
Måldos: Spironolakton 25 mg x 1

Kontroll av krea och kalium

Krea, kalium 1
gång/vecka

RiksSvikt
Läkemedel
ACE-hämmare

Klarar måltid?

VAS oro

VAS oro

Fråga om
aptit

VAS oro

Nyregistrera

Furix iv.

Faktaägare, marie-louise.edvinsson@skane.se 2016-04-20
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20-80 mg vb.

Nu behövs standardiserad vård och individuell läkemedelsbehandling

Nu måste hjärtsviktspatienterna prioriteras med en standardiserad vårdplan och
att på ett strukturerat sätt, behandla hjärtsviktssjukdomen på individuell nivå. En
standardvårdplan för hjärtsviktsvård från
Landstinget Sörmland, står som modell; 5
dygns vård där flera professioner samarbetar
utifrån ett helhetsperspektiv. Den anpassades efter vår Internmedicinska kliniks behov. De hjärtsviktspatienter, som av läkare
och sjuksköterska i teamet, anses ha behov,
kan erbjudas ett uppföljande besök på avdelningens mottagning,”Follow up”, men
då som ett öppenvårdsbesök där patienten
får träffa samma sjuksköterska och läkare
som under vårdtillfället. Denna behandlingsform har redan visat sig lyckad, och ett
20-tal hjärtsviktspatienter berättar om ökad
kunskap, delaktighet och förbättrad livskvalitet. Några har försämrats och då kunnat direktinläggas på sjukhusavdelningen

omedelbart, detta har upplevts som en stor
trygghet. För all personal har kunskapsnivån ökat sen standardvårdplanen infördes,
och de olika delarna i vården t.ex., daglig
vikt och nutrition, kommuniceras och dokumenteras bättre i teamet. Nya registreringar i det nationella RiksSvikt har startats.
Hela processen med implementering av
standardvårdplan – hitta ”non responders”
– återbesök har belönats med 100 000 SEK
från Vård Akademin, Skånes universitetssjukhus i Lund.
Natriuretiska peptider frisätts från hjärtmuskelceller vid akut och kronisk hjärtsvikt.
Detta mäter man med ett enkelt blodprov.
Man har under de senaste årtionden använt
dessa peptider för att diagnostisera kronisk
hjärtsvikt och för att uppskatta prognosen
hos personer med sjukdomen. Vi ville därför även undersöka om skillnad i nivåer på
natriuretiska peptider, över tid hos patienter
med episoder av förvärrad hjärtsvikt kunde
identifiera dem som hade i synnerhet hög

eller i synnerhet låg överlevad. Frågeställningar undersöktes genom att gå igenom
journaluppgifter från hjärtsviktspatienter
som sökt för andfåddhet på akutkliniken
i Lund under 2013. Det framkom att de
hade en likartad prognos, hade likartad läkemedelsbehandling och var i samma ålder,
jämfört med en liknande grupp studerad
under 2005. Det visade sig att patienter
som sjönk i sin nivå av natriuretisk peptid
mellan två akutbesök hade mycket bättre
prognos än dem som steg mellan två akutbesök, samt att de som vårdats en period på
sjukhus pga. förvärrad hjärtsvikt utan samtidig reduktion av natriuretisk peptid ofta
återinskrevs inom en månad efter hemgång.
Natriuretiska peptider visade sig således
vara till nytta för att följa sjukdomen hos en
grupp patienter med kronisk hjärtsvikt som
fortfarande har en tämligen låg överlevnad.
Marie-Louise Edvinsson
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Epidemiologiska, mekanistiska
och genetiska aspekter av
vaskulärt åldrande
Autoreferat av avhandlingen “Epidemiological, mechanistic and genetic
aspects of vascular ageing and arterial stiffness in the population” som försvarades i Malmö den 5 maj 2017 av Mikael Gottsäter, Institutionen för
kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds Universitet.
Huvudhandledare: Professor Peter Nilsson, Lunds Universitet.
Biträdande handledare: Professor Olle Melander och docent Margaretha
Persson, båda vid Lunds Universitet.

A

rtärstyvhet (arterioskleros) innebär
försämrade elastiska egenskaper i
de stora elastiska artärernas kärlväggar. Dessa artärers volymbuffrande effekt, Windkessel-effekten, minskar därmed
vilket får till följd att det systoliska blodtrycket stiger [1]. Två meta-analyser har
visat att artärstyvhet kan prediktera kardiovaskulära händelser och död [2, 3]. Artärstyvheten är starkt korrelerat till ålder och
kallas därför ofta vaskulärt åldrande. Denna
åldrandeprocess sker dock med olika hastighet hos olika individer och termen Early
Vascular Ageing (EVA) har därför myntats
för att beskriva individer som, för åldern,
har styva artärer [4]. Flera studier har visat
på samband mellan bland annat artärstyvhet och diabetes, svår njurfunktionsnedsättning (CKD 5) och flera inflammatoriska sjukdomar [5]. Vad gäller sambanden
med andra kardiovaskulära riskfaktorer och
markörer är sambanden inte lika klarlagda
[6]. Avhandlingens syfte var därför att studera det vaskulära åldrandets samband med
hemodynamiska, cirkulerande, morfologiska och genetiska markörer.
Material

I avhandlingens samtliga fyra delarbeten
användes data från Malmö Kost Cancer
(MKC)-kohorten. MKC är en populationsbaserad kohort som startades för att undersöka sambandet mellan kost och cancer och
inkluderade totalt drygt 28.000 individer
från Malmö. En del av populationen, 6103
individer, deltog mellan 1991 och 1994 i
baslinjeundersökningen av den så kallade

kardiovaskulära kohorten av MKC. I återundersökningen av MKCs kardiovaskulära
kohort, som genomfördes mellan 2007 och
2012, deltog 3734 individer.
Delarbete 1: Adrenomedullin

Adrenomedullin är en peptid som bland
annat har vasodilaterande och kardioprotektiva effekter [7]. I det första delarbetet
studerades samband mellan adrenomedullin och ateroskleros (mätt som karotid intima-media tjocklek och karotis-plack) samt
arterioskleros (mätt som brakialt pulstryck).
Studiepopulationen bestod av 4924 individer från MKC baslinje, medelåldern var 58
år. Resultaten visade signifikanta, positiva
tvärsnittsamband mellan adrenomedullin
och intima-media tjocklek, karotis-plack
och pulstryck.
Delarbete 2: Artärstyvhet i abdominella
aorta

De elastiska artärerna är betydligt mindre styva än de muskulära artärerna men
även inom de elastiska artärerna varierar
styvheten påtagligt mellan segmenten [8].
Torakalaorta är mest eftergivlig och sedan
ökar styvheten längre distalt. I det andra
delarbetet undersöktes prediktorer för styvhet i abdominella aorta. Diameterförändringen diastole-systole i abdominella aorta
registrerades med hjälp av ultraljud och
från detta räknades ett mått på styvheten,
β-stiffness index, ut. Denna studie gjordes
i en sub-population av MKC och inkluderade 335 individer som återundersöktes i
genomsnitt 7 år efter MKC baslinjeunder-

sökning. Resultaten visade att hos kvinnor,
men inte hos män, kunde HDL kolesterol
(p=0,005, negativt samband) och insulinresistens mätt som HOMA-IR (p=0,03)
båda prediktera β-stiffness index.
Delarbete 3: Regional artärstyvhet

I delarbete 3 undersöktes prediktorer för
artärstyvhet mätt som c-f PWV vid MKC
återundersökning. C-f PWV är gold standard för artärstyvhetsmätning och ger
ett mått på artärstyvheten längs sträckan
karotis-aorta-iliaca-femoralis och kallas
därför regional artärstyvhet [6] Delarbete
3 inkluderade 2679 individer med en genomsnittlig uppföljningstid på 17 år från
MKC baslinje till MKC återundersökning.
Medelåldern vid återundersökningen var
72 år. Resultaten visar bland annat att faste-glukos, HOMA-IR, HDL-kolesterol
(negativt samband), triglycerider, midjeomfång och BMI kunde prediktera c-f PWV
efter justering för bland annat medelartärtryck och hjärtfrekvens. Sambandet mellan faste-glukos och c-f PWV sågs även för
glukos-nivåer under gränsen för diabetes
(Figur 1). För njurfunktion sågs ett samband (p=0,006) som dock ej var signifikant
efter full justering. Varken LDL-kolesterol
eller rökning kunde prediktera c-f PWV
(eller hade tvärsnittssamband).
Delarbete 4: Genetic risk scores och artärstyvhet

I delarbete 4 användes Mendelsk randomisering i syfte att påvisa kausala samband
mellan kardiometabola markörer och c-f
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taten för själva fenotypen, det vill säga att
sambandet mellan faste-glukos och artärstyvhet även föreligger i nivåer under diagnoskriteriet för diabetes. De 15 SNPs för
faste-glukos som användes har identifierats
bland icke-diabetiker [10] och är alltså markörer för gener som påverkar glukosnivåer
hos individer utan diabetes. Generna har
därför ofta haft längre tid på sig att utöva
sina effekter på individens glukosnivå. Detta faktum skulle kunna förklara att SNPs
för faste-glukos, i motsats till SNPs för typ
2 diabetes, uppvisade signifikanta samband
vid inverse-variance weighted Mendelsk
randomisering. Resultaten måste dock replikeras i framtida studier.

Figur 1. Samband mellan nivåer av faste-glukos/diabetesstatus och karotid-femoral pulsvågshastighet.

