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Bästa kollegor
Enligt SVMs stadgar (vilka du enklast hittar på vår hemsida www.hypertoni.org )
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Ordförandeärför
SVM och RAAS blockad
mycket uppmärksamhet
hypertoni
vid Covid-19. Hypertoni och hjärt-kärlsjukdom är viktiga
riskfaktorer för död och ARDS vid Covid-19 infektion.
ACE2-enzymet fungerar också som bindningsstället för
SARS-CoV-2 och möjliggör värdcellinträde i luftvägar
och andra organ. ACE-hämmare och ARB är bland våra
vanligaste blodtrycksmediciner, och många som insjuknar
i svårare Covid-19 står på dessa. I experimentella modeller
har ACEI/ARB visat sig öka ACE2-uttrycket i flera organ,
vilket potentiellt kan öka infektionskänslighet. Alternativa
experimentella studier tyder samtidigt på att ACEI och
ARB kan förbättra immunförsvar samt motverka hyperinflammation. Slutligen kan ACEI och ARB ha direkta
njur-, lung- och hjärtskyddande effekter vid Covid-19.
Sammantaget är det således idag oklart om dessa läkemedel är skyddande, neutrala eller potentiellt skadliga
vid akut Covid-19 infektion. Flera studier pågår, och vi
är med i en av dessa. Vi vet däremot mycket väl att de
på sikt är skyddande mot sjukdomsprogression och död,
och att utsättning är associerat med ökad risk. Gällande
riktlinjer från ESH och ESC föreskriver därför att man
bibehåller ACEI/ARB men ”som vanligt” gör paus vid
njurpåverkan, risk för intorkning eller lågt blodtryck.
Flera större, nyligen publicerade observationsstudier har
också visat neutral effekt av att stå på dessa läkemedel vid
insjuknandet, vilket är betryggande och stärker rådet från
ESH och ESC. Så i nuläget – behåll ACE/ARB!

Covid-19 medförde också att vårt årsmöte inte skedde

på plats, utan för första gången via Zoom, vilket fungerade tillfredställande i sakfrågan om än inte lika trevligt
socialt. Vid årsmötet avtackades Eva Drevenhorn som
avgår som ledamot. Eva har på ett enastående sätt bidragit
till föreningen genom att starta vår mycket uppskattade
sjuksköterskekurs i Evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni. Stor tack Eva! Ansvaret för kursen har som tidigare
meddelats tagits över av Annelie Joelsson, sjuksköterska
på Närsjukvården i Finspång som också adjungerades till
styrelsen. Evas styrelseposition tas över av Ulrika Bengtsson, disputerad sjuksköterska och universitetslektor vid
Sahlgrenska Akademin. Vi är mycket glada att hälsa både
Ulrika och Annelie välkomna i Styrelsen!
Vid årsmötet beslutades också att godkänna de stadgeändringar som tidigare aviserats i VM och på hemsidan.
Genom dessa säkerställer vi nu att vi kan godkännas som
medlemsförening vid Svenska Läkaresällskapet. Eftersom
medlemskap i SVM från och med nästa år också inkluderar
medlemskap i SLS (vilket tidigare kostat 700 kr per år),
beslutade vi höja vår medlemsavgift till 400 kr per läkarmedlem, också för pensionerade läkare (för icke-läkarmedlem 200 kr). Således en besparing för de medlemmar som
tidigare varit medlemmar i både SLS och SVM.
Covid-19 situationen har också medfört att flera möten
tvingats ställa in. Kardiovaskulära vårmötet 2020 blev
inställt. Vi i Svenska Hjärtförbundet har dock lyckats
rädda ekonomin, och mötet 2021 kommer ske 10–12
mars i Malmö. Större delen av programmet skjuts till
nästa år och accepterade abstracts betraktas fortsatt som
accepterade. I anslutning till detta kommer SVMs årsmöte
ske. ESH-ISH i Glasgow är också framskjutet till 11–14/4
2021. ESH-mötet 2021 som skulle hållits i Milano är
därmed inställt. Läget för övriga kommande möten är
fortsatt osäkert. Vår kommande ”Grundkurs i evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni” för sjuksköterskor blev
också framflyttad och kommer förhoppningsvis kunna
ske i oktober.
Avslutningsvis, var försiktiga! Jag som sett de som drabbats svårt av Covid-19 på nära håll vet att det kan vara
en mycket hemsk sjukdom, för patienter och anhöriga.
Med önskan om en skön sommar hemma i Sverige,
Jonas Spaak

Ordförande för SVM
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FRÅN REDAKTIONEN

Hej alla läsare av Vaskulär Medicin
"Som huvudnummer kan Ni läsa en sammanfattning
av COVID-19 pandemin"

I

handen håller Ni nu ett fullmatat exemplar av läsglädje inför den stundande
sommaren. Tidskriften innehåller översiktsartiklar, referat från avhandlingar, studieresultat, referat från utbildningar etc.
Som huvudnummer kan Ni läsa en sammanfattning av COVID-19 pandemin med
aspekter på risk och behandling av patienter
med hypertoni och kardiovaskulär sjukdom.
Professor Thomas Hedner har förgyllt oss
med en enastående översiktsartikel som är
heltäckande och lämnar få frågor obesvarade. SSTH har bidragit med flera inlägg.
Jenny Danielsbacka beskriver hur det ligger
till med fysisk aktivitet och respiratoriska
symptom efter akut lungemboli. Resultaten tyder på att fysisk aktivitet efter LE är

säkert och kan rekommenderas till patienter
åtminstone om ingen svår kardiovaskulär
co-morbiditet finns. Mikael Lund berättar
om mätning av koagelretraktion för monitorering av global hemostasfunktion. Preliminära data visar att det instrument som
utvecklats för detta ändamål ger en tillförlitlig kvantifiering av koagelretraktion och att
tekniken är känslig för dosberoende skillnader av både antikoagulantia och trombocythämmare. Vi får också presenterat resultat
från VOYAGER studien. Författarna beskriver hur VOYAGER bidrar på ett betydelsefullt sätt till att fylla en viktig kunskapslucka
när det gäller antitrombotisk medicinering
av PAD-patienter efter en revaskularisering
av benartärer.

Vinnare av Bästa artikel i Vaskulär Medicin

2019 blev Kristina Lundwall med sin artikel
med namnet: Vaskulär funktion vid kronisk
njursvikt – med ett särskilt fokus på vitamin
D. ”Artikelförfattarinnan visade upp en storslagen förmåga att presentera sina avhandlingsresultat i formen av en översiktsartikel,
som inte bara placerade avhandlingsresultaten i rätt kontext men även bidrog till ökad
kunskapsspridning till oss läsare”.
Isak Lindstedt
Redaktör

VASKULÄR MEDICIN 2020 · NR 2

5

Annons

SARS-CoV-2 och COVID-19 pandemin
En sammanfattning av COVID-19 pandemin med aspekter på risk och
behandling av patienter med hypertoni och kardiovaskulär sjukdom.

I

början av januari 2020 fick världen se
en ny sjukdom COVID-19, orsakad av
ett tidigare okänt virus, SARS-CoV-2
(Wan et al 2020, Wikipedia SARS-CV-2).
Under ett par månader spreds sedan detta
virus pandemiskt, från det initiala epicentret i Centrala Kina till närliggande asiatiska länder, och därefter till alla världsdelar.
Många experter hade under flera år varnat
ett scenario där en ny pandemi skulle kunna
leda till en global kris. Men många regeringar inklusive den svenska, hade blundat
för det. Detta misstag, som nu riskerar att
lamslå hela den industrialiserade världen,
kommer att orsaka stort lidande för många
människor och enorma kostnader för samhället och för enskilda som drabbas av komplikationer till sjukdomen.
En oväntad pandemi med epicentrum i
Wuhan i centrala Kina

COVID-19 epidemin, initialt kallades
2019-nCoV, upptäcktes i slutet av 2019
(Wikipedia Corona virus disease 2020),
och den 31 december 2019 informerades
WHOs lokala kontor i Kina om att en ny
typ av lunginflammation dykt upp i staden
Wuhan i Centrala Kina. Exakt hur detta nya
virus uppstod, vet vi ännu inte, men många
tidiga fall hade koppling till djurmarknaden i Wuhan. Andra menar att det kan ha
koppling till forskningslaboratorier i staden
Wuhan. Det är ännu inte klarlagt från vilket
värddjur SARS-CoV-2 egentligen kom ifrån,
och hur och när det överfördes till människa
första gången. Troligen skedde det i Kina
under senare delen av 2019. SARS-CoV-2
har likheter genetiskt med olika typer av
coronavirus som finns hos fladdermöss.
Eftersom coronavirus av typen SARS-CoV-2
bara tidigare återfunnits hos däggdjur och
fåglar, är det troligt att något däggdjur utgör
det första ursprunget till SARS-CoV-2. Myrkottar (pangolins) pekades tidigt ut som
en potentiell reservoar. Men forskare som
räknat på virusets mutationshastighet har
funnit att nuvarande SARS-CoV-2 som är

ansvarigt för COVID-19 och myrkottens
coronavirus i så fall skulle sammanstråla
1882. Detta utesluter att myrkotten skulle
ha kunnat smitta människor idag. Nyare
forskning antyder i stället att det kan vara
gatuhundar som har ätit fladdermöss som
kan ha spridit det nya coronaviruset. Hundarnas tarmar kan då ha fungerat som en
reservoar för viruset, där det utvecklats till
den SARS-CoV-2 variant som nu sprids över
världen.
SARS-CoV-2 -ett helt nytt coronavirus

Taxonomiskt är SARS-CoV-2 en typ av
”Severe acute respiratory syndrome-related
coronavirus” (SARSr-CoV). SARS-CoV-2
tillhör en familj av virus som kallas coronavirus (Wikipedia SARS-CoV-2). Det är
ett positive-sense enkelsträngat RNA (+
ssRNA) -virus. Andra kända sjukdomsorsakande coronavirus är ”Middle East respiratory syndrome” (MERS). SARS-CoV-2 är
det sjunde av kända coronavirus som vi
känner till som kan infektera människor
efter 229E, NL63, OC43, HKU1, MERSCoV och det ursprungliga SARS-CoV
(2003).
SARS-CoV-2-virus är ungefär 50–200
nanometer i diameter. Det har ett enda

Elektronmikroskoisk bild av SARS-CoV-2 virus.
Bild: Wikipedia, Credit: NIAID-RML.

linjärt RNA-segment som är ungefär
30 000 baser i längd. Liksom de andra
typerna av coronavirus har SARS-CoV-2
fyra strukturella proteiner, kända som S
(spike), E (envelope), M (membrane) och
N (nukleocapside) proteiner. N-proteinet
är kopplat till RNA-genomet, och S-, Eoch M-proteinerna skapar tillsammans det
virala höljet. Spikeproteinet, är det protein
som gör att virus kan fästa vid och smälta
samman med en värdcells membran för att
överföra det genetiska materialet (Belouzard
et al 2012, Song et al 2018).

SARS-CoV-2 är ett RNA virus med 4 typiska strukturella proteiner; S,M,N och E. © Adobe Stock.
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SARS-CoV-2 antas ha zoonotiskt
ursprung och har en genetisk likhet med
coronavirus från fladdermöss, vilket kan ge
antydningar om hur det uppstod. Viruset
uppvisar liten genetisk variation, vilket indikerar att övergången av SARS-CoV-2 från
sin ursprungliga reservoar till människa troligen inträffade under senare delen av 2019.
Epidemiologiska studier uppskattar att
varje infekterad person sprider (R0) till 2
till 3 nya personer i samhället där det inte
föreligger immunitet och inga förebyggande
åtgärder har vidtagits. Virus sprids främst
mellan människor genom nära kontakt
och via droppsmitta i samband med hosta
eller nysningar. SARS-CoV-2 virus tar sig
in i mänskliga celler genom att binda till
receptorn angiotensin converting enzyme 2
(ACE2), och via en form av internalisering
via endocytos med fusion som äger rum i
ett endosomalt compartment.
Smitta av SARS-CoV-2 mellan människor
har bekräftats, och överföring sker främst
via droppar (”respiratory droplets”) vid hosta
och nysningar. Denna typ av smitta kan ske
inom ett område av cirka 1,8 meter. Indirekt
smitta kan också ske via kontaminerade ytor.
Preliminära data indikerar att viruset håller
sig levande på ytor av plast och stål i upp till
tre dagar. Virus överlever men inte på ytor
som papper, kartong i mer än en dag eller på
koppar i mer än fyra timmar. Smitta (virus)

anses kunna överleva upp till flera dagar på
olika ytor i omgivningen (i olika transportmedel, i flygplan, på pengar och vissa varor).
I Kina drog man tidigt i epidemins första
skede tillbaka ”gamla” sedlar från cirkulation
för att undvika eventuell smittspridning via
denna källa.
SARS-CoV-2 virus inaktiveras vid noggrann handtvätt genom att tvål, destabiliserar dess lipid-dubbelskikt i kapseln. Viralt
RNA har också hittats i avföringsprover från
infekterade individer, men man vet inte
ännu om levande virus kan överleva i faeces
och om det i så fall kan vara en möjlig smittväg (Lei Pan et al 2020, Wu et al 2020, Gu
et al 2020, Hindson 2020).
Det är ännu inte helt klart i vilken utsträckning SARS-CoV-2 virus kan vara infektiöst
under inkubationsperioden. Forskning
har visat att man ser en virustopp i svalget
ungefär fyra dagar efter infektionens början.
WHO har gjort bedömningen att "överföring från asymtomatiska fall sannolikt
inte är en viktig drivkraft för överföring".
Det råder emellertid inte överensstämmelse
på denna punkt, utan en epidemiologisk
modellstudie från början av utbrottet i
Kina antydde emellertid att pre-symptomatisk smitta kan vara vanligt förekommande
bland dokumenterade infektioner och att
subkliniska infektioner kan ha varit källan
till majoriteten av spridningen i Wuhan.

