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Matnyttig läsning om milanesiskt möte, koagulation och arteriell sjukdom. 
Nedsväljes lämpligen med rödbetsjuice följt av lugnande yoga.
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Annons



Enligt SVMs stadgar (vilka du enklast hit-
tar på vår hemsida www.hypertoni.org ) 
är vår förenings ändamål ”att utveckla lä-
kekonsten med avseende på hypertoni, st-
roke och kärlsjukdomar”. I stadgarna ang-
es att vi skall uppnå ändamålet genom att 
”stödja forskning och utbildning, samt att 
väcka intresse för och sprida kunskap om 
ämnesområdet”. 

Föreningens styrelse har medlemmar-
nas uppdrag att se till att ovanstående 
åstadkoms på bästa sätt. Ett av de vik-

tigaste är förstås genom utgivningen av den 
tidskrift du just läser – Vaskulär Medicin. 

Dock har SVM även en lång tradition av 
att arrangera kurser, vetenskapliga möten 
etc för att ytterligare ”sprida kunskap om 
ämnesområdet” enligt intentionerna ovan. 

De senaste åren har dock förutsättningar-
na för denna typ 

Anders Gottsäter
Ordförande för SVM

L E D A R E

Medicinsk behandling vid PAD: vi är 
på rätt väg, men ännu inte vid målet
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Anders Gottsäter
Ordförande SVM

I ett flertal artiklar publicerade under 
början av 2000-talet visades att farma-
kologisk sekundärprevention var efter-

satt hos patienter med perifer aterosklero-
tisk sjukdom (PAD), både på hemmaplan 
(1) och i andra länder (2-7). Intresset för 
ämnet har dock härefter ökat, och detta gäl-
ler glädjande nog också behandlingskvalite-
ten (8-9). Uppmuntrade av detta dristade 
vi oss 2010 att i Läkartidningen (10) föreslå 
”Kanske är tiden mogen... för uppföljning i 
Swedvasc-registret inte bara av direkt kirur-
giskt och endovaskulärt relaterade variabler 
som öppetstående av grafter, komplikationer 
m.m. För att säkerställa att patienter med 
benartärsjukdom kommer i åtnjutande av 
evidensbaserad medicinsk sekundärprevention 
bör registret måhända även omfatta medi-
cinska kvalitetsvariabler.” Faktum är att vi 
i detta fall nu blivit bönhörda. Swedvasc- 
registrets årsbok 2015 (11) hade temat 
”Bästa medicinska terapi” och registret 
innefattar nu data om trombocytaggrega-
tionshämmning, blodtryck och lipidbe-
handling.

Dessa data har dessutom nu dessutom 
givit upphov till en ytterst läsvärd publika-
tion (12) i vilken flera tongivande svenska 
kärlkirurger med visst stöd från läkemedels-
industrin redovisar kvalitén på medicinsk 
behandling hos över 12 000 patienter som 
opererats för PAD i Sverige 2008-2013. 
”Bästa medicinska behandling” (BMT) de-
finierades ganska konservativt som statin 
tillsammans med trombocytaggregations-
hämmning eller antikoagulantia oavsett om 
målvärde för lipider uppnåddes eller ej, och 
gavs till 65 % av patienter med claudicatio 
intermittens och 45 % av patienter med kri-
tisk ischemi. Om man postulerar att 90 % 
av patienterna tolererar statiner (9, 13) och 
90 % någon form av koagulationshäm-
mande terapi borde denna siffra teoretiskt 
kunna komma upp kring 80 % innan vi 
har anledning att känna oss helt nöjda. Sta-
tinbehandling visade sig vara förenat med 