PWV. Även här användes mätningarna av
c-f PWV som utfördes vid MKC återundersökning. Som genetisk markör användes flera single nucleotide polymorphisms (SNPs)
som adderades i genetiska risk scores. De
kardiometabola fenotyper som undersöktes
var systoliskt blodtryck, BMI, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, triglycerider, typ 2
diabetes och faste-glukos. Resultaten visade signifikanta samband mellan c-f PWV
och genetiska risk scores för typ 2 diabetes (p=0,04) och faste-glukos (p=0,03).
För övriga fenotyper sågs inga signifikanta
samband. Vidare analyser gjordes där sambanden mellan alla enskilda SNPs och c-f
PWV samt sambanden mellan alla enskilda
SNPs och respektive kardiometabol markör
ingick. Denna så kallade inverse-variance
weighted Mendelsk randomisering, gjordes
också för att minska effekten av pleiotropi.
Vid dessa analyser sågs samband mellan
SNPs som höjer faste-glukos och c-f PWV
(p=0,006) men inte mellan typ 2 diabetes
SNPs och c-f PWV (p=0,88).
Diskussion

Avhandlingen belyser sambandet mellan
vaskulärt åldrande och ett flertal olika sorters markörer, både tvärsnittssamband och
samband över tid. Delarbete 3 visar att fetma, störd glukosmetabolism, HDL-koles-
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terol och triglycerider kan prediktera artärernas styvhet efter en lång uppföljningstid.
Däremot sågs inga samband mellan artärstyvhet och LDL-kolesterol eller rökning.
Slutsatsen blir därför att det kända kluster
av riskfaktorer för ateroskleros delvis skiljer
sig från de markörer som i avhandlingen
identifierats för artärstyvhet. I delarbete 2
fanns flera skillnader i resultaten mellan
könen där HOMA-IR och HDL-kolesterol
hade samband med artärstyvhet i abdominella aorta endast hos kvinnor. Det har tidigare föreslagits att kvinnors elastiska artärer
i större utsträckning skulle påverkas av diabetes och störd glukosmetabolism än männens [9]. Skillnaderna i delarbete 2 skulle
dock också kunna bero på metodsvagheter
något som stöds av att motsvarande könsskillnader inte sågs i delarbete 3.
Delarbete 1 pekar på att adrenomedullin
har en roll vid både ateroskleros och artärstyvhet. Sannolikt ökar nivåerna av adrenomedullin som en kompensatorisk mekanism vid dessa tillstånd.
Ett välkänt problem inom epidemiologin
är svårigheten i att bevisa att observerade
samband verkligen är kausala. Delarbete
4, där Mendelsk randomisering användes
för att påvisa kausalitet, visar på ett kausalt
samband mellan faste-glukos och artärstyvhet. Resultaten överensstämmer med resul-

Mikael Gottsäter

ST-läkare i internmedicin och njurmedicin,
Skånes Universitetssjukhus, Malmö
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För få patienter med hypertoni
når uppsatta blodtrycksmål
"Prevalensen av behandlingsresistent hypertoni är upp till
17 % hos behandlade hypertonipatienter i primärvård."

D

et är känt att ca 50 % av den vuxna
befolkningen över 65 års ålder har
hypertoni. Några av problemen
med hypertoni är att en betydande andel
av patienterna är omedvetna om sitt höga
blodtryck, för få får behandling och av de
som behandlas är det många som inte når
målblodtrycket. Avhandlingen vill belysa
dessa problem genom att försöka hitta ett
sätt att fånga fler personer som har risk för
förhöjt blodtryck genom att studera deras blodtrycksreaktion under fysisk arbete
(arbets-EKG), kartlägga hur många hypertonipatienter med antihypertensiv behandling som inte når målblodtryck trots
behandling med minst tre olika läkemedel
(s.k. behandlingsresistent hypertoni), och
analysera utfall i form av mortalitet och kardiovaskulär morbiditet för dessa patienter.

I samband med arbets-EKG registreras
en stor mängd blodtrycksdata. Vi använde
denna information för att identifiera personer med risk för att utveckla hypertoni på
10 år. Det visade sig att de som, i samband
med undersökningen, har högt blodtryck
från start och en snabb blodtrycksstegring
har en ökad risk för att drabbas av hypertoni senare i livet (OR 1.63, 95 % CI[1.312.01]) och skulle kunna bli föremål för mer
intensiv uppföljning vad gäller blodtrycksnivå och behandling.
Behandlingsresistent hypertoni definieras som fortsatt blodtryck ≥140/90 mm Hg
trots behandling med tre eller fler antihypertensiva läkemedel. Prevalensen av
behandlingsresistent hypertoni är upp till
17 % hos behandlade hypertonipatienter i
primärvård. Fler kvinnor än män har okon-

trollerad behandlingsresistent hypertoni
(9.4 % vs. 8.4 %, p<0.001).
Patienter med behandlingsresistent hypertoni har ökad risk att redan efter drygt
fyra år sjukhusvårdas för hjärtsvikt (HR
1.34, 95 % CI [1.17-1.54]. Utfallet mättes
med nydiagnosticerad hjärtsvikt i slutenvårdsregistret. Hjärtsvikt har en ökande
prevalens i Sverige och kräver stora sjukvårdsresurser. Om vi lyckas behandla blodtryck bättre kan vi troligen minska sjukdomsbördan av hjärtsvikt i samhället.
Avhandlingens titel:

Clinical hypertension – from early prediction to prevalence, treatment adherence
and outcome of resistant hypertension.
Lina Dahlén Holmqvist

Specialistläkare internmedicin, medicinkliniken,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Doktorand Sahlgrenska akademin vid
Göteborgs universitet
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Kurs i evidensbaserad medicin
på läkarprogrammet,
Karolinska Institutet

U

nder läkarprogrammet på Karolinska Institutet finns ett antal valbara kurser. En av de nyaste är en
fem veckor lång kurs under termin 11 som
heter ”Läkemedel – val och värdering idag
och imorgon” som ges vid Klinisk Farmakologi på Karolinska Universitetssjukhuset.
Kursansvariga är Karin Söderberg-Löfdal
och Mia von Euler. Eftersom läkemedelsbehandling är den vanligaste åtgärden inom
sjukvården (1) så är det viktigt att kritiskt
kunna granska evidensen bakom de läkemedel vi använder. Felaktig läkemedelsbehandling är tyvärr en vanlig orsak till
sjukhusinläggningar (2-3) vilket gör det
viktigt att kunna ge rätt behandling till rätt

patient på rätt indikation. Idag finns nästan
12 000 godkända läkemedel i Sverige (även
om en stor del av dessa inte marknadsförs)
(4) och läkemedelsbehandling har blivit
allt mer komplext. Vilken plats har nya
läkemedel i behandlingsarsenalen och hur
bedömer vi deras effekt och nytta är frågan
som kursen försöker besvara och ge verktyg
för. Istället för tentamen sker examinationen i form av ett examinationsarbete där
studenterna får skriva om ett läkemedel. Ett
intressant område där flera nya läkemedel
introducerats under relativt kort tid är de
nya, ej vitamin-K beroende, orala antikoagulantia (NOAK). I detta nummer publiceras examinationsarbeten om dessa.

1. Wilson A, McDonald P, Hayes L, Cooney
J. Health promotion in the general practice
consultation: a minute makes a difference.
BMJ. 1992;304(6821):227-30.
2. Rydberg DM, Holm L, Engqvist I, Fryckstedt J, Lindh JD, Stiller CO, Asker-Hagelberg C. Adverse Drug Reactions in a Tertiary
Care Emergency Medicine Ward - Prevalence, Preventability and Reporting. PLoS One.
2016;11(9):e0162948.
3. von Euler M, Eliasson E, Ohlén G, Bergman
U. Adverse drug reactions causing hospitalization can be monitored from computerized
medical records and thereby indicate the quality of drug utilization. Pharmacoepidemiol
Drug Saf. 2006;15(3):179-84.
4. https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/Tillsynsplaner/2014/Tillsynsplan2014-Godkanda_lakemedelsprodukter.pdf [hämtad 170202]

Apixaban (Eliquis®) vid
icke-valvulärt förmaksflimmer
Sammanfattning

Sammantaget har Apixaban visats ha bättre
effekt än Warfarin som strokeprofylax vid
icke-valvulärt förmaksflimmer, men fördelen är mindre vid välfungerande warfarinbehandling. Apixaban är att föredra framför ASA och Clopidogrel hos patienter med
förmaksflimmer där Warfarinbehandling
är olämplig. Apixaban har något lägre risk
för blödningar än välfungerande Warfarinbehandling och tolereras generellt bättre av
patienter men specifik antidot saknas ännu.
Risk för interaktion mellan Apixaban vissa
andra läkemedel föreligger men interak-
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tionsrisken för Apixaban är lägre än den för
Warfarin. Effekten av Apixaban är något
lägre för patienter med diabetes och patienter med måttlig till svår njurfunktionsnedsättning jämfört med övriga patienter.
Indikation

Apixaban har indikationerna post-operativ
profylax av venös tromboembolism hos
patienter som genomgått elektiv höft- eller
knäledsplastik, profylax av stroke och
systemisk embolism hos patienter med
icke-valvulärt förmaksflimmer med minst
en kardiovaskulär riskfaktor och behand-

ling av djup ventrombos eller lungemboli
samt profylax av recidiverande ventrombos
eller lungemboli (1). I den här artikeln diskuteras främst behandling med Apixaban
för indikationen profylax av stroke vid
icke-valvulärt förmaksflimmer.
Sjukdomsförekomst

Prevalensen av förmaksflimmer, permanent, persisterande och paroxysmalt, i Sverige har nyligen beräknats till 2,9 % i den
vuxna populationen, varav drygt 80 % hade
minst en riskfaktor och därmed i de flesta
fall borde vara föremål för antikoagulantia-

behandling (2). Av alla nydiagnostiserade
fall 2005–2010 hade dock endast 42 %
hämtat ut någon typ av antikoagulantiabehandling sex månader efter diagnos (2).
Patientpopulation