Global spridning av COVID-19 den 3 maj 2020. Från John Hopkins coronavirus resource center.
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En majoritet har få eller inga symptom,
andra blir svårt sjuka

De första kända COVID-19 fallen upptäcktes i Wuhan, Kina (Wikipedia COVID-19).
Den ursprungliga källan (patient Zero) vid
överföring till människor är ännu oklar,
liksom om stammen blev patogen före eller
efter denna händelsen. Eftersom 27 av 41 av
de första individerna som initialt lades in på
sjukhus hade koppling till Huanan Seafood
Market, så har man antagit att SARS-CoV-2
kan ha ett ursprung kopplat till den marknaden. Men annan forskning indikerar att
externa besökare kan ha introducerat viruset
på Huanan Seafood Market, och att detta
sedan underlättade en snabb expansion av
den lokala epidemin.
Sedan det initiala utbrottet i Kina har
SARS-CoV-2 viruset snabbt spritts vidare
i världen.
Det finns nu på alla kontinenter, och just
nu sker spridningen mycket snabbt i Europa
och USA. Under mars flyttades epicentrum
från Asien till Europa, och i april såg vi en
mycket omfattande spridning i USA, där
man räknar med en topp i maj månad.
SARS-CoV-2 har också fått fäste i Sydamerika och Afrika, och där väntar sannolikt en
omfattande epidemisk spridning under de
närmaste månaderna. Exakt hur stor del av
världens befolkning som till slut kommer
att infekteras av SARS-CoV-2 viruset vet vi

inte. Flera välrenommerade epidemiologer
befarar att det till slut kan omfatta mellan
50–80 % av jordens befolkning.
En majoritet, troligen omkring 80 % av de
som infekteras av SARS-CoV-2 får inga eller
lätta symptom. Mörkertalet är omfattande
eftersom många personer, fr.a. barn och
yngre knappt får några symptom alls. Vidare
har majoriteten av alla fall med bekräftad
infektion endast milda, förkylnings liknande
symtom. En mindre andel av de som smittas, får svåra eller mycket svåra symtom från
framför allt andningsvägarna, och en mindre
andel hamnar i intensivvård och respiratorbehandling med svåra lungkomplikationer
eller ARDS (Cytokine release syndrome).
Cirka 15 % av de bekräftade fallen har
klassats som ”allvarliga”, med symptom på
allvarlig lunginflammation och svår dyspné.
Ytterligare 5 % av bekräftade fallen hade
utvecklat allvarlig andningspåverkan, septisk chock och/eller multiorgansvikt. I Kina
hade ungefär 2,3 procent av de kända och
diagnosticerade fallen lett till döden. Men
mortaliteten varierar kraftigt, mellan olika
länder. I världen fanns den 5 maj 243.922
rapporterade dödsfall, varav 18.491 i New
York City USA, 28.131 i Italien, 25.100 i
Spanien, och 24.729 i Frankrike.
I Sverige fanns det 2 maj totalt 2.667 rapporterade dödsfall. Antalet rapporterade fall
uppgavs till 22.082, men även här föreligger
troligen ett stort mörkertal, eftersom det är
många som inte testats. Vidare antas ett antal
äldre personer dött i sviterna av COVID-19
på ålderdomshem och vårdhem utan att ha
testats, och följaktligen inte räknats in i det
officiella dödstalet. I Italien har man t.ex.
sett en hög dödlighet bland äldre, som inte
rapporterats officiellt. Två italienska läkare,
Claudio Candelli och Luca Forestri jämförde dödsstatistiken för årets första kvartal
jämfört med siffrorna för tidigare år. De fann
att för kommunerna Nembro, Cernusco och
Pesaro var dödligheten 4–6 gånger större
under COVID-19 epidemin i Lombardiet
jämfört med tidigare år.

Man såg en hög dödlighet, framför allt
hos äldre, med en klart stigande mortalitet
från 40 år och uppåt.
Dödsfall var ovanliga hos yngre barn
(under 9 år). Dödligheten ökade gradvis
med åldern; 40 års ålder (åå) 0.4 %, 50åå
1.3 %, 60åå 3.6 %, 70åå 8 % och över 80åå
14.8 %.
Från Kina rapporterades tidigt att en
majoritet av alla som vårdats med svår sjukdom liksom av de som dött i sviterna av
COVID-19 hade underliggande sjukdomar.
Ett antal ”riskfaktorer” för komplikationer
finns, som hjärt-lung sjukdom, diabetes och
högt blodtryck
I USA hade mer än tre fjärdedelar av
COVID-19-patienter som i början av april
vårdades i intensivvård i minst ett "underliggande tillstånd", dvs ett kroniskt hälsoproblem som diabetes eller hjärt-kärlsjukdom
(Feng et al 2020, Remuzzi & Remuzzi 200,
AHA 2020, ESC 2020, ESH 2020).
I Sverige är situationen likartad. I det
svenska intensivvårdsregistret (SIR) rapporteras regelbundet om de fall av COVID-19
som hamnar på svenska intensivvårdsavdelningar. I senaste rapporten (när denna
artikel skrevs) angavs följande;
Av de 1.542 patienter som intensivvårdades i Sverige 3 maj 2020 var 75 % män,
och medianåldern var 60 år. Medeldurationen från insjuknande till IVA-vård var 10.9
dagar. Hela 73.8 % av dessa patienter hade
någon form av riskfaktor; hjärt-lungsjukdom 24.1 %, diabetes 24.4 % och njursjukdom 4.2 %. Men den vanligaste riskfaktorn
var hypertoni, en diagnos som förekom hos
30–40 % alla IVA vårdade patienter.

COVID-19 och hypertoni

Patienter med hypertoni är som ovan
nämnts överrepresenterade när det gäller
morbiditet och mortalitet. De exakta mekanismerna bakom det är ännu inte klarlagda.
Vidare är män överrepresenterade när det
gäller utveckling av ARDS och komplikationer med dödlig utgång. Orsaken till
det är inte känd, men en möjlig koppling
är att genen för ACE2 receptorn, är lokaliserad till X-kromosomen (Tai 2020). Det
är den receptorn som SARS-CoV-2 virus
använder för att binda sig till mänskliga
celler. Man har spekulerat i om det finns
en speciell variant av ACE2 receptor proteinet som gör att vissa människor är mer
mottagliga för viruset. Vidare kan man anta
att kvinnor kan kompensera för den dåliga
varianten eftersom de har två kopior av
X-kromosomen. Män har bara en kopia av
X-kromosomen, och om den råkar vara av
den ”dåliga” varianten, så kan de vara sämre
ställda. Alternativa förklaringar kan vara att
män är generellt mer riskfaktorbelastade.
Det har tidigare förekommit en diskussion om olika blodtrycksmediciner, speciellt AT1 antagonister kan vara en faktor
som spelat in när det gäller överrisken hos
hypertoniker. Resonemanget som var helt
hypotetiskt framfördes i en spekulativ artikel i The Lancet av Fang et al (2020a). De
spekulerade i att ACE2 skulle påverkas av
AT1 antagonister (ARBs) liksom av ACE
hämmare (ACEI) som ju är mycket vanliga
läkemedel till patienter med hypertoni och
diabetes. Fang och kollegor föreslog därför,
utan bevis för sitt påstående, att man skulle
välja alternativ behandling för patienter med
hög risk för SARS-CoV-2 infektion.

Nästan 80 % av alla patienter i intensivvård har underliggande medicinska sjukdomar

I Kina rapporterades under epidemins topp
i februari att av alla infekterade fall klassades
80.9 % som milda, 13.2 % som svåra och
4,7 % var kritiska (Wikipedia COVID-19).
Av identifierade och positiva fall var mortaliteten var 2.9 % i Hubei (epicenter), och
0.2 % i resten av Kina (Wu & MGoogan
2020).
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Artikeln av Fang och medarbetare (2020)
fick omedelbart en massiv kritik, och uttalandet dementerades av ett antal internationella expertorganisationer, som exempelvis
ESH, ISH, AHA. Denna händelsekedja
har också kommenterats av Peter Nilsson
i Läkartidningen, där han konkluderar, "På
basen av den evidens som finns i dag bör
inte insatt behandling ändras hos svenska
patienter."
I en andra artikel två veckor senare i
Lancet modererade Fang et al (2020b) sin
ursprungliga position och skrev; "The overinterpretation of our hypothesis should not lead
to changing drugs for patients with hypertension or diabetes without first consulting with
an expert clinician. Nevertheless, it is of utmost
urgency for the scientific and medical community to work together to find evidence-based
proof to address these concerns."
Guiseppe Mancia och medarbetare (2020)
publicerade nyligen i New Engl J Med en
studie av 6.272 patienter och 30.759 kontroller, där de undersökte ett eventuellt samband mellan användning av ARBs och ACEI
och risken för insjuknande i COVID-19.
De kunde inte finna något stöd för att dessa
läkemedel påverkade risken för insjuknande
i COVID-19. Studien kommenterades även
i en Editorial i New Engl J Med av Jarcho
et al (2020).
Hur omfattande kommer COVID-19
epidemin att bli?

Epidemiologiska studier uppskattade tidigt
att 60 % av världens befolkning skulle
komma att smittas, med ca 50 miljoner
dödsfall som följd (Kissler et al 2020).
Ett scenario är att COVID-19 (och spridningen av SARS-CoV-2) får sin topp sin
topp i juni – juli 2020. Därefter antyder
epidemiologiska prediktioner att det kan
komma en andra våg efter att olika länder
lättat på nuvarande hårda karantäns åtgärder. Därefter är det sannolikt att vi kan förvänta lokala utbrott (endemiska utbrott), i
olika delar av världen under många år framöver (Kissler et al 2020).
Under hela 2020 kan man förvänta att
nyhetsflödet i väldens media kommer att
påverkas av COVID-19 utbrottet(n). Dessa
kommer att vara slumpvis uppträdande i
olika delar av världen, och vara kopplade
till omfattande åtgärder och kostnader för
samhället (där de uppträder).
COVID-19 startade som regional epidemi i Wuhan i centrala Kina, men inom 2
månader utvecklats till en global pandemi
som spritt sig till alla världsdelar (Wikipedia
SARS-CoV-2).
10
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SARS-CoV-2 virus binder sig till cellens ACE2 receptor. Här är är virus spike-protein med den ACE2 bindande regionen
i blågrönt.

En orsak till den snabba och omfattande
spridningen är en hög till mycket hög
smittsamhet, med ett R0 (Rnaught - faktor
som anger hur många en person smittar)
som ligger på 2–3. Utöver detta har personer med mycket högre smittsamhet, s.k.
”superspreaders” identifierats i bl.a. Italien,
England, Korea och USA (Kay 2020). Detta
höga R0 för SARS-CoV-2 skall jämföras
vanlig säsongsinfluensa som har ett R0 på
ca 1.4, Detta gör att COVID-19 får ett helt
annorlunda spridningsmönster.
I det dagliga livet är de flesta människor
vana att i olika sammanhang tänka linjärt
och inte exponentiellt. Men för SARSCoV-2 som har ett R0 i intervallet ligger

i intervallet 2–3, eller högre, så kommer
nu varje ny infekterad person att smitta ett
ökande grupp nya människor. Ett exempel som verkligen illustrerar det explosiva
förloppet i exponentiell tillväxt är följande
tankeexperiment av Ray Kurzweil och Peter
Diamandis. Om du föreställer dig att någon
uppmanade dig att ta 30 vanliga (linjära)
steg, vet du redan att du hamnar 30 steg eller
ca 30 meter från där du började. Men om
du i stället tar 30 exponentiella steg? Det är
en miljard meter bort, eller 26 gånger runt
jorden. Detta exponentiella förlopp är svårt
att föreställa sig för de flesta människor, men
det illustrerar väl innebörden av exponentiell
tillväxt.

Det är detta förlopp vi sett sedan COVID19 pandemi startade, och det är det vi nu
kan förvänta när det gäller utvecklingen av
nya COVID-19 fall i Sverige, Europa, USA
och Afrika.
Asymtomatiska fall förekommer, och
många menar att det verkar vara vanligt,
kanske utgör de upp till 80 % av alla infekterade och att även dessa individer anses
kunna bära smitta. Även om dessa personer
uppvisar en lägre smittsamhet, har man i
kinesiska studier beräknat att dessa individer står för huvuddelen av utbredningen
av smittan. Även s.k. ”super-spreaders”
har identifierats, vilket ofta är fall med få
symptom, som ger upphov till omfattande
smittspridning.
Sverige satsar på flockimmunitet, men
England överger den strategin

Flockimmunitet (engelska: herd immunity)
är en sorts indirekt skydd mot smittsamma
sjukdomar som uppstår när en stor andel
av populationen har blivit immun mot
en sjukdom och därigenom skyddar även
icke-immuna individer. I en population, där
en stor andel av individerna är immuna, är
det troligare att spridningen hindras, därför
att spridningen stoppas när smittan når en
immun individ. Ju större den immuna andelen är, desto mindre risk att icke-immuna
individer kommer i kontakt med en smittad. Vilket vetenskapligt underlag finns det
för att hävda att s.k. flockimmunitet (”herd
immunity”) vid COVID-19? Det är en känd
företeelse som vi ser för många olika virus
infektioner, som exempelvis influensa, mässling, rubella, polio m.fl. Men vilka hållbara
belägg finns för ”flockimmunitet” vid en
helt ny virussjukdom som bara varit känd
för världen i 3 månader? Denna teori har
framförts från vissa håll som en ”sanning”
har idag ännu inget vetenskapligt underlag
vid SARS-CoV-2.
En enskild person kan bli immun genom
att återhämta sig från ett naturligt insjuknande eller genom artificiella metoder, till
exempel vaccination. Problemet är att vi inte
har något vaccin tillgängligt, och en realistisk bedömning är att ett vaccin ligger minst
1–2 år i framtiden.
Folkhälsomyndigheten (FHM) har hävdat
att Sveriges strategi i COVID-19 krisen
skulle vara att uppnå flockimmunitet och
att det skulle vara den dominerande strategin att få spridningen att stanna av. I slutet
av mars 2020 var det flera länder som drev
denna strategi, bl.a. England och Sverige.
England ändrade så småningom inriktning

och idag är Folkhälsomyndigheten i Sverige i stort sett ensamma att driva tesen om
flockimmunitet.
En alternativ möjlighet skulle kunna vara
att fördröja den lokala epidemins utbredning
så långt det går genom ”social distancing” och
”pharmacological distancing” för att under
tiden arbeta fram och utvärdera olika möjligheter för att använda antivirala läkemedel
och olika immuniseringstekniker i syfte att
reducera R0 och begränsa pandemin.
Vilka möjligheter finns att bromsa
SARS-CoV-2 pandemi och insjuknande i
COVID-19?