en minskad risk (HR 0.76; 95 % CI 0.71-
0.81; P<.001) för kardiovaskulära events 
under 5 års uppföljning, trots att vi inte vet 
om patienterna var i närheten av etablerade 
målvärden. Även ur denna aspekt bör det 
alltså finnas potential för ytterligare förbätt-
ring.
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Författarna följer upp sin vetenskapliga 
artikel med en debattartikel i Dagens Ny-
heter (14) där de bla. föreslår ett nationellt 
vårdprogram för PAD med rekommenda-
tioner om alla viktiga aspekter av sjukdo-
men inklusive de icke-kirurgiska, samt in-
satser för att öka medvetenheten om PAD 
inom primärvården. Deras insats för att 
lyfta ämnet är föredömlig, och det är bara 
att hålla med. Här är dock upplagt för den 
sedvanliga diskussionen kring vem som har 
ansvaret för en viss behandling; är det i det-
ta fall kärlkirurger? Primärvård? Internister? 
Är det någon som inte kan ”smita undan” 
ansvaret är det väl ändå vi kärlintresserade 
läsare av Vaskulär Medicin, som enligt mitt 

förmenande bör vara de första att kraftfullt 
engagera oss praktiskt i dessa frågor. Läs 
därför referenserna 12 och 14 nedan och 
fråga dig sedan hur kvalitén på den medi- 
cinska behandlingen för PAD-patienter 
säkerställs på det sjukhus där du arbetar. 
Kanske finns det utrymme för förbättring 
lokalt?
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F R Å N  R E D A K T I O N E N

Episka gener
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Min pappa hade för flera decennier sedan en debatt med 
en granne om hur orättvist det var att man inte skickar 
vidare sina, genom träning, uppnådda prestationshöj-

ningar till sina barn. Det var skillnaden mellan Lamarcks uppfatt-
ning om ”att giraffen fått sin långa hals genom att sträcka på sig i 
generation efter generation”, jämfört med Darwinismens tes som 
alltså debatterades. Som bekant vann Darwin stort med synen på 
giraffer formulerad som ”att det var de giraffer som föddes med 
längst hals som kunde äta mer och därmed vann kampen om vilka 
gener som var bäst lämpade på bekostnad av korthalsade” (1). I 
och med Darwinismens klara vinst fick vi en stark tro på gene-
tiken. Vi hade en period till och med i Sverige ett rasbiologiskt 
institut och man studerade folks skallar i tron att formen påvisade 
genetisk härkomst och ras. 

Kroppslängd relaterar till dina föräldrars längd, det torde vara 
okontroversiellt. Men det är också tydligt att människor i t.ex. 
Norden blivit allt längre de senaste hundra åren, vilket måste vara 
en miljöeffekt som inte kan bero på genetisk selektion. Detta är 
ett iögonenfallande exempel på epigenetik. Med god hälsa hos den 
gravida mamman följer att fostret kan få bli större än vad de faktis-
ka generna direkt kodar för. Denna epigenetik kan utgöras av t.ex. 
metylering av själva DNA:t eller av histonerna som är de proteiner 
som packar DNA:t till kromosomer och som därmed medverkar 
i att låta olika delar av DNA:t läsas eller vara genetiskt tysta. Det 
finns även andra strukturella förändringar utanpå (epi) DNA som 
kan påverkas av miljön och som alltså också kan gå i arv. Epigene-
tiska förändringar låter oss alltså programmeras för att anpassa oss 
till omgivningens krav, snabbare än de förhållandevis långsamma 
selektionsmekanismer, ”survival of the fittest by means of natural 
selection”, som Darwin fann bevis för. Så har man relativt länge 
känt till att man starkare riskerar att utveckla ett metabolt syndrom 
om man föds svulten, eller som det kallas i vetenskaplig litteratur, 
”small for gestational age” (2). Detta har säkert varit fördelaktigt 
ur ett evolutionärt perspektiv. Om man föds svulten är risken stor 
att miljön man växer upp i är energifattig och då ställs epigenomet 
i vissa delar om till att man har lätt att bli fet och tyvärr också få 
högt blodtryck, höga triglycerider samt höga blodsocker. Detta var 
bra när matmängden var begränsad, att då snabbt lägga lite på 
hullet när det väl fanns mat. Men varför detta skall vara förknippat 
med att man också skall få högre blodtryck och sämre blodlipider 
är svårare förstå. Men det kan ju ha varit en ofrånkomlig bieffekt 
av att de förhöjda insulinnivåerna ger saltretention samt att insu-
linresistensen omfattar fettväven och därmed ger mer frisättande 
av fria fettsyror. I en svensk studie fann man nyligen starka bevis 
för att en begränsad tillgång på mat kan sätta, sannolikt epigene-
tiska, spår som överförs ända till barnbarnen (3). Det verkar också 
som att stresseffekter av kortisol kan gå i arv. Nyligen har också 
visats att kortisonbehandling av mamman under fostertiden ger 
minskad verbal förmåga hos barnet långt senare (4). 