Förmaksflimmer är den vanligaste kvarstående arytmin hos vuxna (3). Förmaksflimmer är associerat med en fördubblad mortalitet jämfört med matchade kontroller (4)
och detta förefaller gälla även vid paroxysmalt förmaksflimmer (5). Risken för hjärtsvikt ökar två till tre gånger (6) och risken
för stroke fyra till fem gånger (7, 8). Ålder
är en stark riskfaktor för förmaksflimmer
med en fördubblad risk för insjuknande
för varje decennium i livet (9). Män löper
högre risk jämfört med kvinnor att insjukna i förmaksflimmer (10) men kvinnor
med förmaksflimmer har en fördubblad
risk för stroke och 2,5 gånger högre risk
för kardiovaskulär dödlighet relaterat till
förmaksflimmer jämfört med män (11).
Andra riskfaktorer för förmaksflimmer är
hypertension, diabetes mellitus, fetma, alkoholkonsumtion och obstruktivt sömnapnésyndrom (12).
Verkningsmekanism

Apixanban är en selektiv, reversibel hämmare av faktor Xa i koagulationskaskaden och
togs fram av Bristol-Myers Squibb Company 2007 (13), men redan år 2000 gjordes
fas-1 studier av Xa-hämmare. Genom att
hämma faktor Xa förhindras omvandlingen
av protrombin till trombin och i förlängningen fibrinbinbildning, som är nödvändigt för trombosformation. Rationalen för
att hämma faktor Xa var att det i experimentella djurstudier visats att hämning av
faktor Xa gav färre blödningar jämfört med
direkt hämning av trombin (14).
Översiktligt om farmakokinetik

Apixaban absorberas snabbt vid peroral administrering, med maximal plasmakoncentration efter en timme, och har en halveringstid på 12 timmar. Biotillgängligheten
är mellan 43 och 46 %. Utsöndringen sker
till 25 % via njurarna (15).
Effekt

Apixaban registrerades ursprungligen för
indikationen postoperativ profylax av
DVT vid knä- och höftledsplastik efter
de två pivotala fas-III studierna ADVANCE-2 och ADVANCE-3 där Apixaban
visades förebygga djup ventrombos bättre

än standardbehandling (Enoxaparin), RR
= 0,62 p<0,0001 respektive RR = 0,36
p<0,001(16, 17). Därefter har Apixaban
även registrerats för indikationerna profylax
av recidiverande ventrombos och lungemboli och profylax av stroke och systemisk
embolism hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer med minst en kardiovaskulär riskfaktor. För den senare låg
ARISTOTLE-studien till grund. I ARISTOTLE-studien randomiserades patienter
med icke-valvulärt förmaksflimmer och
minst en riskfaktor för stroke till behandling med antingen Apixaban eller Warfarin
under knappt två år. Primära utfallsmått var
förekomst av ischemisk eller hemoragisk
stroke och systemisk embolism och sekundära utfallsmått var större blödning och död
oavsett orsak. Frekvensen av något primärt
utfallsmått var 1,27 % per år i Apixabankohorten jämfört med 1,60 % per år i Warfarinkohorten (hazard ratio för apixaban,
0,79; 95 % konfidensintervall [CI] 0,66 till
0,95; p<0,001 för noninferiority; p=0,01
för superiority) (18). Frekvensen av död
oavsett orsak var 3,52 % respektive 3,94 %
(hazard ratio, 0,89; 95 % CI, 0,80 to 0,99;
p=0,047) (18). Frekvensen av hemorragisk
stroke var 0,24 % per år i Apixabangruppen
jämfört med 0,47 % per år i Warfaringruppen (hazard ratio, 0,51; 95 % CI, 0,35 to
0,75; p<0,001) och frekvensen av ischemisk
stroke eller stroke av oklar typ var 0,97 %
per år i Apixabangruppen jämfört med
1,05 % per år i Warfaringruppen men där
var skillnaden inte signifikant (hazard ratio,
0,92; 95 % CI, 0,74 to 1,13; p=0,42) (18).
I ARISTOTLE-studien jämfördes Apixaban mot Warfarin i stället för mot placebo,
då det anses oetiskt att låta patienter med
förhöjd strokerisk gå utan effektiv behandling när sådan finns att tillgå. Alla patienter
med förmaksflimmer är dock inte aktuella för Warfarinbehandling pga svårinställt
INR, interaktioner med andra nödvändiga läkemedel m.m. och har därför inte
kunna ingå i studien (18). Dessa patienter
behandlas vanligen med ASA, som dock
har sämre effekt än Warfarin och ibland
ges därför även tillägg av Clopidogrel,
men kombinationen ökar risken för större
blödning (19). I AVERROES-studien randomiserades patienter med icke-valvulärt
förmaksflimmer och förhöjd strokerisk, där
Warfarinbehandling bedömts olämpligt,
till behandling med Apixaban eller ASA.
Primärt utfallsmått var stroke och systemisk
embolism. Frekvensen av något primärt ut-

fallsmått var 1,6 % per år i Apixabangruppen och 3,7 % i ASA-gruppen (hazard ratio
för Apixaban, 0,45; 95 % CI, 0,32 till 0,62;
p<0,001) (20).
Säkerhet

Förekomst av större blödning, definierat
enligt ISTH-kriterierna, användes som säkerhetsmått i samtliga ovanstående studier.
I ARISTOTLE-studien påvisades en lägre
frekvens av större blödning i Apixabangruppen jämfört med i Warfaringruppen,
2,13 % respektive 3,09 % per år (hazard ratio, 0,69; 95 % CI, 0,60 till 0,80; p<0,001)
(18).
I AVERROES-studien var frekvensen av
större blödning var 1,4 % per år i Apixabangruppen och 1,2 % per år i ASA-gruppen men skillnaden var inte signifikant
(hazard ratio för Apixaban, 1,13; 95 % CI,
0,74 to 1,75; p=0,57) (20). Inte heller i
ADVANCE-2 och 3 studien, där Apixaban
användes för att förebygga DVT postoperativt efter knä- och höftproteskirurgi kunde
signifikant skillnad i blödningsrisk påvisas
(16, 17).
Vilka biverkningar

Frekvensen av någon typ av biverkningar
var likartad mellan grupperna i ARISTOTLE-studien (81,5 % av patienterna i Apixabangruppen och 83,1 % av patienterna i
Warfaringruppen). Likaså var frekvensen av
allvarliga biverkningar snarlik mellan grupperna (35,0 % respektive 36,5 %). Avhopp
till följd av biverkningar var dock lägre i
Apixabangruppen än i Warfaringruppen
(18). Den vanligaste biverkan vid behandling med Apixaban är mindre allvarliga
blödningar, t.ex. konjunktival blödning,
gingival blödning, epsitaxis och rektal blödning (1). Utöver blödning är illamående
vanligt som biverkan. Både blödning och
illamående uppskattas förekomma hos ≥
1/100 till < 1/10 av alla patienter som behandlas med Apixaban (1). Alla typer av
blödning förekommer dock i lägre grad
vid behandling med Apixaban jämfört med
Warfarin vid förebyggande behandling vid
icke-valvulärt förmaksflimmer (18). Biverkningar kan även uppstå som följd av interaktioner mellan Apixaban och eventuella
andra samtidiga läkemedel. Apixaban bör
inte ges tillsammans med potenta hämmare
eller inducerare av CYP3A4 och P-gp, t.ex.
azolantimykotika och HIV-proteashämmare respektive fenytoin, karbamezipin, fenobarbital och johannesört (1).
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Användning av preparatet i särskilda
populationer

Apixaban reducerade frekvensen av de primära utfallsmåtten jämfört med Warfarin
i alla 21 subgrupper (etnicitet, kön, ålder,
vikt, diabetes, njurpåverkan, hjärtsvikt
mfl.) som analyserades i ARISTOTLE-studien (18). Effekten var något reducerad
för patienter med diabetes och måttlig till
svår njurpåverkan. Patienter med kreatinin >132 μmol/l, vikt <60 kg eller ålder
>80 år erhöll dock halverad dos Apixaban
(18). I en farmakokinetisk studie av Apixaban studerades skillnader i maximal plasmakoncentration (Cmax ) och arean under
kurvan (AUC) efter singeldosbehandling
med 20 mg Apixaban hos totalt 79 friska
kvinnor och män i ålderskategorierna 1840 år och >65 år. De äldre hade 32 % högre AUC i medeltal jämfört med de yngre.
Cmax och AUC var 15 % respektive 18 %
högre hos kvinnor jämfört med män (21).
Plasmakoncentrationen av Apixaban var
linjärt korrelerad med effekten på international normalized ratio (INR), modifierad
protrombintid (mPT) and anti-Xa aktivitet
(21). Således får dessa grupper en relativt
sett större exponering men de farmakokinetiska och farmakodynamiska skillnaderna
bedömdes dock inte kliniskt signifikanta
avseende behov av dosjustering.
Styrkor och svagheter