Nuvarande strategier i de flesta länder för
att bromsa pandemins framfart bygger på
att reducera R0 (Rnaught), genom ”social
distancing”. Här ingår personlig distansering
och isolering av riskgrupper, användande
av munskydd och annan personlig skyddsutrustning samt noggrann handtvätt. I de
länder där detta har tillämpats stringent, har
åtgärderna visat sig vara varit framgångsrika
för att begränsa den lokala smittspridningen
och utbredningen av pandemin.
Andra strategier för att hantera COVID19 har omfattat användning av läkemedel
med antiviral aktivitet och läkemedel som
kan dämpa den cytokinaktivering som kan
uppstå hos vissa patienter i spåren av ett
massivt SARS-CoV-2 virusangrepp.
Framför allt är det klorokin/hydroxyklorokin samt azitromycin som lyfts fram
som terapeutiska möjligheter. Tidiga studier
från Kina argumenterade för att det kunde
finnas anledning att överväga klorokin i
viss utsträckning. I en tidig publikation av
”Multicenter collaboration group of Guandong Provincial Department of Science
and Technology and Guandong Provincial
Health Committee” (2020) argumenterade
man för att ”For patients with pneumonia of
mild, common and sevre, after chloroquine
contraindications are ruled out, chloroquine
phosphate tablets can be used 500 mg each
time, twice daily for 10 days”.
Efter detta har ett 10-tal studier igångsatts
i Kina, och ett ytterligare antal i USA,
Frankrike, Italien, Thailand och en rad
andra länder (Hu et al 2020, Colson et al
2020, Borba et al 2020). Klorokin är nära
besläktad med det mer använda läkemedlet hydroxiklorokin. I USA har president
Donald Trump har entusiastiskt framfört
att dessa läkemedel kan vara en potentiell
behandling för patienter med COVID-19.
I mars 2020 beviljade FDA i USA användning av klorokin och hydroxiklorokin under
vissa restriktioner.

I en nyligen genomförd fas 2b randomiserad dubbelblind studie från Brasilien (Borba
et al 2020) rapporterades om en oroande
tendens till ökad förekomst av arrytmier.
Denna Brasilianska studie, "ChloroCovid-19", som avbröts i förtid, visade en
icke-signifikant trend till högre förekomst
av arytmier bland dem som tagit högsta
dosen (600 mg x 2 under 10 dagar; totalt
12 g). Denna höga dos var kombinerad med
azitromycin och ceftriaxone. Jämfört med en
obehandlad referensgrupp, som inte hade
fått klorokin eller hydroxyklorokin såg man
däremot inga skillnader i mortalitet. Denna
rapport visar att man inte skall ge så höga
doser som gavs i studien, och att kombinationer med andra läkemedel som ger QTc
påverkan skall undvikas. En alternativ förklaring kan vara att SARS-CoV-2 virus kan
orsaka en infektion av myocard, och att det
i sig skulle kunna vara kopplat till en ökad
förekomst av arrytmier. Oavsett orsak, så
är QTc förlängning är en känd kontraindikation för klorokin, vilket gör att försiktighet skall iakttas. Samma varningstext finns
även för azitromycin, och i kombination
kan man anta att det finns risk för minst
additiva effekter.
Dessutom så är såväl hypokalemi och
hyperkalemi vanligt förekommande hos
patienter med COVID-19, vilket i sig ökar
i sig risken för arrytmier. Allt detta sammantaget gör att man skall iaktta den försiktighet
som vi redan känner till när det gäller klorokin. Med all säkerhet att se en fortsättning
på denna diskussion, när en del av de av de
studier blir klara som pågår med klorokin
världen över. Vidare är det som alltid viktigt
att fokusera interventioner på högriskindivider, där det kan finnas förutsättningar för
en positiv benefit-risk balans.
Under COVID-19 utbrottet i Frankrike
har myndigheterna där haft en mer positiv
inställning till användningen av klorokin
och hydroxyklorokin (Colson et al 2020).
En fransk läkare, dr. Didier Raoult i Marseilles och medarbetare har publicerat preliminära kliniska resultat med kombinationen
klorokin/azitromycin. Det rör sig om öppna
observationsstudier, på ett begränsat antal
patienter. Trots begränsningar i kohortstorlek och design konkluderar Raoult och medarbetare att hydroxiklorokin-behandling är
signifikant associerad med en minskad förekomst av virus hos COVID-19 patienter
och att denna effekt förstärks av azitromycin. Resultaten antyder en positiv effekt men
det är inte konklusiva resultat utan mer av
öppna observationer som möjligen kan ligga
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till grund för randomiserade dubbelblinda
interventionsstudier.
I mars 2020 inledde Världshälsoorganisationen sin "SOLIDARITY Trial" för att
bedöma behandlingseffekter av fyra befintliga antivirala föreningar som ansågs vara
mest löftesrika. I den här studien kommer
vuxna (ålder ≥ 18 år), nyligen inlagda eller
redan på sjukhus, med bekräftad COVID19 och, utan kontradiktion till någon av
studiebehandlingarna, fördelas slumpmässigt mellan; 1) lokal vårdstandard, eller 2)
lokal vårdstandard plus en av; remdesivir,
klorokin eller hydroxiklorokin, lopinavir
med ritonavir eller lopinavir med ritonavir
plus Interferon beta-1a.
En internationell gruppring; ”COVID-19
Clinical Research Coalition” har som mål
att 1) underlätta snabba granskningar av
förslag till kliniska prövningar av etikkommittéer och nationella tillsynsmyndigheter,
2) snabba på godkännanden för nya terapeutiska föreningar som kandidat-läkemedel,
3) säkerställa standardiserad och snabb
analys av framväxande effekt och säkerhetsdata och 4) underlätta delning av kliniska
studieresultat före publicering.
I slutet av mars befann sig minst 29 läkemedelskandidater i fas II – IV-effektstudier
för COVID-19 i Kina. Det finns idag i april
2020 mer än 300 aktiva kliniska prövningar
som pågår över världen.
Sju studier har utvärderat redan godkända
behandlingar för malaria, inklusive fyra studier på hydroxiklorokin eller klorokin. Olika
antivirala läkemedel i ”repurposing” utgör
den dominerande delen av den kinesiska
forskningen. Dessutom pågår nio fas III-studier på remdesivir i flera olika länder som
kommer avrapporteras inom kort. Andra
potentiella kandidater i studier inkluderar
vasodilaterande läkemedel, kortikosteroider,
immunterapi, liponsyra, bevacizumab och
rekombinant ACE-2.
Flera befintliga antivirala läkemedel utvärderas idag för behandling av COVID-19,
inklusive de som nämnts ovan; remdesivir,
klorokin och hydroxiklorokin, lopinavir/
ritonavir och lopinavir/ritonavir kombinerat
med interferon beta. Remdesivir hämmar
SARS-CoV-2 in vitro. Det finns även intressanta kliniska data från mars 2020 som indikerar att remdesivir kan vara effektivt hos
patienter. Kliniska fas 3-studier genomförs
nu i USA, Kina och Italien.
Klorokin, tidigare använt för att behandla
malaria, studerades i Kina i februari 2020,
med intressanta preliminära resultat. Provinsledningen för vetenskap och teknik i
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"Cytokinstorm kan vara en
komplikation i de senare
stadierna av svår COVID-19"

Guangdong och Guangdongs provinsiella
hälso- och hälsokommission utfärdade en
rapport om att klorokinfosfat "förbättrar
framgångsgraden för behandling och förkortar längden på personens sjukhusvistelse"
och rekommenderade det för personer med
diagnosen mild, måttlig och allvarliga fall av
ny coronavirus lunginflammation.
Den 17 mars inkluderade den italienska läkemedelsmyndigheten klorokin och
hydroxiklorokin i förteckningen över läkemedel med positiva preliminära resultat för
behandling av COVID-19. Även koreanska
och kinesiska hälsomyndigheter rekommenderar idag användning av klorokin. Den 28
mars 2020 utfärdade FDA ett godkännande
för akut användning för hydroxiklorokin
och klorookin efter bedömning av läkare
som behandlar personer med COVID-19.
De kinesiska riktlinjerna inkluderar idag
också interferon, ribavirin eller umifenovir
vid COVID-19. Studier har varit in-konklusiva med avseende på effekt av ribavirin mot
andra nya coronavirus (t.ex. SARS, MERS)
och eftersom det har en betydande toxicitet,
så har det en begränsad roll i behandlingen
av COVID-19.
Man har nyligen i år funnit i en studie
att lopinavir/ritonavir var ineffektivt vid
behandling av svår sjukdom. Dessutom har
vissa experter rekommenderat nitazoxanide
för in vivo-studier och klinisk prövning efter
att substansen visats hämma SARS-CoV-2
in vitro.
Även substansen favipiravir genomgår studier i Kina för behandling av COVID-19. I
april 2020 initierades studier av ivermectin
i Australien som en möjlig behandling av
COVID-19 eftersom substansen har visat
sig stoppa viral tillväxt in vitro inom 48
timmar efter administrering.
Studier har visat att initial priming av
”spike proteinet transmembrane protease
serine 2” (TMPRSS2) är nödvändigt för
inträde av SARS-CoV-2 via interaktion
med ACE2-receptorn. Dessa resultat tyder
på att TMPRSS2-hämmaren camostat, som
är godkänd i Japan för behandling och förebyggande av lever- och njurfibros kan utgöra
en tänkbar off-label-behandling.

Förebyggande och behandling av cytokin
storm

Cytokinstorm kan vara en komplikation i
de senare stadierna av svår COVID-19. Det
finns vissa data som tyder på att hydroxyklorokin kan hämma olika cytokiner som
ligger bakom denna reaktion.
Tocilizumab har inkluderats i behandlingsriktlinjer i Kina efter resultat i en
mindre avslutad studie. En studie pågår för
närvarande i Italien efter att man observerat positiva resultat hos personer med svår
COVID-19 sjukdom. Kombinerat med ett
blodprov för serumferritin för att identifiera
cytokinstormar kan det möjligen utgöra ett
framtida alternativ. Denna interleukin-6receptorantagonist är godkänd 2017 av FDA
för behandling av steroid-refraktär cytokinstorm inducerat av CAR T-cellterapi. Hittills
finns det inga randomiserade, kontrollerade
studier som visar att tocilizumab är en effektiv behandling.
Lenzilumab är en anti-GM-CSF
monoklonal antikropp som har visat sig
vara skyddande i experimentella modeller av
cytokinaktivering. Man har därför spekulerat att denna substans kan ha en användning
vid COVID-19.
Passiv antikroppsterapi

Överföring av renade och koncentrerade
antikroppar producerade av immunsystemet från patienter som har återhämtat sig
från COVID-19 till personer som insjuknat testas nu som en icke-vaccinmetod för
passiv immunisering. Denna strategi testades för SARS med goda resultat. Passiv
antikroppsterapi antas medföra en viral
neutralisering och därigenom ett försvar
mot SARS-CoV-2. Det finns även andra
potentiella mekanismer, såsom påverkan av
antikroppsberoende cellulär cytotoxicitet
och/eller fagocytos. Andra former av passiv
antikroppsterapi är också under utveckling,
till exempel exogena monoklonala antikroppar mot delar av SARS-CoV-2 yt-receptorer
(Wu et al 2020).
Vaccin och immunisering