Men det finns mer kortsiktiga epigenetiska mekanismer som 
jag tror kan få större kliniska konsekvenser än man kanske så 
ofta tänkt på. Man kan idag med olika stora kartläggningar med 
”Omics” metoder se att redan några månaders bantning eller trä-
ning sätter mätbara epigenetiska fingeravtryck i t.ex. muskelceller 
respektive fettceller (5). Båda dessa celltyper är ju särskilt intres-
santa i avseende på att de är terminalt utdifferentierade och således 
inte delar sig mer under en människas livstid. Fettceller har mycket 
lång livstid, det är inte mycket programmerad celldöd där inte (vil-
ket annars många säkert hade velat). Detta innebär alltså att det i 
framtiden kan vara möjligt att på en enskild individ undersöka om 
vederbörande faktiskt följt våra i vården rekommenderade livsstil-
såtgärderna eller ej. –”Herr Karlsson, jag kan se i fettbiopsins epi-
genetiska karta att du inte alls som du uppgivit åt din lågkalorikost 
i 6 veckor. Du orkade bara med 2, sedan åt du alldeles för mycket 
sourcream-and-onion-chips. Visserligen ser jag att det var chips 
av fint märke med ekologisk rapsolja som du knaprade i dig, men 
det var väldigt mycket mer kalorier än vi kom överens om att du 
skulle äta!” 

Framtida specialist i klinisk epigenetik tecknad av Lovisa Nyström, 14 år. 
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Detta kan synas vara en dystopisk diskussion med en patient. 
Men här i mitt så (tydligen) effektiva Östgötska landsting så ac-
cepterar inte ortopeden att operera knän eller höfter innan man 
provat artrosskola. Vi bantar också alla patienter på lågkalorikost 
innan fetmakirurgi och man blir knappt opererad för claudica-
tio om man inte slutar att röka innan. Vad gäller viktminskning 
eller skola inför operation är det lätt kontrollera följsamhet (våg 
eller närvarokontroll), men att säkert veta om en patient med pre- 
diabetes verkligen ändrat kost och motionerat som han eller hon 
blivit rekommenderad, har hitintills varit svårare. 

Att ha bra långsiktiga markörer för följsamhet kan innebära 
stor skillnad i vården. Jag har nu varit läkare i snart 30 år och var 
faktiskt verksam på den tiden när en patient med diabetes kunde 
lämna sina ”sockeruppgifter” i form av ”uringlukos x 4”. Frånvaro 
av glukos i de 4 under dygnet uppdelade urinproven ansågs vara 
ett tecken på adekvat metabol kontroll. Bortsett från att detta inte 
tog hänsyn till individuell variation i njurtröskeln för glukosuri 
eller frekvensen hypoglykemier, så var givetvis det största proble-
met att det bara avspeglade ett enskilt dygn. En patient kunde 
visa ett resultat från ett bra dygn som inte alltid var representativt 
för de övriga 182 dygnen fram till nästa kontroll på diabetesmot-
tagningen. Här kan ingen tveka över skillnaden mot att som idag 
verkligen veta hyfsat väl hur glukos legat i genomsnitt under de 
senaste ca två månaderna utifrån HbA1c. Nu har kontroll av glu-
koset kommit ännu ett steg längre då så många patienter mäter 
glukos varje kvart genom sina Freestyle Libre mätare. Där ser vi 
också variationen under dygnets alla timmar på många patienter, 
inte bara snittvärdena. Genom att mäta vänsterkammarmassa vid 
hypertoni får vi också en HbA1c liknande uppfattning om hjärtats 
belastning under lång tid. Och pulsvågshastighet ger ett rätt bra 
mått om hur stela våra kärl hunnit bli, etc.