Behandling med Apixaban hos patienter
med icke-valvulärt förmaksflimmer sänker
den totala dödligheten jämfört med Warfarin och ASA (18, 20). Apixaban är likvärdigt Warfarin när det gäller att förebygga
ischemisk stroke men risken för hemoragisk
stroke och annan större blödning är lägre
(18). Hos patienter där warfarinbehandling
är olämplig förebygger Apixaban ischemisk
stroke avsevärt bättre än ASA, men är likvärdig avseende risken för hemoragisk stroke och annan större blödning (20).
Warfarinbehandling kräver dessutom, för
att fungera väl, noggrann monitorering av
INR-värdena med regelbundna besök till
vårdinrättning för provtagning och individuell dosering, medan Apixaban inte gör
det. För Warfarin föreligger också en välkänd risk för födoämnesinteraktion. Warfarinbehandling kan å andra sidan reverseras
vid överdos, akut blödning eller akut behov
av kirurgi. För Apixaban saknas än så länge
specifik antidot men studier visar goda resultat och en antidot väntas inom en snar
framtid (22). Andra medel för att motverka
antikoagulantiaeffekten kan dock prövas
(23).
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I ARISTOTLE-studien, där Apixaban
jämförts med Warfarin, var dock andelen
av tiden då patienterna i warfarinkohorten
hade ett terapeutiskt INR (2,0 - 3,0) (TTR)
endast 62 % i medelvärde. Så är ofta fallet
i länder med mindre välfungerande organisation kring warfarinbehandlade patienter.
Det skulle kunna förstärka fördelarna för
Apixaban i studien jämfört med ett förväntat utfall i en svensk population, där warfarinbehandlingen är mer välfungerande
(24). Deras egen subgruppsanalys för olika
regioner visar också klart mindre fördel för
Apixaban vid europeiska centra än övriga
regioner, framförallt för primära men även
för sekundära utfall, men exakta siffror anges ej. I en metaanalys baserad på registreringsstudierna för Dabigatran, Rivaroxaban
och Apixaban jämfördes mot Warfarin, var
Apixaban inte bättre än Warfarin när det
gällde att förebygga stroke (ischemisk och
hemoragisk sammantaget) och systemisk
tromboembolism för behandlingscentra
med TTR> 65 %. För centra med TTR
<65 %, vilka alla låg utanför Europa, fanns
en trend mot överlägsenhet för Apixaban.
Däremot var risken för större blödning och
död marginellt lägre för Apixaban (hazard
ratio 0,82, CI 0,69-0,99) jämfört med
Warfarin även för centra med TTR >65 %
och ännu större skillnad vid TTR <65 %
(25). I en nyligen publicerad amerikansk
registerstudie jämfördes ovanstående läkemedel på motsvarande sätt och man fann
där viss fördel för Apixaban jämfört med
Warfarin avseende risk för stroke och klar
fördel avseende risk för större blöding, vid
ett genomsnittligt TTR för Warfarinkohorten på 60 % (26).
Tobias Nybom
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Dabigatran vid icke-valvulärt
förmaksflimmer
Sammanfattning

Dabigatran är ett peroralt antikoagulantium som funnits på marknaden sedan
2011. Med den svenska sjukvårdens förutsättningar i beaktning finns det vid NVAF
måttligt stark evidens för att det inte finns
någon skillnad mellan dabigatran och warfarin avseende prevention av stroke och systemisk embolism. Det finns dock måttligt
stark evidens för att dabigatran minskar
risken för intrakraniell blödning i jämförelse med warfarin. I jämförelse med faktor
X-hämmare är dabigatran likvärdig eller
bättre avseende prevention av stroke och
systemisk embolism men har en betydande
säkerhetsbrist i form av uttalad njurfunktionsberoende eliminering. Dabigatran är
sammanfattningsvis mindre lämpligt hos
äldre, vid sänkt njurfunktion, dyspepsi och
ischemisk hjärtsjukdom men kan i patientpopulationer där förstahandspreparaten
warfarin och apixaban av olika anledningar
inte är lämpliga erbjuda fullgod prevention
mot stroke. Slutligen bör man på grund
av det stora antalet primära och sekundära utfallsmått i RE-LY studien tolka efter-

följande subanalyser med viss försiktighet
då risken för att upptäcka en slumpmässig
skillnad ökar med antalet effektmått. Det
finns således utrymme för att det rådande
kunskapsläget kan ändras i framtiden vid
tillkomst av fler observationella data.
Inledning

Dabigatran (Pradaxa®, Boehringer Ingelheim, registrerat 2011), är ett antikoagulantium ur gruppen nya orala antikoagulantia
(NOAK) och säljs i tablettform i styrkorna 75, 110 och 150 mg. Den lägre dosen
är endast registrerad för profylax av venös
tromboembolism efter protesoperation i
höft- och knä medan de två högre doserna
även har indikationerna prevention av stroke och systemisk embolism vid icke-valvulärt förmaksflimmer (NVAF) samt behandling och profylax av återkommande DVT
och lungemboli hos vuxna (1).
Förmaksflimmer (FF) är en vanligt förekommande rubbning av hjärtats rytm och
beräknas förekomma hos 100 000 personer
i Sverige (2). Prevalensen ökar med stigande
ålder och är vanligare hos män (3). Vidare

är sjukdomen ofta progressiv i sitt förlopp
där paroxysmala episoder inte sällan övergår till en permanent form inom ett par år,
varför det också finns ett okänt antal asymtomatiska patienter (3). Vid FF föreligger
en ökad total mortalitet (RR 2-3) vilket delvis förklaras av att NVAF utgör en årlig risk
för kardioembolisk stroke på 3-5 % (1, 3).
Risken kan dock både vara större och lägre
beroende på individuella riskfaktorer som
sammanfattas i en internationellt vedertagen riskscore, CHA2DS2VASc. Poäng ges
för närvaro av hjärtsvikt, hypertoni, ålder
≥75 år (2 poäng), ålder 65-74 år, diabetes, tidigare stroke/TIA/emboli (2 poäng),
aterosklerotisk sjukdom och kvinnligt kön
(om ≥ 65 år) där patienter med ≥1 poäng är
riskindivider (2).
Dabigatran är indicerat för prevention av
stroke och systemisk embolism hos vuxna
med NVAF och CHADS2 ≥1 (1). I produktresumén anges bland annat mekanisk
hjärtklaffprotes, svår njurfunktionsnedsättning (eGFR <30 ml/min) och pågående
eller risk för kliniskt signifikant blödning
som viktiga kontraindikationer. Den av
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tillverkaren rekommenderade dosen är 150
mg två gånger dagligen men en dosreduktion till 110 mg två gånger dagligen skall
övervägas hos patienter >75-80 år, med hög
blödningsrisk och/eller eGFR 30-50 ml/
min (1). I Kloka Listan 2016 från Janusinfo är dabigatran andrahandsval för tromboemboliprofylax vid FF och ska övervägas
redan vid en riskfaktor.
Verkningsmekanism

Dabigatran är en potent, kompetitiv, reversibel hämmare av serinproteaset trombin (1). I koagulationskaskaden omvandlar trombin under fysiologiska betingelser
fibrinogen till fibrin, varför en hämning av
enzymet leder till minskad utveckling av
tromber.
Översiktligt om farmakokinetik

Läkemedlet ges i form av dabigatranetexilat,
en pro drug, som via hydrolys i plasma och
lever omvandlas till dabigatran (4). Biotillgängligheten efter oralt intag är lågt (6,5 %)
och maximal plasmakoncentration nås efter 2-3 timmar (4). Halveringstiden (T1/2) är
12-17 timmar och läkemedlet elimineras till
80 % i oförändrad form via njurarna men
konjugeras också i viss grad till farmakologiskt aktiva acylglukoronider (1, 4).
Effekt

I en internationell multicenterstudie (RELY-studien) randomiserades 18 113 pati-enter med NVAF till behandling med
dabigatran 110 mg respektive 150 mg i
tvådos-regim eller warfarin och följdes med
avseende på stroke eller systemisk emobolism (5). Båda interventionerna visade sig
vara noninferior till warfarin och i en superior analys av gruppen som fått dosen
150 mg sågs en signifikant lägre risk för det
primära utfallsmåttet jämfört med warfarin (RR 0,66, CI 95 %: 0,53-0,82). Tiden
inom terapeutiskt PK (TTR) rapporterades
för warfaringruppen vara 64 %, vilket är
lågt i jämförelse med många länder och i
Sverige uppgår värdet vanligen till omkring
75 % (2). I en analys av subgruppen som
hade TTR ≥72,6 % fanns ingen signifikant
skillnad avseende det primära utfallet (6).
Med hjälp av indirekta metoder har dabigatran jämförts mot placebo i en metaanalys från 2013 (7). Dabigatran minskade signifikant risken för stroke med 74 %
(RR 0,26 CI 95 %: 0,16-0,49) vilket är att
jämföra med warfarin som genom direkta
jämförelser enligt samma metaanalys minskar risken för stroke med 67 % (RR 0,33,
CI 95 %: 0,24-0,48).
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I en nyligen avslutad observationell registerstudie som syftat till att jämföra effekt
och säkerhet hos rivaroxaban jämfört med
warfarin och dabigatran följdes en dansk
population om 22 358 individer under mediantiden 1,08 år med avseende på utfallet
stroke/TIA/systemisk embolism (8). I subgruppen om 5320 individer som erhållit
dabigatran 150 mg var incidenstalet för det
primära utfallet 3 per 100 personår, vilket i
relation till gruppen som erhållit warfarin
innebar en riskreduktion med 23 %.
Säkerhet

I FASS noteras för dabigatran anemi, epistaxis, GI-blödning, övriga GI-symtom,
echymos och urogenitala blödningar som
vanliga biverkningar (1-10 fall per 100 individer) (1). I en internationell fas 2 studie
(PETRO studien) som syftade till att följa
blödningar hos 502 personer med FF som
randomiserades till dabigatran eller warfarin påvisades för blödning ett dos-responssamband (9). Stora blödningar, definierat
som dödlig eller livshotande blödning,
blödning som krävt kirurgisk intervention,
transfusion av ≥2 E blod eller som orsakat
minskning av Hb med ≥2 g/L, inträffade
dock endast i den grupp som erhållit dabigatran 300 mg två gånger dagligen i kombination med dagligt ASA i doserna 80-325
mg (4 av 64).
Ur farmakologisk säkerhetssynpunkt är
intrakraniell blödning den mest fruktade
biverkningen vid behandling med antikoagulantia. I en subanalys av data från RELY–studien sågs ett liknande spektra av intrakraniella blödningar för dabigatran som
vid warfarin (10). Det totala antalet intrakraniella blödningar var dock signifikant
lägre för både 150 mg och 110 mg dabigatran i jämförelse med warfarin (RR 0,40,
CI 95 %: 0,40-0,59 respektive RR 0,30, CI
95 %: 0,19-0,45). Vidare var även antalet
intracerebrala blödningar, den intrakraniella blödningstyp med högst mortalitet,
signifikant lägre för båda doser dabigatran i
jämförelse med warfarin (150 mg RR 0,23,
CI 95 %: 0,12-0,45 och 110 mg RR 0,30,
CI 95 %: 0,16-0,54). Ytterligare en analys
av dessa data visar att den signifikant lägre
risken för intrakraniell blödning vid båda
doser av dabigatran kvarstår även om man
endast jämför med den subgrupp av warfarinarmen som haft bäst PK (INR) kontroll
(RR 0,39, CI 95 %: 0,18–0,84)(6).
Totalt sett var förekomsten av blödningar i RE-LY-studien signifikant lägre i båda
doser dabigatran jämfört med warfarin
(110 mg RR 0,78, CI 95 %: 0,74-0,83 och