Allt eftersom antalet nya fall av COVID19 varje dag börjar avta i delar av Asien,
Europa och USA diskuterar olika myndigheter om det är adekvat att lätta på åtgärder
för social distansering. Men vi har ännu en
stor kunskapslucka; vem har blivit immun
mot sjukdomen – och i så fall hur länge?
Det är ingen enkel fråga att svara på eftersom immunitet vanligen är ett spektrum.
Vissa virus, t.ex de som orsakar varicella och

morbilli resulterar i livslångt skydd. Andra
virus, som t.ex HIV ger en bristfällig eller
ingen varaktig immunitet.
När det gäller SARS-CoV-2, viruset så
vet vi ännu inte speciellt mycket kroppens
immunsvar.
Vi kommer att behöva bra tester som
mäter antikroppssvaret mot SARS-CoV-2
virus. När vi har säkra tester för att bedöma
immunitet. Men där är vi ännu inte.
En forskargrupp från Fudan University
och Shanghai Public Health Clinical Center
undersökte 175 patienter som återhämtat
sig från COVID-19 (Wu et al 2020). De
fann att nästan en tredjedel hade oväntat
låga nivåer av antikroppar. I vissa fall kunde
antikroppar inte detekteras alls. Denna
observation kan ha konsekvenser för vaccinutveckling och flockimmunitet.
Teamet vid Fudan University fann också
att antikroppsnivåerna ökade med åldern,
och personer i åldersgruppen 60–85 år uppvisade mer än tre gånger så kraftigt antikroppssvar som personer i åldersgruppen
15–39 år. När det gäller de cirka 30 procent
av patienterna som inte lyckades utveckla
höga titrar för neutraliserande antikroppar
efter COVID-19-infektion så var sjukdomens varaktighet hos dessa patienter ungefär
likartad jämfört med övriga patienter.
De låga mängderna antikroppar kan visa
sig vara ett problem när det gäller utveckling
av immunitet mot COVID-19 på populationsbasis.
Cirka 6 % av patienterna i studien hade
en förekomst av antikroppar som var så låg
att den inte ens kunde upptäckas i laboratoriet. Dessa patienter uppvisade samma
typiska COVID-19-symtom inklusive feber
och hosta, som övriga patienter i studien.
Eventuellt kan denna patientgrupp ha slagit
tillbaka viruset med andra delar av immunsystemet, såsom T-celler eller cytokiner.
De här resultaten kan få stora implikationer för strategier för vaccinutveckling. Om
SARS-CoV-2 viruset inte kunde inducera
antikroppssvar hos en stor del av infekterade, så kanske försvagade versionen av
SARS-CoV-2 i vacciner inte heller fungerar
hos dessa typer av patienter.
Inga eller få mediciner eller vacciner är
ännu godkända för att behandla COVID19. Internationell forskning om vacciner
och mediciner i COVID-19 pågår av statliga organisationer, akademiska grupper och
industriforskare (Callaway 2020, Callaway
& Spencer 2020).
Det finns ännu inget tillgängligt vaccin,
men olika forskargrupper och nationella

laboratorier utvecklar idag aktivt vaccinkandidater. Tidigare arbete med SARS-CoV kan
ge viss vägledning eftersom SARS-CoV och
SARS-CoV-2 båda använder ACE2-receptorn för att komma in i mänskliga celler.
Det finns tre vaccinationsstrategier som
undersöks idag ; 1) Först syftar forskare till
att bygga ett helt virusvaccin. Användningen
av ett sådant virus, vare sig det är inaktivt
eller dött, syftar till att framkalla ett snabbt
immunsvar från människokroppen på en
ny infektion med COVID-19. 2) En andra
strategi, subenhetsvaccin, syftar till att skapa
ett vaccin som sensibiliserar immunsystemet
för vissa underenheter av viruset. När det
gäller SARS-CoV-2 fokuserar denna forskning på S-spike-proteinet som hjälper viruset
att binda sig till cellen via i ACE2-enzymreceptorn. 3) En tredje strategi är nukleinsyravaccinerna (DNA- eller RNA-vacciner),
vilket är en ny teknik för att skapa ett vaccin.
Experimentella vacciner från någon av dessa
strategier måste sedan testas kliniskt med
avseende på säkerhet och effekt enligt de
regulatoriska krav som gäller.
Den 16 mars 2020 inleddes den första kliniska prövningen av ett vaccin på frivilliga i
Seattle i USA. Vaccinet innehåller en ofarlig
genetisk kod kopierad från det virus, SARSCoV-2, som orsakar COVID-19.
Kan BCG vaccinering vara en skyddsfaktor?

COVID-19 har i april 2020 spridit sig till de
flesta länder i världen. Sjukdomen har dock
inte haft samma förlopp i alla länder, varför
BCG-vaccinering tilldragit sig stort intresse
(Curtis et al 2020).
Bacillus Calmette – Guerin (BCG), är
en försvagad stam av Mycobacterium bovis,
och ett vaccin som skyddar inte bara den
specifika TBC-patogenen utan också mot
en rad andra patogener. De icke-specifika
immunfördelarna med BCG har varit kända
i årtionden. Sedan BCG först introducerades 1921 har detta vaccin en stark dokumentation avseende effekt och säkerhet.
Nya studier visar också att revaccination är
säker. Den underliggande mekanismen för
att BCG även ger detta icke-specifika skydd
är en induktion av medfött ”immunminne”.
Denna typ av immunitetsinducerande
medel påverkar hematopietiska stamceller i
benmärgen, vilket resulterar i ett mer robust
immunsvar vid möte med en patogen.
Flera experter har föreslagit att de nationella skillnaderna i COVID-19-utbredning
delvis kan förklaras av de olika nationella
program som finns för Calmette-Guérin
(BCG) vaccination i tidig ålder. Till exempel

har länder som inte haft ett nationellt program för BCG-vaccination (Italien, Nederländerna, USA) drabbats hårdare jämfört
med länder med allmän BCG-vaccination
i tidig ålder. Vidare upplevde länder som
hade en sen start av allmän BCG-vaccinering (Iran, 1984) en hög dödlighet hos äldre,
vilket överensstämmer med hypotesen att
BCG-vaccinering framför allt skyddar den
utsatta äldre delen av befolkningen. Länder
med BCG-program har mycket färre fall
av coronavirus med en faktor 10, jämfört
med länder där BCG-program inte längre
existerar. Detta innebär en skillnad i dödstal
upp till 20 gånger eller mer. Förekomsten
av COVID-19 var 38 per miljon i länder
med BCG-vaccination medan förekomsten
av COVID-19 var 358 per miljon i avsaknad av ett sådant program. Dödsfallet var
4,28 per miljon i länder med BCG-program
och 40 per miljon i länder utan ett sådant
program. I överensstämmelse med detta
var COVID-19-associerade dödsfall i förhållande till befolkningsstorleken statistiskt
signifikant lägre i länder med ett nationellt
BCG-vaccinationsprogram jämfört med de
som inte har detta eller hade upphört med
sina nationella BCG-vaccinationsprogram.
Det hittills värst drabbade landet med det
högsta dödstalet var Italien, som historiskt
aldrig haft en nationell BCG-vaccinationspolitik för alla. Genomgående rapporterar
Italien också högre dödlighet i COVID-19
jämfört med andra länder i Europa.
Från och med mars 2020, planeras i flera
länder studier för att aktivera immunsystemet med BCG vaccinering. Spanska,
franska, tyska och nederländska forskningsinstitut förbereder nu försök med
genetiskt modifierade BCG-vacciner. Studier av BCG-vaccin är också pågående för
vårdpersonal i Australien och Nederländerna
i förhoppningen att det skall ge ett skydd
med avseende på COVID-19.
Äldre människor som BCG-vaccinerats
upplever minskade luftvägsinfektioner, och
just beprövade BCG-vacciner kan mycket
väl visa sig vara ett ytterligare verktyg för
att bekämpa COVID-19 genom att vaccinet
inducerar ett icke-specifikt immunförsvar.
Även om kontrollerade och väl genomförda kliniska prövningar är avgörande för
att fastställa effekten av BCG-vaccination
mot COVID-19 relaterad dödlighet och
sjuklighet, är det värt att betrakta detta som
ett första alternativ för immunisering, med
tanke på att ett vaccin mot coronavirus kan
förväntas ta minst 12 till 18 månader att
utveckla.
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"Mer troligt är faktiskt att viruset är här för att stanna som endemiskt
och säsongsmässigt återkommande infektions-utbrott."
COVID-19, en ny sjukdom för mänskligheten

COVID-19 och viruset som orsakar det,
SARS-CoV-2, har riktat allmänhetens
uppmärksamhet på koronavirus som aldrig
tidigare. Men medicinska forskare har mer
än ett halvt sekel av erfarenhet av denna
virusfamilj – när de identifierade den första
mänskliga versionen 1965 var flera djur
koronavirus redan kända. Sedan dess har
dussintals ytterligare koronavirus upptäckts
hos boskap och människor.
Vi känner nu till fyra som orsakar förkylning: HCoV-OC43, HCoV-229E,
HCoV-NL63 och HCoV-HKU1(HCoV
står för "humant coronavirus"). Ett antal
andra humana stammar rapporterades
också på 1960-talet, men de studerades
inte i detalj.) Sedan 2003 har vi identifierat
fler allvarliga mänskliga koronavirus som
har orsakat SARS (2003), MERS och nu
COVID-19.
COVID-19 har initialt uppfattats som
en sjukdom i andningsvägarna, men vi har
efter hand sett flera rapporter om gastrointestinal påverkan med symtom som diarré
och kräkningar. Vissa besvär som patienter
rapporterar tyder på att SARS-CoV-2 kan
invadera det centrala nervsystemet, vilket
kan leda till diverse neurologiska besvär,
som lukt och smak störningar liksom central
andningspåverkan, vilket kan vara relaterat
till tyst hypoxi. Vi vet nu också att SARSCoV-2 även är ett mångfacetterat virus som
kan påverka andra inre organ än lungan
(t.ex. lever, hjärta) samt koagulation och
hemostas.
Helt klart är att COVID-19 kommer att
påverka världen i större utsträckning än vad
vi någonsin kunde föreställa oss. Resande
och mobilitet har kraftigt påverkats över
hela världen under 2020 och säkert kommer
detta att vara fallet under flera år framöver.
Man kan förvänta att COVID-19 kommer
att få många och oväntade sociala och politiska konsekvenser i flera länder. Ryktesspridningen i sociala media är omfattande,
och flera ”konspirationsteorier” har börjat
cirkulera på Internet.
De ekonomiska konsekvenserna för
samhället kommer att bli avsevärt mer
omfattande än vad många ekonomer först
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befarade. Man ser redan nu en minskad BNP
för 2020 i flera drabbade Asiatiska länder
(Kina, Japan m.fl). COVID-19 kan bli den
”svarta svan” som 2020 utlöser en världsomfattande och djup ekonomisk depression.
Forskare från Harvard har nyligen använt
datormodeller för att simulera hur pandemin kan komma utveckla sig närmaste tiden
framöver. En möjlighet är faktiskt att strikt
social distansering följt av intensivt detektivarbete med att spåra smittade fall för isolering får effekt. I så fall skulle man teoretiskt
kunna utrota viruset ungefär som för SARS
(2003) och MERS (2007). Men med närmare 2 miljoner bekräftade COVID-19 fall
är detta osannolikt. Mer troligt är faktiskt
att viruset är här för att stanna som endemiskt och säsongsmässigt återkommande
infektions-utbrott. Forskarna från Harvard
gjorde en modell för att studera effekten av
en 20 veckors ”social distansering” för att
begränsa spridningen, men fann att praktiskt taget ingen befolkningsimmunitet
byggdes genom sådana åtgärder. Mer sannolikt är att många länder kommer att vara
tvungna att praktisera sociala distansåtgärder ”on-and-off” fram till 2022, såvida inte
effektiva farmakologiska behandlingar eller
effektiva vacciner utvecklas inom kort.
Hur ser framtiden ut? En övergående
pandemi eller en framtid med endemiska
utbrott av COVID-19?

Kan SARS-CoV-2 bli endemisk bland
människor och aldrig försvinna? Vad händer
då? Kommer det då att återkomma små
utbrott, eller kommer virus att utvecklas
och ge återkommande kriser?
Det är svårt att säga, ingen vet i dagsläget
(Begley 2020, Smith 2020). Sannolikt kan
vi påverka denna utveckling genom en intelligent och framgångsrik hantering av nuvarande pandemi. Om vi minskar förekomsten
och spridningen av SARS-CoV-2 i befolkningen och utvecklar ett verksamt vaccin,
kan det också resultera i att vi begränsar
virusets förmåga att utvecklas vidare.
Kan våra tidigare erfarenheter med andra
coronavirus ge oss någon ledning för hur en
framtida utveckling kan te sig?
Ett scenario är att sjukdomen kan bli
mildare med tiden. Detta kan ha hänt med

HCoV-OC43, som verkar ha avvikit från
dess ursprungliga BCoV virus omkring
1890. Detta år var också året för en stor
”influensaepidemi”, vilket mycket väl kan
ha varit ett koronavirusutbrott.
Ett annat möjligt scenario är att SARSCoV-2 aldrig kommer att försvinna. Detta
kan resultera i en rekombination, där
nuvarande virus blandar och matchar det
genetiska materialet med det från andra
coronavirus som cirkulerar i vår omgivning. Dessa händelser är inte ovanliga, och
de kan resultera i uppkomsten av helt nya
virus. Rekombination av SARS-CoV-2 med
de andra humana coronavirus, eller till och
med coronavirus från djur, kan vara möjlig.
Resultatet av en sådan händelse, vare sig bra,
dålig eller däremellan, är nästan omöjligt att
förutsäga i förväg. Uppkomsten av nuvarande virus, SARS-CoV-2 är ett exempel på
en sådan händelse.
Förloppet av pandemin kommer också i
stor utsträckning att bero på omständigheter
som ännu inte kan besvaras: Kommer virusets spridning att förändras med årstiderna?
Vilken immunitet kommer människor att
ha efter att de har smittats och genomgått
COVID-19? Vidare, ger exponering för
andra typer av coronavirus som orsakar mildare former av sjukdom även något skydd
mot SARS-CoV-2 som orsakar COVID-19?
Detta är frågor som vi alla måste ställa oss
och få svar på. Med miljoner människor i
isolering och ”lock down”, och allt fler utan
arbete, så växer pressen på att lätta på restriktionerna och öppna upp samhället igen.
Men kan vi sedan vidta rätt åtgärder i tid för
att kontrollera sjukdomen, och har vi har
tillgång till säkra och väl validerade tester för
att upptäcka och övervaka eventuella lokala
utbrott över tid. Men en sak verkar säker,
vår nuvarande förmåga att hantera denna
pandemi, kommer med stor sannolikhet att
påverka dess framtida globala förlopp och
utveckling.