Inom kort kommer vi i Linköping få möjlighet att kartlägga en 
enskild patients hela genuppsättning till en summa som inte mot-
svarar mycket mer än kanske två magnetkameraundersökningar. 
Vi på endokrin kommer, på riktigt, kunna skicka remisser med 
den luddiga frågeställningen ”genetisk sjukdom?” Vi som annars 

Framtida specialist i klinisk epigenetik tecknad av Lovisa Nyström, 14 år. 

är just den enheten i Linköping som regelmässigt får remisser med 
frågan, ”kan det vara något endokrint?” får nu viss möjlighet re-
mittera vidare detta ”ludd”! 

En helkropps magnetröntgen, alla nya labbprover vi numer har 
tillgång till, samt då till detta information om patientens hela ge-
nom med alla polymorfier och som grädde på moset epigenetisk 
information från olika vävnader. Det blir mycket att ta hand om 
för framtidens läkare. Vi får hoppas att vi till dess med hjälp av epi-
genetik verkligen också blir så smarta som många tror att de aliens 
som tydligen vandrar på vår jord är redan idag. Och att vi också 
anpassat oss så att vi, inte bara fått stora huvuden, utan också små 
energisnåla kroppar, Ipadiserade spinkfingrar samt en strålnings- 
säker grå hud. Se bild härintill. Detta, så att nästa generations lä-
kare klarar att sitta med alla dessa data på enskilda patienter och ge 
både diagnos och behandling. Men kanske behandlingen till slut 
kan vara att epigenetiskt styra patientens lekamen så att det ”ser 
ut” som patienten tränat eller bantat, medan han eller hon egentli-
gen mest pillat på mobilen från morgon till kväll? Det vore något.

Fredrik Nyström
Från redaktionen

"Vi får hoppas att vi till dess med hjälp av epigenetik 
verkligen också blir så smarta som många tror att de 

aliens som tydligen vandrar på vår jord är redan idag."
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Fördjupningskurs i evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni 2017

23-24 mars – Stockholm

Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM) anordnar en 2-dagarskurs för sjuksköterskor 
23 mars kl 9.30 – 24 mars kl 15.30 2017 på Ersta konferens och hotell i Stockholm (www.erstadiakoni.se).
Kursen är för de som har grundläggande kunskap inom omvårdnad vid hypertoni och vill fördjupa sina 
kunskaper. Sätt av tid i din almanacka! Programmet är under utarbetning och publiceras i nästa nummer av 
Vaskulär medicin och på SVMs hemsida (www.hypertoni.org). 

Anmälan senast 2017-02-15 till eva.drevenhorn@med.lu.se.
Kostnad 5000 kr för den som varit medlem  i SVM sedan 2016 och 5500 kr för icke medlem (exkl moms).
Middag på torsdagkvällen ingår.

Deltagarantalet är begränsat till 30 personer och kursplatser tilldelas i den ordning anmälningar inkommer. 
Anmälan är bindande.

HJÄLP  
  SYRIEN!

Så här kan du hjälpa:
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48 eller sms:a  
AKUT SYRIEN till 72 900 och skänk 100 kr.

GENOM ATT SMS:A ELLER SWISHA GODKÄNNER DU ATT BLI KONTAKTAD AV RÖDA KORSET. DINA PERSONUPPGIFTER HANTERAS ENLIGT PUL.