150 mg RR 0,91, CI 95 %: 0,86-0,97) (5).
GI-blödningar förekom dock hos 1,51 % / år
i gruppen som erhållit dabigatran 150 mg
vilket var signifikant högre än för warfarin
(RR 1,50, CI 95 %: 1,19-1,89). Vidare
förekom även dyspepsi i signifikant högre
utsträckning hos de som fått dabigatran i
jämförelse med warfarin (dabigatran 150
mg 11,3 % respektive 5,8 % för warfarin,
P<0,001) (5). Författarna hypotetiserar att
både GI-blödningar och dyspepsi delvis
kan förklaras av tablettens syrainnehållande
kapsel. Vidare omnämns dyspepsi i 26 av
325 rapporter i Läkemedelsverkets biverkningsdatabas, talande för att detta är ett kliniskt problem även i svensk sjukvård (11).
Användning av preparatet i särskilda
populationer

I en subanalys av 4221 diabetespatienter
i RE-LY studien ses att denna grupp både
hade högre risk-score och signifikant fler
primära utfall än de ingående individerna
utan diabetes (HR 1,40, CI 95 %: 1,161,69) (12). Då utfallet analyserades i de olika behandlingsgrupperna sågs en liknande
relativ behandlingsvinst i diabetesgruppen
men den absoluta årliga riskreduktionen
för dabigatran i jämförelse med warfarin var
större för diabetespatienter än för patienter
utan diabetes (110 mg 0,59 % respektive 0,05 % och 150 mg 0,89 % respektive
0,51 %). Möjligen talar dessa fynd för att
behandlingsvinsten för dabigatran i jämförelse med warfarin kan vara ännu större i
vissa högriskpopulationer med FF.
Med tanke på sjunkande njurfunktion
och BMI utgör den äldre populationen en
särskild utmaning i såväl randomiserade
studier som i den kliniska vardagen. I en
kanadensisk registerbaserad kohortstudie
utvärderades effekten och säkerheten hos
dabigatran i jämförelse med warfarin (13).
15 918 patienter som erhållit dabigatran
med indikationen FF matchades mot warfarinbehandlade patienter i 1:3 förhållande
och följdes med avseende på första sjukhuskontakt för stroke/TIA eller blödning.
Äldre, definierat som ≥75 år, stod i 80 % på
den lägre dosen dabigatran och det fanns
ingen skillnad avseende insjuknande i stroke/TIA i jämförelse med warfarin. Hos
äldre noterades för dabigatran en lägre incidens av intrakraniell blödning (HR 0,60,
CI 95 %: 0,47-0,76) men en högre risk för
GI-blödning (HR 1,30, CI 95 %: 1,141,50). Vid adekvat dosjustering och försiktighet vid risk för GI-blödning tyder således
dessa verklighetsdata på att även äldre individer kan ha en behandlingsfördel i form av

lägre risk för intrakraniella blödningar vid
behandling med dabigatran.
Etiska aspekter

I patientgrupper där sedvanlig warfarinbehandling av olika skäl är olämpligt erbjuder
dabigatran tack vare sin enklare hantering
en möjlighet för fler patienter att enligt
rättviseprincipen få en god behandling där
antikoagulantia är indicerat. Vidare leder
minskat behov av provtagning till minskat
lidande i jämförelse med warfarin vilket
också är en av sjukvårdens etiska principer.
Slutligen innebär dock dabigatran i vissa
länder en ökad direkt läkemedelskostnad i
jämförelse med warfarin vilket strider mot
kostnadseffektivitetsprincipen och är ett
etiskt problem då resurser annars kunnat
gynna andra patientgrupper.
Styrkor och svagheter

I jämförelse med warfarin erbjuder dabigatran flera fördelar utöver de ovan diskuterade skillnaderna i effekt och biverkningspotential. Då dabigatran kan ges i fast dos
utan behov av tät monitorering erbjuder
läkemedlet ett mervärde i form av ökad
autonomi och integritet. Vidare har dabigatran en mer förutsägbar effekt och utgör
en mindre risk för interaktioner med kost
och andra farmaka (2, 4). Slutligen visar
en svensk kostnadseffektivitetsanalys från
2013 att kostnaden per vunnen QALY för
dabigatran i jämförelse med warfarin uppgår till omkring 70 000 SEK (14). Inom
svensk sjukvård uppgår den allmänt accepterande kostnaden per QALY till minst
450 000 SEK varför interventionen bedöms
som kostnadseffektiv (14). Sannolikt speglar detta att det studerade utfallet innebär
ett stort lidande för patienten och att även
ringa absoluta riskskillnader kan innebära
stora kostnader för samhället vid allvarliga
utfall.
Vid jämförelse med andra preparat ur
NOAK-gruppen, rivaroxaban, apixaban
och edoxaban, framträder också vissa specifika skillnader till dabigatrans fördel. Då
preparaten via indirekta metoder har ställts
mot varandra i head-to-head jämförelser
har inga signifikanta skillnader identifierats avseende utfallet stroke/systemisk embolism frånsett en något minskad risk för
dabigatran i jämförelse med edoxaban (150
mg respektive 60 mg HR 0,74, CI 95 %:
0,57-0,97) (7,15). Inga direkt jämförande
studier mellan preparaten har dock i denna
litteraturöversikt kunnat identifieras. I en
meta-analys framkommer att dabigatran är
det enda preparat ur gruppen som signifi-

kant minskar risken för ischemisk stroke i
jämförelse med warfarin (15). En utmärkande egenskap hos hela NOAK-gruppen
i jämförelse med föregångaren warfarin är
en kortare T1/2. I klinisk verklighet kan warfarinets T1/2 på 40 timmar fungera som en
”buffert” för sporadiska brister i följsamhet
(16). I gruppen NOAK har dabigatran den
längsta halveringstiden vilket av ovanstående resonemang skulle kunna vara en fördel i
form av minskad känslighet för variationer i
doseringsintervall. Den stora fördelen jämfört med andra NOAK är dock att det för
dabigatran finns en specifik antidot, idarucizumab (Praxbind). I delresultaten från 90
patienter i en pågående studie där antidoten ges till dabigatranbehandlade patienter
med blödning kunde man inom minuter
normalisera laboratoriemässig hypokoagulabilitet i 88-98 % av fallen (17).
Förutom tidigare diskuterade nackdelar
med dabigatran i jämförelse med warfarin, främst i form av fler gastrointestinala
blödningar och dyspepsi finns ytterligare
en svaghet hos dabigatran. Då data avseende kardiella händelser analyserades sågs en
icke-signifikant ökning av hjärtinfarkt i populationen som fått dabigatran i jämförelse
med warfarin (HR 1,27, CI 95 %: 0,941,71) (18). I en meta-analys från 2012 som
inkluderade randomiserade studier med
dabigatran och varierande indikationer och
kontroller med hjärtinfarkt eller akuta koronara syndrom som sekundära utfallsmått
sågs dock en signifikant ökad risk för utfallet (OR 1,33, CI 95 %: 1,03-1,71) (19). Då
både indikationer och kontrollinterventioner var olika i de ingående studierna är det
svårt att dra några generella slutsatser från
denna meta-analys men sannolikt ger inte
dabigatran samma skydd mot hjärtinfarkt
som är välbelagt för warfarin (3, 5).
I jämförelse med övriga NOAK-preparat
har dabigatran störst njurfunktionsberoende eliminering och en minskning från
50-30 ml/min eGFR medför en 50 % ökad
exponering för preparatet (4). Även hos en
relativt njurfrisk individ kan dabigatran
därför snabbt ansamlas vid akut sjukdom
med njurpåverkan med ökad blödningsrisk
som följd, vilket är en allvarlig säkerhetsbrist för läkemedlet i jämförelse med faktor
X-hämmarna. En annan svaghet kopplad
till de farmakokinetiska egenskaperna hos
dabigatran är dess låga biotillgänglighet efter oralt intag. Hos friska försökspersoner
har den interindividuella skillnaden i total
exponering över tid uppgått till omkring
50 % (4). Både den intra- och interindividuella skillnaden är sannolikt ännu större

hos patienter med olika typer av malabsorptiva tillstånd, även om denna litteraturgenomgång inte inkluderat någon studie
som specifikt undersökt detta. Dabigatran
är dock det NOAK vars terapeutiska intervall är bäst studerat och då det även finns en
etablerad metod för dess koncentrationsbestämning kan denna farmakokinetiska variation till viss del hanteras (20, 21).
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Edoxaban vid icke-valvulärt
förmaksflimmer
Publicerad information om edoxaban
verkar ytterst lovande, men den kliniska
erfarenheten är fortfarande väldigt begränsad och otillräcklig mängd data har
hittills registrerats för att man i nuläget
ska kunna göra ett informerat ställningstagande om edoxabans plats i framtida
antikoagulationsbehandling.
Inledning