Thomas Hedner

Professor Klinisk farmakologi
Sahlgrenska Akademin, Göteborg
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Rivaroxaban minskar kardiovaskulära
komplikationer efter revaskularisering
vid benartärsjukdom – resultat från
VOYAGER-studien

B

enartärsjukdom (PAD) är förenad
med ökad risk för död och hjärt-kärlkomplikationer, hjärtinfarkt, stroke,
arteriell trombos och amputation. Risken för
komplikationer ökar efter revaskularisering i
nedre extremiteten (1). Sekundärprevention
med lågdos aspirin dominerar, om än klopidogrel under senare år kommit till större
användning (2). Data från det nationella
kvalitetsregistret för kärlkirurgi (Swedvasc)
omfattande närmare 19000 patienter med
PAD, revaskulariserade mellan 2008–2013,
visade att basal farmakologisk prevention
(statin samt trombocythämning eller antikoagulation) gavs till endast 65 % av
gruppen, och i störfaktorjusterad analys
reducerade inte aspirin kardiovaskulära
komplikationer (3).

Nya trombocythämmare har studerats,
ticagrelor jämfördes med klopidogrel i den
första och största studie som enbart inkluderat PAD-patienter, EUCLID (4). Studien
omfattade 13 885 patienter, och avseende
det kombinerade utfallsmåttet kardiovaskulär död, hjärtinfarkt och stroke påvisades
ingen skillnad mellan de båda grupperna
efter 36 månaders uppföljning (ticagrelor
10,8 %, clopidogrel 10,6 %; hazardkvot,
1,02; 95 % konfidensintervall 0,92–1,13;
P=0,65)
I en efterföljande analys av de 7875
patienter som inkluderats efter tidigare
revaskularisering, påvisades inte heller någon
skillnad avseende ovan nämnda utfall. Akut
benischemi påvisades hos 2,5% i båda grupperna (5).

Figur 1. Primärt utfallsmått i VOYAGER studien. Modifierad från originalpublikationen (8).
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En tidigare studie (6) har konkluderat att
oral antikoagulation (warfarin) som tillägg
till trombocythämning till patienter med
PAD inte reducerar frekvensen kardiovaskulära komplikationer, men ökar risken för
livshotande blödning.
COMPASS-studien (7) inkluderade som
delgrupp 6391 patienter med PAD vilka
erhöll lågdos rivaroxaban (2,5mg x 2) och
aspirin 100 mg, jämfört med enbart aspirin
100 mg respektive enbart rivaroxaban 5 mg
x 2). Bland de 128 som drabbades av akut
ischemisk komplikation i benet (amputation
eller akut intervention) ingick signifikant
färre i kombinationsgruppen.
I VOYAGER-studien (8), som genomfördes i 34 länder, studerades 6564 patienter
som revaskulariserats pga. symptomgivande

PAD, 35 % med öppen kirurgi, övriga endovaskulärt (ballongvidgning, stentning) eller
som hybridingrepp. Orsak till revaskulariseringen var kritisk ischemi i 23 %, i övriga
fall åtgärdskrävande claudicatio intermittens. I Sverige randomiserades 42 patienter
från 5 centra. Patienterna randomiserades
till behandling med rivaroxaban, 2,5 mg
x 2 eller matchande placebo, i båda grupperna tillsammans med aspirin 100 mg. Det
kombinerade utfallsmåttet, kardiovaskulär
död, hjärtinfarkt, stroke, akut benischemi
och amputation (ovan ankeln) var vid 36
månaders uppföljning 17.3 % och 19.9 % i
respektive behandlings- och placebogrupp
(hazardkvot 0.85; 95 % konfidensintervall
0,76–0,96; P=0,009, figur 1). Den absoluta
riskreduktionen vid 36 månader var 2,6 %,
vilket innebär ett ”numbers needed to treat”
(NNT) på 39. Den initiala riskreduktionen
efter 6 månaders behandling var 1,5 % med
ett NNT på 65. Fem av sju sekundära utfallsmått inkluderande oplanerad revaskularisering orsakad av benischemi och sjukhusvård
för hjärt- kärlhändelse utföll till rivaroxabangruppens fördel. Mortalitet oavsett orsak var
densamma i behandlingsarmarna, 11,1 %
i rivaroxabangruppen och 10,9 % i placebogruppen. Det primära utfallsmåttet för
säkerhet, omfattande blödning enligt TIMI
klassifikationen (Thrombolysis In Myocardial Infarction) var numeriskt högre utan
nominell signifikans i behandlings- jämfört med placebogruppen (2.7 % vs 1.9 %,
P=0,07), medan det sekundära säkerhetsmåttet, omfattande blödning enligt ISTH
(International Society on Thrombosis and
Haemostasis) var signifikant högre i behandlingsgruppen (5,9 % vs 4,1 %, P=0,007).
Risken för riktigt allvarliga blödningsepisoder (intrakraniell respektive fatal blödning)
skilde sig dock inte åt mellan grupperna.

Den här presenterade VOYAGER visar
tillsammans med COMPASS-studien visar
att rivaroxaban administrerat i låg dosering
och kombinerat med aspirin reducerar kardiovaskulära komplikationer inkluderande
de som drabbar benen, utan att öka risken
för deletär blödning hos den grupp som
genomgått revaskularisering. VOYAGER
bidrar därmed på ett betydelsefullt sätt
till att fylla en viktig kunskapslucka när
det gäller antitrombotisk medicinering av
PAD-patienter efter en revaskularisering av
benartärer. En viktig fråga kommer att vara
hur dessa resultat skall tolkas och implementeras. Mot bakgrund av de studier som
visar en otillräcklig effekt av aspirin efter
revaskularisering finns anledning överväga
tillägg av rivaroxaban i enlighet med den i
VOYAGER använda regimen.
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Effekter av flöde (Shear Stress)
och tryck på vaskulärt endotel
och kärlfunktion
En översikt
Det vaskulära endotelet
– hemodynamiska effekter

Kärlendotelet, framför allt i arteriolerna, har
avgörande betydelse för reglering av blodflödet i olika organsystem. Endotelet bibehåller och påverkar vasokonstriktion och
vasodilatation och detta sker i ett “moment
to moment” perspektiv via frisättning och
aktivering av olika vasoaktiva mediatorer
från endotelcellerna. Dessa mediatorer
påverkar sedan den glatta muskulaturen i
kärlväggen.
I ett längre perspektiv kan störningar i balansen mellan kärlkonstriktion och dilatation ge
bestående förändringar i kärlväggen med ökad
kärlstyvhet och ateroskleros som följd.
Den vaskulära endotelcellen har multipla,
såväl lokala som parakrina och autokrina
effekter, som påverkar närliggande vävnad
och funktioner i och utanför kärlväggen.
Välkända effekter är reglering av kärltonus,
pro- och antitrombotiska processer liksom
frisättning av tillväxtfaktorer. Det inflammatoriska svaret på yttre stimuli regleras
också av endotelcellen med kända effekter
för utveckling av exempelvis ateroskleros.
I denna diskussion kommer främst endotelets effekt på kärltonus och bakomliggande
mekanismer till detta att diskuteras.
Hemodynamiken i blodkärlen ger upphov
till krafter mot kärlväggen. Dessa krafter kan
delas in i två huvudkategorier:
1. Shear stress, som beror på blodflödet
2. Circumferential stretch, sträckning i kärlväggen, som beror på perfusionstrycket,
egentligen pulstrycket.
Shear stress påverkar främst kärlendotelet
medan circumferential stretch påverkar alla
delar av kärlväggen.
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Allmänt sett så ger ökad shear stress
upphov till kärldilatation medan ökad tryckbelastning ger kärlkonstriktion.
Vad är då Shear Stress?

Shear stress (skjuvspänning) är egentligen
ett begrepp inom hållfastighetslära och definieras som skjuvkraftsbelastningen per ytenhet där ytan är ett tvärsnitt av det belastade materialet. Man talar om “wall shear
stress” främst då det gäller inverkan av flöden
på väggarna i ett rörsystem.
Shear stress definieras av den friktionskraft
som ett flöde orsakar på underlaget.
			
F
– Shear Stress (S) = A
Där F är kraften av flödet (hastighet, viskositet) och A är den yta som utsätts för kraften
av flödet. Shear stress uttrycks i dyn/cm2.
– Flödet (Q) i sin tur bestäms ju av Poiseuilles
lag:
Q = (v2 - v1) · π · r4
8 · viskositeten · längd
Där (v2-v1) representerar tryckskillnaden
över kärlsegmentet, r= radien och längd=
längden av kärlet.
Vätskans viskositet kommer ju in här
liksom tryckskillnaden, kärlets radie och
längd.
Blodflödets effekter på det vaskulära
endotelet

Om man överför detta till blodflödets effekter på kärlendotelet innebär det att flödet
över endotelet orsakar en spänning i cellerna,
en skjuvspänning. Detta är en friktionskraft
som ger upphov till förändringar i cellens
struktur (cytoskelett). Graden av shear stress

bestäms av shear rate och viskositeten på den
vätska som flödar genom kärlet.
Shear rate definieras av den hastighet med
vilken angränsande vätskeskikt rör sig i förhållande till varandra vid laminärt flöde.
Graden av shear stress, orsakad av blodflödet, bestäms således av shear rate och blodets
viskositet och medför att endotelcellerna
deformeras i flödets riktning. Denna kraft
(wall shear stress), som är tangentiell mot
cellytan, ger också upphov till produktion
och frisättning av mediatorer från cellen
som påverkar många processer i kärlet som
kärltonus, koagulation, inflammation m.m.
Shear Stress – effekter på blodkärlet

I räta kärlavsnitt är flödet laminärt med
högst flödeshastighet centralt och lägre perifert mot endotelet vilket ger en konstant
och stabil grad av shear stress. I litteraturen
beskrivs detta ofta som “high shear stress”,
vilket egentligen innefattar shear stress inom
det fysiologiska intervallet vid laminärt
flöde. Detta upprätthåller en homeostatisk
balans i endotelet och är därför protektivt
och förhindrar uppkomst av patologiska
processer i kärlet.
Vid kurvaturer och förgreningar i kärlet är
i stället flödet mera turbulent vilket medför
varierande grad och riktning av shear stress
(“low shear stress”) med negativa effekter på
endotelet som följd och därmed potentiell
utveckling av endotelial dysfunktion och
sekundärt till detta ateroskleros.
Shear stress aktiverar endotelcellernas
bildning av eNOS (endothelium Nitric
Oxide Synthase) och därmed ökad produktion av kväveoxid (NO). NO diffunderar
sedan till kärlväggens glatta muskellager
och inducerar kärldilatation genom ökad
bildning av cGMP. Detta är den viktigaste

"Shear stress är också involverat i patogenesen vid
utveckling av endotelial dysfunktion."
faktorn för induktion av blodkärlens dilatation vid shear stress.
Shear stress orsakar också ökad frisättning
av prostaglandin (PGI2) sannolikt via stimulering av Cox-2. Betydelsen av detta i
förhållande till NO-effekten är mindre väl
känd.
Det turbulenta flödet, som förekommer
vid förgreningar och krökningar i kärlen,
ger instabil shear stress och därmed lägre
NO-produktion vilket ökar risken för
protrombotiska och inflammatoriska processer med sekundära negativa effekter som
följd, exempelvis ateroskleros.
Tryckbelastning

Pulstrycket orsakar sträckningar i kärlet som
påverkar både endotelet och djupare delar
av kärlväggen som den glatta muskulaturen.
Endotelin och angiotensin II är två viktiga
mediatorer för kärlkonstriktion. Endotelin
bildas i endotelet medan angiotensin II
aktiveras via angiotensin converting enzyme
(ACE) på endotelcellernas yta. Ökad frisättning av endotelin induceras av förhöjt
perfusionstryck. Endotelin binds sedan till
ET-A och ET-B receptorer i den glatta muskulaturen med kärlkonstriktion som följd.
ET-B receptorer finns också på endotelcellen
med en möjlig autokrin funktion genom att
förmedla ökning av eNOS, den fysiologiska
betydelsen av detta är dock oklar.
ACE på endotelet ger ökade nivåer av
angiotensin II som interagerar med AT-1
receptorer i den glatta muskulaturen med
åtföljande kärlkonstriktion som följd. På
endotelcellen finns också AT-2 receptorer
med förmodad effekt att via angiotensin II
öka bildningen av eNOS. Också här, som
för ET-B receptorn, är den fysiologiska betydelsen oklar.
På endotelcellerna är också det transmembrana enzymet ACE-2 lokaliserat. ACE-2
inaktiverar angiotensin II genom att konvertera detta till angiotensin 1-7 som har
viss kärldilaterande effekt. In vivo effekten
av ACE-2 för kärltonus är inte helt klarlagd.
ACE-2 har fått ökad aktualitet eftersom Sars
Cov 2 viruset har visats bindas till denna
struktur och därmed införlivas i endotelcellerna.
Vid mera långvarigt ökat perfusionstryck har man observerat ökad expression
av ET-B och AT-1 receptorer i kärlväggens

glatta muskelskikt med möjlig betydelse för
patogenesen vid hypertoni. Effekten av olika
flöden och tryck på frisättning och effekt av
kärlaktiva mediatorer vid studier där perfusionslösningar använts i lokala kärlavsnitt
är dock svårbedömd eftersom man oftast
använt buffrade lösningar med en viskositet som är lägre än den i helblod (cirka en
tredjedel av blodets viskositet vid 37 grader).
Betydelsen av shear stress för frisättning
av endotelin från endotelet är omdiskuterat. Dock ger ökat flöde också upphov till
viss tryckstegring vilket gör att den direkta
effekten av flödet i form av shear stress blir
svårbedömd. När det gäller effekten av shear
stress för aktivering av angiotensin II via
endotelet är mekanismerna inte heller här
klarlagda.
Sammantaget är det en intrikat balans
mellan de lokala mekanismer som inducerar kärldilatation respektive kärlkonstriktion
och därmed reglering av flöde och tryck och
många frågor återstår att klarlägga inom
detta område.