Efter år av krig är situationen för människor  
i Syrien desperat. Röda Korset finns på plats  
och med ditt stöd kan vi rädda fler liv varje dag.
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Kongressrapport från 26th European 
Meeting on Hypertension,

Paris 10-13 juni 

Paris, eller ”La Ville Lumière”, blev mö-
tesplatsen för blodtrycksintresserade 
forskare och kliniker under några inten-
siva junidagar i somras, under European 
Society of Hypertension´s 26:e internatio-
nella möte. Programmet bjöd som vanligt 
på ett brett utbud av vaskulärmedicinskt 
högintressanta föreläsningar, debatter, 
abstraktpresentationer och seminarier. 
Hypertoni förblev den gemensamma 
nämnaren, men talrika utflykter gjordes 
inom såväl kardiologi, diabetologi som 
nefrologi, och allt från folksjukdomar som 
ateroskleros och hjärtsvikt till vaskulär-
medicinska ovanligheter såsom spontan 
kranskärlsdissektion avhandlades under 
mötet.

Behöver blodtrycksmålen revideras efter 
SPRINT-studien?
Huruvida blodtrycksmålen bör revideras 
efter den uppmärksammade SPRINT-stu-
dien, blev naturligtvis en flitigt diskuterad 
fråga under årets hypertonikongress. En 
särskild debatt på temat inleddes med att 
Suzanne Oparil från USA presenterade stu-
diens (1) upplägg och huvudsakliga resul-
tat: 9361 personer med systoliskt blodtryck 
≥ 130 mmHg och hög kardiovaskulär risk, 
men utan diabetes mellitus och utan tidi-
gare stroke, randomiserades till systoliskt 
målblodtryck < 120 mmHg eller målblod-
tryck < 140 mmHg. Primär utfallsvariabel 
var kardiovaskulär död, akut koronart 
syndrom, stroke och hjärtsvikt. Studien 
avbröts som bekant i förtid, då man fann 
en statistiskt signifikant lägre risk i den 
intensivbehandlade gruppen (kumulativ 
incidens 5.2 %) än i den konventionellt 
behandlade gruppen (kumulativ incidens 
6.8 %). Biverkningsfrekvensen var emeller-
tid högre i den intensivbehandlade gruppen 
än i den konventionellt behandlade grup-
pen (med undantag för ortostatisk hypo-
tension som förvånansvärt nog var lägre i 
den intensivbehandlade gruppen). Efter Dr 
Oparils inledande presentation, bjöd Sver-
re Kjeldsen från Oslo på en kritisk analys 
av studien, där han bland annat framförde 

att effekten på den primära utfallsvariabeln 
till stor del drevs av minskad risk för hjärt-
svikt, vilket skulle kunna förklaras av att 
patienter i den konventionellt behandlade 
gruppen behandlades med diuretika i lägre 
utsträckning än patienterna i den intensiv-
behandlade gruppen (2). Vidare framfördes 
att blodtrycken uppmätts med automatisk 
blodtrycksmätare utan att någon sjukvårds- 
eller studiepersonal närvarade i rummet vid 
mät-tillfället, vilket skulle kunna medföra 
en minskad vitrockeffekt i SPRINT-stu-
dien, vilket i sin tur skulle kunna innebära 
att blodtrycksmålen inte är jämförbara med 
konventionellt uppmätta mottagnings-
blodtryck. Dr Oparil replikerade att om 
man vill behandla blodtrycket intensivt 
hos patienter med hög kardiovaskulär risk 
bör man naturligtvis vinnlägga sig om att 
mäta blodtrycket på bästa möjliga sätt. Från 
auditoriet framfördes även frågan om den 
verkliga implikationen av SPRINT-studien 
kanske är att vi måste bli bättre på att mäta 
blodtrycket på ett korrekt sätt på våra mot-
tagningar, snarare än att justera målvärdena 
för behandlingen. Debatten lär fortgå, och 

från ESH har meddelats att reviderade rikt-
linjer kommer att presenteras år 2018. Vi 
har då förhoppningsvis fått ta del av resultat 
från 24-timmarsmätningar av blodtrycket 
från subgrupper av SPRINT-studiens del-
tagare, vilket kan komma att ge ytterligare 
värdefull information. 