Icke-valvulärt förmaksflimmer är den vanligaste typen av hjärtarytmi och påverkar
patienters morbiditet, mortalitet, livskvalité
liksom vårdens ekonomi (1). Epidemiologiska siffror visar tydligt att incidens, prevalens och mortalitet av förmaksflimmer
ökar världen över (1). Förekomst av förmaksflimmer ökar risken för insjuknande i
stroke femfaldigt (1-5), ökar incidensen av
hjärtsvikt trefaldigt och fördubblar risken
för mortalitet (4). Behovet av behandling
med antikoagulantia värderas utifrån den
uppskattade risken för stroke (med hjälp
av CHA2DS2-VASc) i förhållande till den
uppskattade risken för blödning (5).
För patienter med förmaksflimmer har
vitamin K-antagonister (VKA) under flertalet decennier utgjort det enda tillgängliga
34
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orala behandlingsalternativet som antikoagulantia för prevention av stroke och systemisk embolism (5). En välkontrollerad
behandling med warfarin, som är det orala
antikoagulantia som oftast ordinerats (4),
är synnerligen effektiv som prevention av
tromboembolism, men med anledning
av dess farmakokinetiska och farmakodynamiska variabilitet uppstår långsiktiga
svårigheter (5). För att framgångsrikt kunna använda warfarin krävs upprepad och
noggrann monitorering tillika dosjustering
(5,8). Därutöver har warfarin ett snävt terapeutiskt index (6), ökad risk för stora blödningar (4-7), interaktioner med andra läkemedel och mat (5-7), inadekvat nivå av antikoagulation, lång tid till full verkan, dålig
följsamhet (6) och potentiella genetiska och
åldersrelaterade variationer i dos-respons
(4,6). Det har exempelvis kunnat påvisas
att av 5000 patienter med förmaksflimmer
som står på warfarin har endast 59 % ett
protrombinkomplex (PK(INR)) inom det
terapeutiska intervallet, vilket resulterar i
en kort tid inom time-in-terapeutic-range
(TTR) (8). Att uppnå rätt dos kan därmed vara svårt och ta tid vid initiering av

behandling. Användning av warfarin medför en ökad blödningsrisk och detta kan
försvåra för patienter som är äldre, redan
har ökad blödningsrisk, har ökad risk eller
anamnes på tidigare fallolyckor eller tidigare intrakraniella eller gastrointestinala
blödningar (6). Med anledning av detta har
forskning kunnat visa att VKA används på
ett suboptimalt sätt (4) och att patienter
underbehandlas vad gäller strokeprevention
inom vården (3,4), vilket exponerar dem
för en ökad risk för stroke (2).
Behovet av behandlingsalternativ till tidigare nämnda VKA har resulterat i framställningen av en grupp läkemedel som refereras
till som NOAK (non-vitamin K orala antikoagulantia) och som tack vare sina mer
förutsägbara antikoagulationseffekter kan
administreras i en bestämd dos, inte kräver
monitorering, snabbare når full verkan, har
kortare halveringstid i plasma, är associerade med färre stora blödningar (5) och har
färre interaktioner med läkemedel eller mat
(4). Med anledning av detta bedöms dessa
läkemedel vara ett effektivt, säkert och lättare hanterbart alternativ till strokeprevention (2,4).

NOAK

NOAK kan delas upp i två olika kategorier
baserat på verkningsmekanism; direkt faktor Xa-hämmare (edoxaban, apixaban och
rivaroxaban) och direkt trombin-hämmare
(dabigatran) (2,6). Den kliniska fördelen
med NOAK som behandling vid förmaksflimmer jämfört med warfarin har bland
annat demonstrerats i fyra stora fas III randomiserade kontrollerade studier (RCT);
ENGAGE AF-TIMI 48 (8), ARISTOTELE (9), ROCKET-AF (10) och RE-LY
(11). Samtliga studier visade att NOAK
inte har sämre effektivitet än warfarins effektivitet vad gäller strokeprevention och
har samma eller mer fördelaktig blödningsprofil (2). European Society of Cardiology
2012 (ESC) (5,6) och Canadian Cardiovascular Society 2012 (CCS) (6) har i sina
riktlinjer för behandling av icke valvulärt
förmaksflimmer med risk för tromboembolism företrädesvis rekommenderat NOAK
framför VKA (5,6). Som förtydligande
definieras icke valvulärt förmaksflimmer
som förmaksflimmer utan samtidig mitralstenos eller mekanisk hjärtklaff (12). Enligt
riktlinjer från American Heart Association
(AHA)/American College of Cardiology
(ACC)/Heart Rhythm Society (HRS) rekommenderas NOAK som strokeprevention för patienter med förmaksflimmer (13)
och byte till NOAK för patienter som med
warfarinbehandling inte lyckas vidhålla ett
stabilt PK(INR)-värde (6).
Edoxaban

Edoxaban (Lixiana® eller Savaysa®) är det
senast tillkomna läkemedlet i gruppen
NOAK och är en oral, reversibel, direktverkande faktor Xa-hämmare (8). Edoxaban godkändes av amerikanska Food and
Drug Administration (FDA) som strokeprevention för patienter med icke valvulärt
förmaksflimmer den 8:e januari 2015 (14)
och från och med den 19:e juni 2015 beviljar Europeiska kommissionen försäljning
av läkemedlet i EU (15). Läkemedlet har i
EU godkänts att ges i dosen 60 mg en gång
dagligen (och med en dosreduktion till 30
mg hos selekterade patienter) med indikation för prevention av stroke och systemisk
embolism hos vuxna patienter med icke
valvulärt förmaksflimmer som har en eller
flera riskfaktorer, såsom kronisk hjärtsvikt,
hypertoni, ålder ≥ 75 år, diabetes mellitus,
tidigare stroke eller transitorisk ischemisk
attack (TIA). Edoxaban är också indicerat vid behandling av djup ventrombos
(DVT), lungemboli (LE) och som preven-

tion för recidiv av DVT och LE hos vuxna
patienter (5,16). Kontraindikationer för
edoxaban är exempelvis kliniskt signifikant
aktiv blödning, okontrollerad svår hypertoni, graviditet eller amning (16).
Det har hittills inte ansetts etiskt försvarbart att jämföra edoxaban med placebo,
varför denna typ av studier ej genomförts.
Detta arbete kommer därför huvudsakligen
att jämföra edoxaban och warfarin vad gäller effektivitet och säkerhet i behandlingen
av patienter med förmaksflimmer.
Edoxabans farmakokinetik

Edoxaban har en linjär och förutsägbar farmakokinetisk och farmakodynamisk profil
inom terapeutiska doser som tillåter behandling utan regelbunden monitorering
(1,6), en oral, relativt hög biotillgänglighet
på cirka 62 %, når sin maxkoncentration
inom 1-2 timmar (8), absorberas snabbt
(6) och utsöndras till 35-50 % via njurarna
(6,8). Varken matintag, etnicitet eller kön
har någon påverkan på edoxabans absorption, elimination, maxkoncentration, halveringstid eller anti-faktor-Xa-aktivitet (6),
warfarin å andra sidan har förutom sina
tidigare nämnda matinteraktioner även
beskrivits vara mindre effektiv som strokeprevention för icke kaukasier med förmaksflimmer (17). Det har även kunnat påvisas
skillnad i warfarins effektivitet som strokeprevention mellan män och kvinnor (18)
och så även eventuella skillnader i vilken
dosering som är optimal för män respektive kvinnor (19-21). Ålder har också visat
sig vara en faktor som skiljer edoxaban från
warfarin, där edoxaban verkar överordnad
warfarin vad gäller risk för stora blödningar hos äldre (≥ 75 år) (19-21). Edoxabans
inverkan är dosberoende och så även i förhållande till förändringar i PK(INR)-värde,
protrombin-tid (PT), anti-faktor Xa-aktivitet och aktiverad-partiell-tromboplastin-tid
(APTT) (1,6).
Edoxabans farmakologiska egenskaper,
kliniska effekter och säkerhet har visats i
ett omfattande antal studier, däribland den
viktiga ENGAGE AF-TIMI 48 som inkluderade drygt 21000 patienter med förmaksflimmer. I jämförelsen mellan warfarin och
edoxaban har forskning kunnat påvisa en
mängd skillnader.
Biverkningar

Blödning har visats sig vara den vanligaste
biverkan vid behandling av antikoagulantia
(8) men edoxaban har i båda doserna 30 mg
och 60 mg i ett flertal studier uppvisats ha

signifikant lägre risk för stora blödningar än
warfarin (3,5,6,8), även om risken för stora blödningar reducerades mer med lågdos
edoxaban (4,6,8). Risken för gastrointestinala blödningar var signifikant lägre med
30 mg edoxaban jämfört med warfarin.
Risken påvisades dock vara signifikant högre med edoxaban 60 mg i jämförelse med
warfarin (3,5,8). Ytterligare kunde påvisas
att risken för intrakraniella blödningar var
signifikant lägre jämfört med warfarin för
båda doseringarna av edoxaban som studerats (6,8,22). Risken har visats vara lägst
med lågdos edoxaban (3,5,8). Samtidigt
som en ökad blödningsrisk aldrig är önskvärt, bör ändå betonas att dödligheten av
gastrointestinala blödningar är avsevärt lägre än den för intrakraniella blödningar (7 %
vs 40-70 %). Detta skulle kunna tolkas som
att gastrointestinala blödningar som biverkan är mer tolererbart än intrakraniella
blödningar (5). World Health Organisations (WHO:s) databas för biverkningar
(ViGiBase) har sammanlagt över 14 miljoner rapporter. Av dessa står edoxaban för
943 stycken. Av det sammanlagda antalet
rapporterade biverkningar utgör gastrointestinala blödningar cirka 70 stycken, varefter cerebral blödning, näsblödning, hematuri, hudutslag och illamående har rapporterats. Enligt inrapporterade uppgifter,
även det cirka 70 stycken, är det vanligaste
läkemedlet att ta i kombination med edoxaban acetylsalicylsyra (ASA). Med tanke
på ASA:s blödningsprofil bör man beakta
huruvida detta läkemedel har påverkat förekomsten av gastrointestinala blödningar
för edoxaban. Övriga NOAK har liknande
fördelning vad gäller biverkningstyp. warfarin bidrar med 82000 rapporter där blödningsbenägenhet toppar inrapporterade
biverkningar och plötslig död har rapporterats i 2800 fall. Det finns inga rapporter
om edoxaban i Sveriges biverkningsdatabas
(BiSi) (enligt personlig kommunikation,
Stefan Mejyr, 2016-11-15).
Effekt av edoxaban