NO samt att bibehålla endotelets normala
homeostatiska balans. Störningar i flödet,
exempelvis vid turbulens, motverkar detta
med obalans mellan dilaterande och kontraherande faktorer samt också nedsatt förmåga
hos endotelet att motverka protrombotiska
och inflammatoriska processer. De negativa effekterna av störningar i blodflödets
inverkan på endotelet i form av onormal
och instabil shear stress (“low shear stress”)
är en potentiell risk för induktion av endotelial dysfunktion och därmed utveckling
av ateroskleros.
Sammanfattningsvis har shear stress stor

betydelse för det vaskulära endotelets normala homeostas. Stabilt laminärt flöde och
därmed “high shear stress” är protektivt
för endotelet. Störningar i flödet med turbulens, “low shear stress”, har däremot en
skadlig inverkan på endotelet och kan därför
ge upphov till olika patologiska tillstånd i
kärlsystemet, som endotelial dysfunktion,
ökad kärlstyvhet och ateroskleros.

Shear stress och endotelial dysfunktion

Shear stress är också involverat i patogenesen
vid utveckling av endotelial dysfunktion.
Detta tillstånd karakteriseras av en fenotypisk förändring i endotelet med ökad
risk för kardiovaskulär sjukdom exempelvis
ateroskleros. Endotelial dysfunktion karakteriseras av mindre produktion – frisättning av vasodilaterande faktorer och ökad
produktion av kontraherande faktorer från
endotelet. Detta skapar en obalans i den
endotelberoende vasodilatationen vilket
är en hörnsten vid utveckling av endotelial
dysfunktion.
Endotelet, speciellt i mindre artärer, har
vid endotelial dysfunktion dels nedsatt förmåga att inducera vasodilatation men också
att prioritera antitrombotiska processer och
att förhindra inflammation i kärlväggen.
Många faktorer är av betydelse för
utveckling av endotelial dysfunktion, som
hereditet, rökning, diabetes, hypertoni,
lipidrubbningar, låg fysisk aktivitet. Av
största vikt för patogenesen vid endotelial
dysfunktion är nedsatt förmåga i endotelet att bilda NO. Bevarad shear stress med
stabilt laminärt flöde (“high shear stress”)
är en nyckelfaktor för att upprätthålla nivåerna av eNOS och därmed produktionen av
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Louise Ziegler – Sveriges representant i
internationellt forskarnätverk
Louise Ziegler, biträdande överläkare vid
Danderyds sjukhus, är en av 160 forskare
som deltar i det internationella nätverket
”Network for Research in Vascular Ageing”.
Efter disputationen i mars ser hon fram
emot att driva projekt inom inflammationsforskning samt utveckla nära samarbeten med internationella kollegor.

Sveriges representant

N

är Louise svarar i sin mobil är det
mitt i en pågående covid-epidemi.
Det har bara gått några veckor
sedan hon doktorerade på en avhandling om
IL6 trans-signalering. Tanken var att hon
skulle vara forskningsledig efter disputationen, men planerna fick ändras.
– Jag hann bara vara ledig några dagar
innan det nya coronaviruset slog till med
full kraft. Det kom så snabbt, jag upplevde
att det sjukhus jag lämnade innan disputationen var ett annat än det jag kom tillbaka
till. Danderyds sjukhus anpassades snabbt
till ett epidemisjukhus och situationen var
närmast chockartad till en början.
Viktig signaleringsväg

Louise Ziegler är biträdande överläkare och
ST-chef vid Medicinkliniken på Danderyds
sjukhus. Strax innan disputationen tackade
hon ja till att delta i det internationella internationella forskarnätverket VascAgeNet.
Nätverket har som ambition att driva
vetenskapliga frågor om vaskulärt åldrande
och bakomliggande mekanismer, samt att
hitta nya tekniska lösningar och behandlingsstrategier.
– Som doktorand är man omhuldad och
har vägen utstakad fram till disputationen.
Därefter är det mer ovisst och osäkert. Att
tillsammans med andra kollegor runt om i
världen kunna delta i seminarier, diskutera
relevanta forskningsfrågor och ta del av hur
andra tänker ser jag som både värdefullt och
viktigt.
Den 6 mars disputerade Louise Ziegler
vid institutionen för kliniska vetenskaper vid
Danderyds sjukhus på avhandlingen: Interleukin 6 trans-signalling. Cardiovascular risk
marker or therapeutical target?
20
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Louise Ziegler

Syftet var att undersöka om signaleringsvägen är förknippad med en ökad risk för
hjärt-kärlhändelser, som svår kärlkramp,
hjärt- och hjärninfarkt.
– Jag undersökte på inflammation som
orsak till ateroskleros. Inflammation är som
bekant en omfattande och komplex process.
Jag tittade på en av många signaleringsvägar
som kan ge oss mer kunskap om vad som
driver inflammation. I avhandlingen fann
jag stöd för att det finns en relation mellan
IL6 trans-signalering och aterosklerosrelaterade sjukdomar. Vi tror att den här inflammationsvägen bidrar till uppkomsten av
ateroskleros och sjukdomar, som exempelvis
stroke och hjärtinfarkt. Varför vissa får en
ökad signalering, det vet vi inte idag.
Mer forskning behövs, konstaterar Louise
Ziegler; stämmer resultaten skulle kunskapen bland annat kunna ligga till grund för
utveckling av framtida biomarkörer. Syftet
är att kunna prediktera en ökad risk för
hjärtkärl-händelser hos individer utan tidigare känd hjärtkärlsjukdom.

Louise Ziegler är en av Sveriges forskarrepresentanter i VascAgeNet. Nätverket är
ett projekt som finansieras av EU och beräknas pågå i fyra år (nätverket beskrivs i sin
helhet i Vaskulär Medicin nr 1 2020).
Det första mötet hölls i Bryssel den 5
november 2019 med 160, företrädesvis
unga, forskare från ett 30-tal länder.
– Det andra mötet hölls i februari i Paris.
Jag har ännu inte deltagit i några möten
eftersom jag varit upptagen med min
avhandling och sedan har jag arbetat intensivt som läkare under covid-epidemin. Så
mitt arbete i nätverket har ännu inte riktigt
startat.
VascAgeNet består av fem olika arbetsgrupper inom områden som ledning och
koordination, fysiologisk och teknisk bakgrund- ”from bench till bedside”, tekniska
aspekter, utvecklingsarbete för nya mättekniska genombrott, data och forskningsstudier – Big Data samt disseminering och
utbildning – lansering av vaskulärt åldrande.
– Utifrån min bakgrund och mitt forskningsintresse kommer jag sannolikt att ingå
i den arbetsgrupp som handlar om data
och forskningsstudier och hur vi på bästa
sätt samlar in data, både inom och mellan
länderna, samt hur vi kan dela med oss av
våra data, skapa större register och samköra
data. I bästa fall kommer jag även att hinna
engagera mig i gruppen som handlar om
disseminering och utbildning. Det handlar
om att sprida kunskap och kommunicera
vad vi gör till en bredare grupp.
Har Sverige något specifikt att bidra med
när det gäller det vaskulära åldrandet?
– Generellt har vi en väldigt frisk befolkning. Sverige är ett av de länder som har
högst medellivslängd i världen. Här finns
många spännande forskningsfrågor att djupdyka i, exempelvis vilka mekanismer som
är viktiga och vilka livsstilsfaktorer som är
avgörande för en bra folkhälsa. Vi har i dag
bättre koll på blodtryckets betydelse, vi rör
oss på ett annat sätt, vi äter till viss del sun-

dare och vi röker mycket mindre i dag än
vad vi gjorde 1998. Då var 30 procent av
befolkningen rökare, i dag är vi nere i knappt
tio procent.
– Vi har också unika nationella register,
många med nära 100 procents täckning.
De går att samköra mot varandra och mot
andra register inom exempelvis socialtjänst
och kommunal omsorg. I Sverige kan vi följa
en individ från födelsen till döden, vilket
är unikt. Många länder sneglar avundsjukt
på Sverige.
Använder du själv register i din forskning?
– Ja det gör jag. Tre av artiklarna i min
avhandling är baserade på register. Det är
både resurs- och kostnadseffektivt. Jag behöver inte träffa patienterna för uppföljning
utan kan följa dem via register. Det sparar
både min och patienternas tid.
Vilken eller vilka forskningsfrågor skulle du
vilja ägna dig åt framöver?
– Jag skulle vilja undersöka om den här
signaleringsvägen jag tog upp i min avhandling har någon relation till covid-19. Det
har nämligen visat sig att patienter med svår
covid-infektion har höga nivåer av IL6. Nu
vill jag gå vidare och söka forskningsmedel
för att se om det finns någon koppling och
om det går att utveckla biomarkörer och nya
strategier för behandling.
Vilka är dina förhoppningar på VascAgeNet?
– Det är väldigt svårt att vara forskare på
egen hand, därför är nätverk viktiga. Idéer
ska man inte hålla för sig själv, de ska spridas
och förhoppningsvis befrukta andras idéer.
Då uppstår nya tankar som kan leda kunskapen och utvecklingen vidare.
– Min förhoppning är också att vi ska arbeta
mer med förebyggande hälso- och sjukvård.
Trots att prevention kan ge såväl bättre
hälsa och ekonomiska besparingar, satsar
Sverige endast cirka fyra procent av den
totala hälso- och sjukvårdsbudgeten på preventiva åtgärder.
Världshälsoorganisationen, WHO, har uppskattat att sunda levnadsvanor skulle kunna
förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom
och stroke, samt 30 procent av alla cancerfall.
– Jag skulle gärna vilja se att EU för en
mer övergripande hälso-sjukvårdspolitik där
länder tillsammans arbetar för en sundare
livsstil och förebyggande sjukvård. För det
är verkligen ett eftersatt område.
Eva Nordin

Louise i skyddsutrustning.

Fakta: VascAgeNet
Network for Research in Vascular Ageing är ett fyraårigt projekt med finansiering av
EU. Syftet är att bygga forskarnätverk och infrastruktur med syfte att stödja forskning
och aktiviteter av betydelse för vaskulärt åldrande.
Sammanlagt deltar 30 europeiska länder med 160, företrädesvis unga, forskare.
De övergripande forskningsfrågorna är:
• Vad menas med vaskulärt åldrande?
• Hur kan man mäta det vaskulära åldrandet?
• Hur kan biomarkörer för det vaskulära åldrandet användas för att utveckla
och förbättra kardiovaskulära riskalgoritmer?
• Vem kan ha mest nytta av att mäta det vaskulära åldrandet?
• Vad är orsaken till att vissa individer/patienter drabbas av tidigt vaskulärt
åldrande, medan andra inte gör det?
• Hur kan man påverka eller behandla det vaskulära åldrandet?
Källa: Peter Nilsson, professor och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.
I nummer 1 2020 av Vaskulär medicin presenterade han nätverket i en översiktsartikel
med referenser.
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Behöver du hjälp med att arrangera ett event?
Vi är specialister inom företagssponsrade event, möten och
utbildningar inom den nordiska Hälso- och Sjukvårdssektorn.
Vi hjälper dig med allt ifrån planering och projektering
till administration och genomförande.
Vi står för hela försäljningsprocessen och ser till att mötet blir
finansierat samtidigt som det efterlever alla regler och avtal i
förhållande till LIF:s etiska regelverk (LER).
Kontakta Niklas Lundblad på niklas@mediahuset.se eller
0706 - 74 86 89 för en förutsättningslös diskussion.

Nordisk-Baltiska regionens
forskningskurs i hypertoni

I

mitten av september 2019 reste vi
söderut till Gdansk vid Östersjökusten
i Polen där den Nordisk-Baltiska regionens forskningskurs i hypertoni tilldrog
sig. Den gedigna kursen som arrangerades
av Medical University of Gdansk organiseras av bl.a. Svensk förening för hypertoni,
stroke och vaskulär medicin och sponsras
av International och European Society of
Hypertension. Det övergripande temat
för den tre dagar långa kursen var ”Brain,
Cognition, Stroke and Sympathetic Nervous
System Activity.
Den första dagens program bestod av
en presentationsrunda ledd av kursens två
moderatorer professor Krzysztof Narkiewicz
vid Gdansk medicinska universitet och professor Peter M Nilsson vid Malmö/Lunds
medicinska fakultet samt en översiktsföreläsning av professor Narkiewicz. Därefter
följde föreläsningar inom hypertoni med
fokus på epidemiologi, genetik, biologi och
komplikationer med bl.a. en spännande
föreläsning av dr Teemu Niiranen från
universitetet i Turku om kardiovaskulär
epidemiologi med Framingham-studien
och den finska Finn-Home-studien som
utgångspunkt. Professor Peter Nilsson höll
sedan en tankeväckande föreläsning av
om hur den kardiovaskulära morbiditeten
senare i livet grundläggs vid livets början och
denna följdes av en välkommen genomgång
av den genetiska och molekylärbiologiska
grunden till hypertension presenterad av
professor Maciej Tomaszewski. Efter lunch
bjöd universitetet på en rundvandring på
universitetssjukhusets vårdavdelningar och
forskningslokaler ledd av kursdeltagare
från Gdansk Medical University. Det var
en intressant inblick i våra kollegors vardag
som färgas av liknande frågeställningar och
problem som vår egen.
Dagen avslutades med en första runda
presentationer av kursdeltagarnas egna
doktorandprojekt. Detta var ett återkommande och mycket uppskattat moment där
vi, i grupper på förhand indelade baserat på
ämnet för vårt doktorandprojekt, fick tillfälle att presentera våra projekt för övriga

kursdeltagare och utvalda medlemmar ur
kursledningen vilka fungerade som bollplank.
Trötta efter en lång dag med många nya
bekantskaper och spännande föreläsningar
tog vi slutligen vår tillflykt till hotellet för
incheckning och några minuters vila innan
det var dags för dagens sista punkt; en god
middag på en restaurang på stranden i den
närliggande badorten Gdynia.
Dag 2 var fokus på behandling av hypertoni

och relationen mellan hypertoni och ischemisk stroke. Flera intressanta föreläsningar
följde under förmiddagen bl.a. en spännande experimentellt inriktad genomgång
av dr Mucha Steckelings om renin-angiotensin-aldosteron-systemet och cerebrovaskulär
sjukdom och en klinisk inriktad och matnyttig genomgång av professor Thomas Kahan
om antikoagulantia och hypertoni. Därefter följde en genomgång av SCAST-studien av professor Eivind Berge från Oslo.
I SCAST-studien randomiserades patienter
med akut ischemisk stroke och systoliskt
blodtryck >140 mm Hg till Candesartan/
placebo och konklusionen var att risken med
behandlingen överskred nyttan. Efter kursen
har vi senare nåtts av det sorgliga beskedet
att professor Berge avlidit i en alldeles för
ung ålder efter en lång och framgångsrik karriär inom strokeforsning. Arbetsdagen avslutas denna gång med en livlig pro-con debatt
med utgångspunkt i SPRINT-studien. På
kvällen avnjöts middagen på hotellet med
god mat och intressanta samtal.

Temat för den sista dagen var hjärnan och

nervsystemet med fokus på det autonoma
nervsystemet vilket presenterades med två
informativa föreläsningar av professorerna
Konradi och Hering, den senare från det
medicinska universitetet i Gdansk. Dagen
avslutades med en fin genomgång av relationen mellan Takutsubo och stroke av Dr Jonas
Spaak och slutligen en state-of-the-art-föreläsning om vaskulärt åldrande av professor
Laurent.
Kursens upplägg med kursdeltagare och
fakultetsmedlemmar från Sverige, Polen,
Finland, Storbritannien, Lettland, Norge,
Danmark, Litauen, Estland, Frankrike och
Ryssland gav en bra uppdatering i aktuell
hypertoniforskning men också fantastisk
inblick hur våra kollegor i grannländerna
runt Östersjön arbetar med forskning, skapande och tillämpning av riktlinjer. Kursen
präglades av en avslappnad och prestigelös
stämning där juniora forskare/doktorander
inbjöds till att samtala om sin egen och
andras forskning med seniora forskare både
i schemalagda diskussionsforum och över
trevliga luncher och middagar. Dessutom i
en fantastiskt fin miljö i vackra gamla Hansastaden Gdansk vid södra Östersjökusten!
Louise Ziegler

Biträdande överläkare
ST-chef
Medicinkliniken
Danderyds sjukhus
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NARKOTIKAKLASSADE MEDICINER – PÅ DEN ILLEGALA DROGMARKNADEN
av Gunnar Hermansson

F.d. kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och polisens expert på anabola steroider och narkotikaklassade
läkemedel på den illegala preparatmarknaden. Numera verksam som chefredaktör för Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift och skribent om drogproblematiken i samhället. Medförfattare till tre böcker om
anabola steroider och en bok om partydroger.
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MEDICINER
– PÅ DE N ILL EG AL A
DROG MA RK NA DE N

Gunnar Hermansson

Det var då jag bestämde mig för att någon gång
skriva en bok hur narkotikaklassade mediciner
och andra beroendeframkallande läkemedel i allt
högre grad blivit ett komplement eller ersättningsmedel för illegal narkotika. Dessa tankar
har nu blivit verklighet och jag hoppas att med
denna bok få tillfälle att öka insikten om ett allvarligt och dödsbringande folkhälsoproblem, en
utveckling som man under senare år sett i allt fler
länder och inte minst i USA. (Ur förordet)
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Det var då jag bestämde
mig för att någon gång
skriva en bok hur narko
klassade mediciner och
tikaandra beroendeframkallande
läkemedel i allt högre
grad blivit ett komplemen
t eller ersättningsmedel
för illegal narkotika. Dessa
tankar har nu blivit verkl
ighet och jag hoppas att
med denna bok få tillfälle
öka insikten om ett allvar
att
ligt och dödsbringande folkh
älsoproblem, en utveckling som man under senar
e år sett i allt fler länder
och inte minst i USA.
Till sist vill jag lyfta fram
att arbetet på narkotikaro
teln engagerade mig myck
et mer än något annat jag
tidigare gjort inom polise
n. Senare har jag förstå
att många narkotikapoliser
tt
känner på samma sätt.
Arbetet mot droger och
drogmissbruk ständigt
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som engagerar djupt och
varaktigt.
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Läkemedelsdroger har
sedan Rohypnol-perioden
i slutet av 1990-talet och
början av 2000-talet tagit
en allt större plats på den
illegala drogmarknaden.
Förutom bensodiazepiner
blev morfinlika opioider
alltmer eftertraktade. Men
samhällets intresse av att
förhindra denna utveckling
av de ibland legala och
ibland illegala preparaten
har alltid varit av lägre
prioritet än för traditionell
illegala narkotika. När också
a
amfetaminlika ADHD-läke
medel omkring 2008
blev allt vanligare som missb
ruksdroger, började jag
inse hotet från den legala
narkotikamarknaden som
erövrade en allt större ande
l av den illegala marknaden.

Läkemedelsdroger har sedan Rohypnol-perioden
i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet
tagit en allt större plats på den illegala drogmarknaden. Förutom bensodiazepiner blev morfinlika
opioider alltmer eftertraktade. Men samhällets
intresse av att förhindra denna utveckling av de
ibland legala och ibland illegala preparaten har
varit av lägre prioritet än för traditionella illegala narkotika. När också amfetaminlika ADHDläkemedel omkring 2008 blev allt vanligare som
missbruksdroger,
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större andel av den illegala marknaden.
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Aktuell avhandling

Vårdplatsbrist drabbar patienter
med akut stroke
Autoreferat av avhandling. David Darehed disputerade 3:e april 2020 vid
Umeå universitet, Hörsal B, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.
Titeln på avhandlingen är: The impact of organizational and temporal factors
on acute stroke care in Sweden. Opponent vid disputationen var Ole Morten
Rønning, professor vid Oslo universitet.

Introduktion

Akut stroke är en av våra folksjukdomar där
cirka 86 % består av ischemisk stroke och
13 % av hjärnblödning1. Stroke är en allvarlig sjukdom där 17 % av alla drabbade har
avlidit inom 3 månader, och 16 % har blivit
hjälpberoende1.Den individuella risken att
drabbas av stroke beror dels på icke modifierbara faktorer, dels på modifierbara faktorer
inkluderande livsstilsfaktorer och läkemedelsbehandling2. Även om preventionen har
blivit bättre och antalet stroke över tid har
minskat i Sverige, så kan risken aldrig helt
elimineras och fortfarande drabbas väldigt
många personer årligen. Som tur är finns
det effektiva behandlingar, men dessa ställer
stora krav på sjukvårdens organisation för att
fungera optimalt.
Det har visats ge minskad dödlighet, ökad
funktionsnivå samt minskat behov av institutionsvård efter stroke, om en väsentlig del
i behandlingen vid akut stroke är vård på
en så kallad strokeenhet3. En strokeenhet
definieras som en ”organiserad slutenvårdsenhet som helt eller nästintill helt och hållet
tar hand om patienter med stroke och som
består av ett multidisciplinärt team speciellt
kunniga om strokevård”4. På grund av de
positiva effekterna av vård på strokeenhet
så rekommenderar Socialstyrelsen att alla
patienter som drabbas av stroke ska vårdas på
en strokeenhet som första vårdenhet på sjukhuset5. Sverige är bra på detta, men tyvärr
läggs fortfarande ungefär var 5:e patient med
akut stroke in på en vårdavdelning som inte
är specialiserad på strokevård1. En hypotes är
att vårdplatsbrist bidrar. I Sverige har antalet
vårdplatser i förhållande till befolkningen
stadigt minskat6.
En annan vedertagen behandling vid akut
(ischemisk) stroke är att ge ett blodproppslö-

sande läkemedel, så kallad trombolys, vilket
ökar funktionsnivå och överlevnad på lång
sikt efter stroke7. En nackdel med trombolys
är att det ger en ökad risk för hjärnblödning
och tidig död. Effekten av behandlingen är
bättre ju snabbare den ges, och patienter
som behandlas inom 3 timmar får bättre
effekt än de som behandlas senare. Efter
4,5 timmar är trombolys generellt sett inte
rekommenderad då de positiva effekterna
inte bedöms överväga riskerna. De flesta studier har bedömt effekten av behandlingen
utifrån fasta tidsgränser, så som 3 eller 4,5
timmar, jämfört med kontroller som inte
får behandlingen7. Vad som händer för varje
minuts fördröjning till trombolys har bara
tidigare kunnat uppskattas utifrån resultat
från dessa studier, men hypotesen är att varje
minuts fördröjning påverkar utfall negativt.

Ny avhandling

I min avhandling som jag försvarade den
3:e april 2020 vid Umeå universitet var de
stora frågeställningarna just hur vårdplatsbrist påverkar andelen inlagda samt hur
mycket varje minuts fördröjning till trombolys påverkar utfall efter stroke, samt om
vårdkvalitet och utfall skiljer sig åt beroende
på när man inkommer till sjukhuset och
beroende på vilket sjukhus man kommer
till8. Min avhandling baseras på data från det
nationella kvalitetsregistret Riksstroke, där
omkring 90 % av alla som vårdas på sjukhus
för akut stroke i Sverige registreras9. I registret finns uppgifter om det akuta vårdtillfället
samt en uppföljning vid 3 månader och vid
12 månader9. Patienterna som studerades i
avhandlingen insjuknade med stroke mellan
2010 till 2017, med viss variation mellan de

Figur 1. Visualisering av hur andelen inlagda på en strokeenhet som första vårdenhet minskar
med ökad beläggningsgrad.
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olika ingående studierna. Den största studien inkluderar drygt 130 000 patienter över
hela landet. I alla studier har vi använt oss
av multivariabla regressionsmodeller där vi
tagit hänsyn till möjliga störfaktorer så som
kön, ålder, strokens svårighetsgrad, komorbiditet med mera.

Figur 2. Visualisering av hur andelen inlagda på en strokeenhet som första vårdenhet varierar
under veckan. Mörkare färg innebär högre andel inlagda. Noterbart är en tydlig dygnsvariation där de som inkommer under förmiddagen och dagtid i större utsträckning läggs in än de
som inkommer nattetid. Över veckan ses även ett tydligt mönster där andelen succesivt ökar
från måndag till fredag för att därefter minska igen under helgen.

Resultat

Vårdplatsbrist

För att närmare studera om vårdplatsbrist
påverkar andelen inlagda så berikade vi data
från Riksstroke med data om beläggningsgrad inhämtat från Region Norrbotten och
Region Skåne under åren 2011 till 2014.
Totalt studerade vi nästan 14 000 inläggningar och fann att andelen som läggs in på
en strokeenhet som första vårdenhet minskar med ett odds på 1,5 %, för varje procents
ökning i beläggningsgrad över 85 %. Se figur
1 för en visualisering av sambandet. Vi såg
även stora skillnader mellan individuella
sjukhus, oaktat beläggningsgrad. I medeltal
blev knappt 80 % inlagda, medan det bästa
sjukhuset lade in nästan 93 % av alla patienter på en strokeenhet som första vårdenhet.
En framgångsfaktor för detta sjukhus var
att de hade en ”prioriteringslista”. Enkelt
uttryckt så gick de varje dag igenom vilka
patienter som för närvarande låg inne på
strokeenheten och skrev upp dessa på en
prioriteringslista för överflyttning till en
annan vårdavdelning i det fall att det kom
nya patienter med akut stroke till sjukhuset.