Vad gäller prevention av stroke och systemisk embolism har de randomiserade kliniska studierna visat att edoxaban 30 mg
gav sämre prevention än både edoxaban 60
mg och warfarin (4,5,8). Generellt kan sägas att den säkerhet som edoxaban 30 mg
genererar i termer av minskad blödningsrisk vägs upp av dess bristfälliga antitrombotiska effektivitet (3). Edoxaban 60 mg
har dock påvisats vara signifikant mer effektiv än warfarin vad gäller prevention av str-
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oke eller systemisk embolism (4,8,13,21).
Den sammanlagda risken för primära utfallsmått, såsom stor blödning, död, stroke
och systemisk embolism har påvisats vara
signifikant lägre för både 30 mg och 60 mg
edoxaban jämfört med warfarin (8).
Sammanfattningsvis kan sägas att edoxaban har visats vara jämförbar med warfarin
vad gäller effektivitet och mer fördelaktig
än warfarin vad gäller säkerhet. Fördelarna
med edoxaban har påvisats vara dosrelaterade där effektiviteten är bättre vid 60 mg
dagligen medan 30 mg ger lägre blödningsrisk (4).
I nuläget finns det inget validerat test för
att värdera någon av NOAK:s antitrombotiska effekter. Behovet av ett sådant test
skulle kunna uppstå i akuta situationer
(6,8), exempelvis allvarliga blödningar eller operationer, misstänkta överdoseringar, patienter med njur-/leversvikt eller där
ovisshet kring NOAK-intag uppstår (6).
I nuläget saknas dessutom en antidot för
edoxaban (6,8). Studier pågår och potentiella förslag, som exempelvis den syntetiska
molekylen PER977 som i test reverserar
edoxabans antikoagulationseffekt inom 20
minuter efter administrering utan att i sig
ha prokoagulerande effekter, utvärderas (6).
Jämförelser med andra NOAK

Det saknas studier som gör direkta jämförelser mellan olika NOAK. Med risk för
missvisande resultat kan dock vissa indirekta jämförelser göras mellan de olika preparaten och det verkar finnas vissa skillnader
i effektivitet och säkerhet. Detta möjliggör
för ordinerande läkare att skräddarsy behandlingen efter specifika patientprofiler
(3).
Eftersom edoxaban endast tas en gång
dagligen kan det tolkas som en fördel för
patienter med låg följsamhet (1,5). Samtidigt har påtalats att edoxaban just på grund
av det uteblivna behovet av monitorering,
är ett sämre alternativ för patienter med låg
följsamhet än de läkemedel som kräver monitorering (som warfarin) eller medicinering flera gånger om dagen, (som apixaban
eller dabigatran (7).
Patienter med svår njursvikt är vanligtvis
inte lämpliga för behandling med NOAK
eftersom njursvikt är associerat med ökad
risk för både stroke och blödning (1). Med
edoxaban elimineras dock en lägre andel av
administrerad dos via njurarna (35-50 %)
jämfört med andra NOAK (dabigatran
85 % och rivaroxaban 66 %) (6) och med
anledning av detta kan edoxaban vara ett
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bra alternativ för patienter med nedsatt
njurfunktion (1).
Även edoxabans proteinbindning i plasma är lägre (55 %) jämfört med andra
NOAK (apixaban 87 %, rivaroxaban 90 %).
Edoxabans relativt låga bindning till plasmaproteiner kan exempelvis vara av vikt för
patienter som får hemodialys, där denna
då inte påverkar varken proteinbindning,
exponering eller clearance av edoxaban (6).
Edoxaban är det första av NOAK-preparaten att bli godkänt med dosering en gång
dagligen utan hänsyn till eller restriktioner
för matintag (7). Andra potentiella fördelar
med edoxaban jämfört med övriga NOAK
är läkemedlets övergripliga tillförlitlighet
och förutsägbarhet vad gäller farmakologi
och dos-responskurva (1).
Lågdos edoxaban har påvisats ha bäst
effekt om man önskar undvika stora och
gastrointestinala blödningar, både i jämförelse med warfarin och andra NOAK (3).
Edoxaban 30 mg uppgavs också som bäst
alternativ som prevention avseende förekomst av intrakraniella blödningar medan
warfarin angavs som det sämsta alternativet. Dock bör belysas att lågdos edoxaban
visats ha sämst preventionseffekt för stroke och systemisk embolism jämfört med
warfarin tillika övriga NOAK. Warfarin
rankades dock som det sämsta alternativet
vad gäller dödlighet oavsett orsak och hade
i princip ingen möjlighet att rankas först för
något utfall (3).
Det har påvisats att edoxaban har likvärdig effekt hos kvinnor och män i preventionen av bland annat stroke vid förmaksflimmer. Dock har en meta-analys av behandling vid DVT funnit en högre blödningsbenägenhet för kvinnor som medicinerat med
edoxaban jämfört med män. Olika dosering
eller behandling för kvinnor och män är
dock ingenting som rekommenderas för
närvarande (23).
I ett realistiskt scenario med snittvärden
på TTR ser edoxaban ut att vara mer kostnadseffektivt och ge fler QALY än behandling med warfarin (22,13). Om man lyckas
nå väldigt höga nivåer av TTR (med data
från det slovenska hälso-och sjukvårdssystemet >70%) är läget inte lika säkert (24) och
warfarin vore att föredra ekonomiskt om
man lyckas nå dessa höga nivåer av TTR
(högre än genomsnittet i ENGAGE-AF,
64,9 % eller vad som kan ses i den kliniska verkligheten, 53,7 % (25)). I annat fall
är edoxaban det kostnadseffektivare alternativet. I takt med att edoxaban etableras
på marknaden kan även, med anledning

av konkurrens läkemedel emellan, en prissänkning förväntas ske (22). I jämförelse
med övriga NOAK lyfts dock apixaban
fram som mindre kostsamt och mer effektivt än edoxaban i en hälsoekonomisk analys av olika NOAK (26).
Ulrika Tronner
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Rivaroxaban (Xarelto®) vid
icke-valvulärt förmaksflimmer
Sammanfattning

Rivaroxaban är en NOAK och mer specifikt, en faktor Xa hämmare, som kan användas strokeförbyggande vid FF och elektiv höft- och knäkirurgi, vid behandling av
DVT och LE samt som tilläggsbehandlig
vid AKS. För många av dessa indikationer
finns det likvärdiga alternativ samtidigt som
evidensen för att säga vilket preparat som är
bäst är bristfällig. Det finns ännu inga direkta jämförelser mellan enskilda NOACs
vid FF. Dosreduktion av rivaroxaban är indicerat vid GFR < 50 ml/min (15 mg/dag).
Det finns ingen skillnad i effekt- och säkerhetsutfall bland överviktiga eller kvinnor.
Indikationer1

a) Förebyggande av stroke och systemisk
embolism hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer med en eller flera
riskfaktorer. Rekommenderad dos 20
mg/dag.
– ESC 2016: Om per oral antikoagulantia
ska ges så rekommenderas NOAC framför
waran, I A
– AHA/ACC/HRS 2014: Warfarin, I A; dabigatran, rivaroxaban och apixaban, I B

b) Behandling av djup ventrombos (DVT)
och lungemboli (LE) samt förebyggande
av återkommande DVT och LE. Rekommenderad dos dag 1-21: 15 mg två gånger dagligen som sedan minskas till 20
mg/dag fr.o.m dag 22 och framåt. Behöver inte kombineras med lågmolekylärt
heparin (LMH).
– ESC 2014: NOAC (rivaroxaban, dabigatran, edoxaban) rekommenderas som alternativ till warfarin för akut behandling,
I B; samt apixaban el dabigatran el rivaroxaban för förlängd behandling, IIa B.
– ACCP 2016: NOAC framför warfarin(om
ej cancer), LMH om cancer.
c) Förebyggande av venös tromboembolism
(VTE) vid kirurgisk elektiv höft- eller
knäledsplastik. Rekommenderad dos 10
mg/dag med första dosering 6-10 postoperativt. Behandlingsduration 5 veckor
för större höftkirurgi och 2 veckor för
större knäkirurgi.
– ACCP 2012: Rivaroxaban (bl a)rekommenderas framför ingen terapi, I B, men
LMWH i 1:a hand.
d)Akut koronart syndrom (AKS), som til�läggsbehandling till antingen enbart ace-

tylsalicylsyra (ASA) eller ASA och klopidogrel eller tiklopidin. Rekommenderad
dos 2,5 mg två ggr/dag i 12 månader.
– ESC, AHA/ACC/HRS: Inget alternativ
med NOAC.
Farmakodynamik1,2

Rivaroxaban är en direkt faktor Xa hämmare med hög selektivitet (> 10 000 ggr
så hög som för andra serinproteaser) som
i hög grad binder till plasmaprotein (ca
95 %), främst albumin. Hämningen sker
både för fritt cirkulerande faktor Xa samt
för protrombinasbunden och blodproppsassoceriat faktor Xa. Detta leder till att
både den inre och den yttre vägen till trombinproduktion hämmas. Inhiberingen av
faktor Xa aktiviteten och förlängningen av
protrombintid (PT) är starkt korrelerade
till plasmakoncentrationen av rivaroxaban.
Farmakokinetik1,2

Rivaroxaban intas oralt och absorptionen
sker snabbt och nästan fullständigt. Oral
biotillgänglighet 80-100 % för doser upp
till 15 mg och man har visat linjär farmakokinetik med en halveringstid på mellan
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7-11 timmar för yngre individer och 11-13
timmar för äldre. Högre doser rivaroxaban
har minskad biotillgänglighet och kräver
intag tillsammans med föda för att uppnå
dosproportionalitet (i övrigt inga interaktioner med födointag). Det effektivaste
upptaget sker i magsäcken och upptaget
blir sämre mer distalt. Distributionsvolymen vid steady state är ca 50 liter. Maximala koncentrationer uppnås inom 2-4
timmar efter tablettintag. Efter upptag
kommer en tredjedel av den tillförda dosen
att oförändrad utsöndras renalt medan två
tredjedelar metaboliseras genom CYP3A4,
CYP2J2 och CYP-oberoende mekanismer
för att sedan utsöndras 50 % renalt samt
50 % hepatobilliärt. Rivaroxaban har inga
aktiva metaboliter.
Kontraindikationer