Figur 3. Visualisering av hur andelen som får trombolys inom 30 minuter från ankomst till
sjukhuset varierar beroende på ankomsttid till sjukhuset. Upplösningen är 4 timmars intervaller (måndag 00.00-03-59, 0400-0759… söndag 20.00-23.59). Noterbart är att dagtid måndag-fredag är andelen betydligt högre än under kvällen och natten samt under helgen

Vårdkvalitet

När vi studerade skillnader i vårdkvalitet
beroende på ankomsttid till sjukhuset så såg
vi att andelen som blev inlagda på en strokeenhet som första vårdenhet varierade över
veckan, med två tydliga mönster. Dels ett
dygnsmönster där de som inkommer under
förmiddagen och dagtid i större utsträckning läggs in än de som inkommer nattetid,
dels ett veckomönster där andelen inlagda
succesivt ökar från måndag till fredag för att
därefter minska under helgen, se figur 2 för
en visualisering av denna variation. När vi
jämförde detta med hur beläggningsgraden
på sjukhusen varierade såg vi att dessa samvarierade, där beläggningsgraden var som
högst på måndag morgon för att därefter
långsamt sjunka under vardagarna, för att
därefter åter öka under helgen.
Tid

I en av studierna i avhandlingen kvantifierade vi hur mycket varje minuts fördröjning
till trombolys på sjukhuset (door-to-needle
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tid) påverkade utfallen efter trombolys.
Totalt inkluderade vi drygt 14 000 patienter
nationellt som fick denna behandling mellan
2010 till 2017. Huvudfyndet från denna
studie var att varje minuts fördröjning ökar
risken för död vid 90 dagar med ett odds
på 0.6 %, risken för hjärnblödning med ett
odds på 0.3 % och risken för försämrade
funktionella utfall och institutionsboende
med ett odds på 0.3–0.4 %. Med tanke
på det stora antalet personer som drabbas
av stroke årligen, samt att mediantiden
till trombolys på sjukhus minskade med
nästan en halvtimme från 2010 till 2017,
så uppskattar vi att uppemot 40 patienter

färre dog efter akut stroke år 2017 jämfört
med år 2010 i Sverige, enbart tack vare att
sjukhusen hade blivit snabbare på att ge
trombolys. Förutom att andelen inlagda
varierar över veckan, så var ett annat fynd
att en större andel patienter fick trombolys
inom 30 minuter från ankomst till sjukhuset
dagtid, jämfört med de som inkom jourtid
och under helgen, se figur 3 för en visualisering av detta. En hypotes till detta är
att man dagtid har en högre bemanning på
akutmottagningen, samt att man på många
sjukhus i större utsträckning har specialister
på plats dagtid jämfört med nattetid. En
annan bidragande faktor kan vara att det

tar längre tid att göra röntgen under jourtid, framförallt på mindre sjukhus, där man
kanske inte har röntgenpersonal på plats på
sjukhuset nattetid.
Årstidsvariationer

Vi studerade även om det fanns några skillnader i dödlighet beroende på vilken månad
man inkommer till sjukhuset. Här fann vi
störst dödlighet inom 90 dagar för de patienter som inkom i januari, medan de som
inkom i maj överlevde i störst utsträckning.
En årstidsvariation likt denna med ökad
dödlighet vintertid och mindre dödlighet
sommartid har setts tidigare både för stroke
och för ett flertal andra sjukdomar, framförallt hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar
och infektioner. En hypotes till den ökade
dödligheten vintertid är att det är vanligare
med infektioner under dessa månader, bland
annat influensa, jämfört med sommartid.

per capita, sannolikt är detta en bidragande
faktor till att en ökande andel patienter inte
får rätt vård på våra universitetssjukhus10.
Universitetssjukhusen är dock bättre än
mindre sjukhus i andra avseenden, bland
annat genom att patienterna fick trombolys
snabbast på dessa sjukhus. Att vårdkvalitén
för strokepatienter skiljer sig beroende på
ankomsttid samt mellan olika sjukhus indikerar att det finns en ojämlikhet i det akuta
omhändertagandet av stroke. Detta tyder
på att det finns en förbättringspotential för
sjukhus som inte lyckas lika bra, vilket bör
nyttjas vid framtida kvalitetsförbättringsarbeten och vid utarbetandet av lokala rutiner på sjukhusen.

Sjukhusens storlek

För att se större strukturella skillnader så
studerade vi slutligen hur det akuta omhändertagandet vid stroke ser ut vid olika typer
av sjukhus i Sverige, uppdelat på universitetssjukhus, mellanstora sjukhus och små
sjukhus. Här såg vi att andelen som blev
inlagda på en strokeenhet som första vårdenhet över tid minskade på universitetssjukhusen, medan andelen var relativt stabil på
mellanstora och små sjukhus. I en tidigare
svensk studie har man sett att universitetssjukhusen har lägst andel strokeenhetsplatser

David Darehed
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Annons

Fysisk aktivitet och respiratoriska
symptom efter akut lungemboli.
En longitudinell observationsstudie
"Patienterna angav vid förfrågan via enkät
många skäl att ändra sin fysiska aktivitetsnivå."
Efter att ha erhållit SSTH´s och Bayers
forsknings- och vidareutbildningsstipendium á 50 000 kr har jag kunnat skriva
färdigt manuskriptet för vår studie om fysisk aktivitet och respiratoriska symptom
efter akut lungemboli. Många varma tack
för möjligheten, artikeln är publicerad nu
i mars 2020 i ”Thrombosis Research”.

A

kut lungemboli (LE) är en vanlig
orsak till sjukhusinläggning och
morbiditet. Dyspné och andningsrelaterad smärta är vanligt förekommande
respiratoriska symptom i samband med
insjuknandet. Det finns inga tidigare studier om fysisk aktivitet och respiratoriska
symptom under första året efter LE.
Syftet med studien var att beskriva fysisk
aktivitet och respiratoriska symptom under
första året efter LE för att kunna använda
den kunskapen för att kunna ge råd till
patienterna avseende fysisk aktivitet och
respiratoriska symptom i efterförloppet.
Sextiofyra patienter som drabbats av LE
för första gången rekryterades konsekutivt
och undersöktes vid dagen för utskrivning
från sjukhus. Undersökningarna inkluderade spirometri, sex minuters gångtest, skattningar av fysisk aktivitet via enkät, dyspné
via Borgs CR-10 skala och andningsrelaterad smärta via visuell analog skala, och
upprepades vid 3, 6 och 12 månader efter
utskrivning.

Medianantalet timmar fysisk aktivitet
ökade från 4 (0–27) timmar till 7 (0–29)
timmar per vecka under året. Skattningar för
dyspné och andningsrelaterad smärta minskade och lungfunktion, mätt som forcerad
exspiratorisk volym under 1 sekund, ökade
mellan utskrivning och 3 månaders-mätningen. Funktionell kapacitet, mätt som sex
minuters gångsträcka, ökade under hela året.
Patienterna angav vid förfrågan via enkät
många skäl att ändra sin fysiska aktivitetsnivå. Två av skälen att öka sin fysiska aktivitetsnivå var för att bibehålla sin hälsa och
för att undvika återfall i LE. Rädsla för andningsrelaterad smärta, för dyspné vid fysisk
aktivitet samt för återfall i LE fanns bland
skälen att minska sin fysiska aktivitetsnivå.

Så sammanfattningsvis ökade median-

antalet timmar fysisk aktivitet per vecka
under året. Respiratoriska symptom och
lungfunktion förbättrades under de första
3 månaderna, medan funktionell kapacitet
förbättrades under hela året. Dessa resultat tyder på att fysisk aktivitet efter LE är
säkert och kan rekommenderas till patienter
åtminstone om ingen svår kardiovaskulär
co-morbiditet finns.

Baserat på resultaten från denna studie,

och som ett första steg att hantera patienternas tankar om fysisk aktivitet och respiratoriska symptom föreslår vi att patienterna
innan hemgång bör bli informerade om de
potentiella positiva effekterna av fysisk aktivitet efter LE. Om patienterna har respiratoriska symptom bör de erhålla möjlighet att
lära sig hantera sina respiratoriska symptom
i samband med fysisk aktivitet. Ett sådant
omhändertagande, skulle kunna minska
rädslan för fysisk aktivitet efter LE och leda
till att patienter med LE vågar vara mer
fysiskt aktiva efter utskrivning från sjukhuset.

Jenny Danielsbacka

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg,
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
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Mätning av koagelretraktion för
monitorering av global hemostasfunktion

A

ntitrombotisk läkemedelsbehandling är en grundbult i behandlingen av sjukdomstillstånd som
venös tromboembolism, förmaksflimmer
och akuta koronara syndrom. Användande
av läkemedel som påverkar trombocyternas
funktion eller blodets koagulationsförmåga
är emellertid förenat med ökad blödningsrisk och kan leda till allvarliga komplikationer i samband med exempelvis kirurgi,
trauma eller diagnostiska ingrepp. Vid ställningstagande till behandling är det därför
viktigt att utvärdera nyttan i förhållande
till blödningsrisk och vid behov optimera
eller behandla tillstånd som påverkar blödningsrisken. I klinisk praxis används ofta
poängbaserade riskvärderingssystem vid
sådana bedömningar. Exempelvis används
CHA2DS2-VASc (1) för att uppskatta risken
för stroke vid förmaksflimmer och HASBLED (2) för att värdera risken för blödning. En kombinerad användning av dessa
instrument rekommenderas inför insättning
av antikoagulantia vid förmaksflimmer för
att ge en individanpassad bedömning av
nytta och risk med behandling.
För att få en grov uppskattning av hemostasens funktion analyseras ofta trombocytpartikelkoncentration (TPK), protrombintid (PK) och aktiverad partiell tromboplastintid (APTT). De sistnämnda mäter
funktionen av den extrinsiska (3) och intrinsiska (4) vägen i koagulationssystemet. Dessa
analyser är emellertid av mycket begränsat
värde för att bedöma blödningsrisk. I många
situationer med påverkad hemostasfunktion
kan samtliga analyser och poängbaserade
riskskalor vara normala, exempelvis vid
DOAK-behandling eller trombocytdysfunktion. För att undersöka trombocyternas
funktion används ofta analyser av aggregationsförmågan med ljustransmissionsaggregometri (5) eller Multiplate® (6) och/eller
analys av trombocytaktiveringsmarkörer
med flödescytometri (7). Merparten av de
kommersiellt tillgängliga trombocytfunk-
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tionstesterna mäter emellertid bara hur
känsliga trombocyterna är för låggradig
stimulering och är således inte lämpade för
att prediktera blödningsrisken (8,9). I detta
sammanhang är globala hemostasanalyser
fördelaktiga, eftersom de ger en samlad
uppskattning av funktionen av samtliga
blodbundna komponenter i hemostasen.
I intensivvårdssammanhang används ofta
viskoelastometriska metoder såsom tromboelastometri (ROTEM) och tromboelastografi (TEG) för att värdera hemostasen (10),
men huruvida informationen från ROTEM
och TEG faktiskt bidrar till ökad överlevnad
är oklart i brist på evidens (11). Det finns
även uppgifter om att de viskoelastometriska
metoderna ger osäkra resultat hos patienter
som behandlas med lågmolekylärt heparin
(12).

För att optimera handläggningen i de

situationer som beskrivits ovan behövs en
analys som kan utvärdera flera olika delar
av hemostasen samtidigt. Koagelretraktion
är en viktig del av hemostasen som är beroende av både funktionella trombocyter och
koagulationsfaktorer. När trombocyter aktiveras i ett område med kärlskada adhererar
de till kärlväggen och till fibrintrådarna i
det koagel som bildas (13). Det kontraktila maskineriet i trombocyterna retraherar
därefter koaglet så att sårytorna försluts
samtidigt som koaglets storlek reduceras
och dess elasticitet ökar. Dessa processer
förhindrar ocklusion av kärlet och skyddar
mot fibrinolys (14). Betydelsen av koagelretraktionen i hemostasen har tydliggjorts
ex vivo genom hämning av det kontraktila
proteinet ”nonmuscle myosin heavy chain

Figur 1. Effekter av abciximab, heparin och rivaroxaban på koagelretraktion, analyserat med
vårt instrument. Koncentrationer av respektive läkemedel indikeras i figurlegenderna.

IIA” (NMHC-IIA) (15), samt i djurförsök genom inaktivering av MYH9-genen
hos möss som kodar för NMHC-IIA (16).
Sådan hämning resulterade både i ökad
blödningstid och reducerad koagelstabilitet, trots att den initiala aggregationen var
bibehållen. Betydelsen av trombocyternas
kontraktila förmåga belyses även av att
cirka 34 % av trombocytens torrvikt utgörs
av det kontraktila proteinet aktin (17).
Eftersom koagelretraktion sker vid kraftfull trombocytaktivering och är beroende
av att så gott som samtliga komponenter i
det hemostatiska systemet är funktionella,
skulle en analys av koagelretraktion också
vara en s.k. global hemostasanalys (17,18),
där alla aspekter av hemostasen mäts i ett
och samma test.
På grund av de många kliniska tillämpningar som en koagelretraktionsanalys skulle
kunna medföra, har flera forskargrupper försökt att utveckla instrument för mätning
av koagelretraktion. Carr et al. utvecklade
flera instrument som framgångsrikt kunde
mäta trombocyternas sammanvägda kontraktila kraft i retraktionsprocessen och
visade att hemostasfunktionen påverkades
av olika sjukdomstillstånd. Instrumenten
kunde även detektera koncentrationsberoende effekter på koagelretraktionen av bland
annat warfarin, heparin, lågmolekylära
hepariner och abciximab (17). Liang et al.
nyttjade istället flexibla sensorer vid trombocytadhesion till kollagen för att mäta trombocyternas kontraktila kraft (14), medan Li
et al. med hjälp av en rationellt designad
mini-hemoretraktometer kunde beskriva
hur koagelretraktionen påverkades av aprotinin och heparin. Emellertid har ingen analys
evaluerats i en bredare klinisk kontext, trots
lovande experimentella resultat.

blodprover från patienter som behandlas
med respektive läkemedel. I det senare fallet
kommer vi även studera i vilken grad läkemedelskoncentration, njurfunktion (skattat
med P-kreatinin och eGFR), PK och APTT
korrelerar med våra resultat. Våra preliminära data visar att vårt instrument ger en
tillförlitlig kvantifiering av koagelretraktion
och att tekniken är känslig för dosberoende
skillnader av både antikoagulantia och trombocythämmare (Figur 1). Vår förhoppning
är att instrumentet så småningom ska kunna
användas för att monitorera den globala
hemostasfunktionen hos enskilda patienter
och på så sätt bidra till mer individanpassad
antitrombotisk läkemedelsbehandling.
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Som en del av mitt doktorandprojekt

”Antitrombotisk läkemedelsbehandling
– mekanismer och monitorering” har vi
utvecklat ett nytt instrument för mätning av
koagelretraktion. Vi är för närvarande i färd
med att optimera en rad tekniska parametrar för att möjliggöra en snabb, tillförlitlig
och enkel detektion av koagelretraktionsprocessen, där varje optimeringssteg utvärderas med kontrollexperiment utförda på
blod från friska försökspersoner. Vi arbetar
även med att utvärdera metodens känslighet
för dosberoende effekter av läkemedel som
hämmar hemostasen. I en senare fas planerar
vi att jämföra resultaten från mätningar på
friska frivilliga där olika koncentrationer av
antitrombotiska läkemedel tillsätts ex vivo
med resultat erhållna från mätningar på
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