Enligt FASS så finns det flera kontraindikationer: överkänslighet mot aktiv substans/
hjälpämne, aktiv klinisk signifikant blödning, organskada med ökad blödningsrisk,
leversjukdom med koagulopati, samtidig
behandling med andra antikoagulantia
samt graviditet och amning1. Rivaroxaban
är även kontraindicerat vid GFR < 15 ml/
min1.
Effekt och säkerhet

Förmaksflimmer
Endast två RCT:er som undersökte rivaroxaban och strokeförebyggande effekt vid FF
hittades efter sökning på PubMed. Huvudstudien, ROCKET-AF3, är en dubbelblindad fas 3 studie som genomfördes för att
jämföra den strokeförebyggande effekten
mellan en daglig dos (15 mg eller 20 mg) rivaroxaban och dosjusterad warfarin hos patienter med icke-valvulärt FF samt måttlig
till hög risk för stroke. Totalt inkluderades
14 264 patienter mellan 2006 och 2009 som
randomiserades till de olika studieinterventionerna. Det primära effektutfallet var en
sammanslagning av stroke (ischemisk eller
hemorrhagisk) och systemisk embolism
där hypotesen var ett non-inferior resultat
för rivaroxaban i per protokoll populationen. Det huvudsakliga säkerhetsutfallet var
en sammanslagning av större blödningar
samt kliniskt relevanta mindre blödningar.
Resultatet visade på noninferiorty för rivaroxaban och det primära utfallet (HR 0.79;
95 % CI 0.66-0,96; P <0.001). Det var inte
heller någon signifikant skillnad i säkerhetsutfallet (HR 1.03; 95 % CI 0.96-1.11).
En svaghet med studien skulle kunna vara
att de waranbehandlade enbnart låg inom
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terapeutiskt INR 55 % av tiden, men samtidigt kanske det återspeglar den vardagliga
kliniken (dock något lägre än andra fas III
studier som låg runt 65 %4). Styrkor med
studien var att den var dubbelblindad och
att man utnyttjade påhittade INR-värden
samt att man hade ett CHADS2 -medelvärde på 3,5.
Säkerheten har sedan undersökts ytterligare och validerats i en prospektiv
observationsstudie, Xantus, som inkluderade 6784 patienter i Europa5. Man såg
där lägre trombos- och blödningsutfall
jämfört med ROCKET-AF, samtidigt som
CHADS2-medelvärdet var lägre, 2,05.
Det finns metaanalyser där man jämfört
NOAC som grupp med waran, enskilda
NOACS med waran6 eller använt sig av
indirekta jämförelser mellan de olika läkemedlen inom gruppen NOAC7 för att försöka avgöra vilket som har bäst effekt- och
säkerhetsprofil. Det finns ännu ingen studie
som direkt jämför olika NOAK, troligen
pga att läkemedelsföretagen inte vågar satsa
pengar då det är oklart vilket preparat som
är effektivast.
AKS
Två RCT:er hittades vid sökning på PubMed, en fas II och fas III studie. Mellan
2006 till 2008 inkluderades 3491 patienter
till ATLAS ACS-TIMI 468, en fas II studie
där syftet var att undersöka effekt, säkerhet
och dosregim (huvudsyfte) vid behandling
med rivaroxaban som tillägg till dubbel
trombocythämmande behandling (DAPT)
vid akut koronart syndrom. Patienterna
indelades i två huvudgrupper beroende
på klinikernas rekommendationer där ena
gruppen enbart tog ASA + studieintervention och den andra ASA + klopidogrel +
studieintervention (studieintervention =
post-randomisering inom grupperna i 1:1:1
block [placebo; rivaroxaban 1 gg/dag, 5,10,
15 eller 20 mg; rivaroxaban 2 gg/dag, totalt 5,10, 15 eller 20 mg]). Man såg signifikant ökade blödningar (HRs 2.21 [95 %
CI 1.25-3.91] för 5 mg, 3.35 [2.31-4.87]
för 10 mg, 3.60 [2.32-5.58] för 15 mg,
och 5.06 [3.45-7.42] för 20 mg doseringar;
p<0.0001) samt en trend mot minskade effektutfall. Studien hade dock för låg power
för att kunna påvisa effektskillnader gentemot placebo . Därför initierades en ny studie, ATLAS ACS 2-TIMI 569, med doserna 2.5 mg samt 5 mg två ggr/dag och man
inkluderade och randomiserade 15 526 patienter. Där kunde man visa att dosen 2,5
mg reducerade den generella samt kardio-

vaskulära dödligheten. Man saknade dock
det förväntade dos-responssambandet då 5
mg inte hade större effekt än 2,510.
En metanalys jämförde sju fas II (Ximelgatran, apixaban, rivaroxaban, dabigatran
och darexaban) och fas III (Apixaban och
rivaroxaban) studier som alla undersökte
tillägg av NOAC till befintlig AKS-behandling11. Där såg man en liten minskning av
sammanslaget effektutfall (HR 0.87; 0.800.95) men en kraftig blödningsökning
(HR 2.34; 2.06-2.66). Det är dock svårt
att jämföra alla dessa studier pga heterogenicitet pga olika läkemedelskoncentrationer, utfallsmått, studiepopulationer och
blödningsdefinitioner. Fas III studien med
apixaban avbröts även i förtid pga blödningsrisken.
Här i Sverige är rekommendationen vid
AKS att ge dubbelbehandling med ticagrelor istället för klopidogrel. Klopidogrel kan
ges om patienten bedöms ha ökad blödningsrisk vilket även borde bli en kontraindikation för NOAC. Därför blir det ganska
få patienter som skulle kunna utnyttja den
här indikationen för rivaroxaban. Ibland
kan trippelbehandling (ASA + P2Y12 receptorblockerare + antikoagulantia) bli
aktuell vid AKS med samtidigt FF. Där är
rekomendationen warfarin och om man
står på NOAC bör man byta till warfarin.
Det är dock osäkert om 2,5 mg rivaroxaban
skulle ge adekvat strokeförebyggande effekt.
Specifika patientgrupper

Nedsatt njurfunktion
Den rekommenderade dosen är 20 mg vid
GFR > 50 ml/min1. I ROCKET-AF studien inkluderades även patienter med GFR
30-49 ml/min men då dosjusterat till 15
mg där utfallen var lika mellan rivaroxaban
och waran grupperna12. Patienter med GFR
< 30 ml/min exkluderades och trots ofullständig evidens för den njurfunktionen så
rekommenderas även en dos på 15 mg ner
för GFR 15-29 ml/min12. Rivaroxaban är
kontraindicerat om GFR < 15 ml/min. En
studie med 18 hemodialyspatienter utan
njurfunktion undersökte farmakokinetik
och dynamik av rivaroxaban13. Där såg man
att en dos på 10 mg gav samma exponering
av läkemedlet som 20 mg hos njurfriska
individer och man fann ingen ackumulering13.
Överviktiga14
Genom subgruppsanalyser av fas III studierna för de olika indikationerna som finns
registrerade för rivaroxaban samt fallstudier

så har man inte sett någon skillnad i effekteller säkerhetsutfall beroende på vikt. Dosjustering efter vikt är således inte aktuellt.
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KON GRESSK ALEN D ER

2017
Juni 9-13
77th American Diabetes Association, ADA
San Diego, Kalifornien, USA
Website: http://professional.diabetes.org/meeting/scientific-sessions/77th-scientific-sessions
Juni 16-19
European meeting on hypertension and cardiovascular protection
Milano, Italien
Website: http://www.esh2017.eu/
Juli 8-13
26th ISTH, international Society on Thrombosis
and Haemostasis, congress
Berlin, Tyskland
Website: https://www.isth.org/?page=ISTHCongresses
Augusti 26-30
ESC Congress
Barcelona, Spanien
www.escardio.org/Congresses-%26-Events/
ESC-Congress

September 13-16
2017 Council on Hypertension scientific sessions
Kalifornien, San Francisco, USA
http://professional.heart.org/professional/
EducationMeetings/Meetings/Hypertension/
UCM_316905_Hypertension-Scientific-Sessions.jsp
Oktober 12 - 14
ARTERY17
Pisa, Italien
www.arterysociety.org

Besök vår hemsida
www.hypertoni.org

2018
Oktober 18 - 21
World Congress of Internal Medicine
Kapstaden, Sydafrika
http://www.wcim2018.com

September 11-15
53rd Annual Meeting of the European Association
for the Study of Diabetes
Lissabon, Portugal
http://easdcongress2017.org/?gclid=CjwKEAiAyO_BBRDOgM-K8MGWpmYSJACePQ9CIaSDj_rds14zANOkX1EFkYT37FWA4cz1kaa4MDMKyBoC3xnw_wcB

Anmäl adressändring

Via vår hemsida www.hypertoni.org
eller posta till: MedKonf AB,
Myntgatan 14, 214 59 Malmö
eller sänd uppgifterna till
info@medkonf.se

Författaranvisningar
Vaskulär Medicin publicerar information för medlemmar i SVM och åt andra som är intresserade av
området vaskulär medicin. Redovisning av vetenskapliga data, översiktsartiklar, kongressrapporter, fallbeskrivningar liksom debattinlägg, notiser
och allmän information välkomnas.
Vaskulär Medicin sätts med hjälp av layoutprogrammet InDesign®. För att kunna redigera
effektivt önskas därför elektroniska 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: Specialistläkare Isak Lindstedt, Ekeby vårdcentral,
Storgatan 46 267 76 Ekeby.
isaklindstedt@hotmail.com
Tel. 042-40 60 920
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22 februari

30 mars

2

10 maj

15 juni

3

13 september

19 oktober
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8 november

14 december