Primärpreventiv blodtrycksbehandling 
hos personer med intermediär risk
En annan flitigt diskuterad studie var 
HOPE 3-studien (3), som publicerats pre-
cis innan ESH-mötet började. I HOPE 3 
randomiserades 12 705 personer till kom-
binations-behandling med 16 mg candesar-
tan plus 12.5 mg hydroklortiazid/dag, eller 
till placebo. Studiepersonerna var 55 år eller 
äldre (män) eller 65 år eller äldre (kvinnor). 
Personer med känd hjärt- och kärlsjukdom 
kunde inte inkluderas, men för att inklude-
ras var man tvungen att ha minst en av föl-
jande riskfaktorer: förhöjd midje/höft-kvot, 
lågt HDL-kolesterol, tidigare eller pågåen-
de tobaksbruk, rubbad glukosmetabolism, 
ärftlighet för tidig kranskärlssjukdom eller 
lätt nedsatt njurfunktion. Kvinnor kunde 



VASKULÄR MEDICIN 2016 · NR 38

även inkluderas om de var 60 år eller äld-
re och hade minst två av de ovan nämn-
da riskfaktorerna. Genomsnittligt blod-
tryck innan randomisering var 138.1/81.9 
mmHg och endast en dryg tredjedel av 
studiedeltagarna hade känd hypertoni vid 
studiestart. Aktiv behandling medförde en 
genomsnittlig blodtrycks-sänkande effekt 
om 10.0 mmHg systoliskt, vilket var sig-
nifikant mer än den blodtryckssänkning 
om 4.0 mmHg systoliskt som sågs i place-
bogruppen. Primär utfallsvariabel var kar-
diovaskulär död, icke-fatal hjärtinfarkt och 
icke-fatal stroke. Under en median-uppfölj-
ningstid av 5.6 år, inträffade den primära 
utfallsvariabeln hos 4.4 % i placebogrup-
pen och hos 4.1 % i den aktivt behandlade 
gruppen, vilket inte motsvarade någon sig-

nifikant skillnad (hazard ratio 0.93, 95 % 
konfidensintervall 0.79 – 1.10, P=0.40). 
Studien visar således att hos patienter utan 
känd hjärt- och kärlsjukdom och endast 
måttligt förhöjd riskfaktorprofil, medförde 
kombinationsbehandling med candesartan 
och hydroklortiazid endast en modest men 
signifikant blodtryckssänkning jämfört 
med placebo, vilken dock under drygt 5 års 
uppföljning inte medförde minskad risk för 
kardiovaskulär sjukdom. Resultaten från en 
pre-specificerad subgruppsanalys tål dock 
att granskas närmare. När försöksperso-
nerna delades in i tertiler utifrån systoliska 
blodtrycksnivåer vid studiestart, fann man 
intressant nog en signifikant skyddseffekt 
(hazard ratio 0.73, 95 % konfidensintervall 
0.56 – 0.94) av aktiv behandling bland de 

personer som hade utgångsblodtryck i den 
högre tertilen, vilket motsvarade ett systo-
liskt blodtryck > 143.5 mmHg. Resultaten 
från denna subgruppsanalys stämmer så-
ledes mycket väl överens med fynden från 
en nyligen publicerad meta-analys (4) av 
blodtrycksbehandling av patienter utan 
känd hjärtkärlsjukdom men med hypertoni 
grad 1 (140-159/90-99 mmHg), där man 
fann att aktiv behandling var förknippad 
med minskad risk för kardiovaskulär död 
(hazard ratio 0.75, 95 % konfidensinter-
vall 0.57 – 0.98). En tänkbar slutsats från 
dessa studier är, att blodtrycksbehandling 
som primärpreventiv intervention förefaller 
väl motiverat vid systoliskt blodtryck över 
140 mmHg, även hos patienter med endast 
måttligt förhöjd riskfaktorprofil i övrigt.

Blodtrycksvariabilitet
Nya data från VALUE-studien presente-
rades på en muntlig session av Dr Berge 
från Oslo. Man hade delat in drygt 1300 
av studiedeltagarna i kvintiler utifrån mått 
på variabiliteten i det systoliska blodtrycket 
under den randomiserade kliniska pröv-
ningens gång. Man fann att de patienter 
som hade blodtrycksvariabilitet i den övre 
kvintilen löpte en trefaldigt ökad risk för att 
drabbas av antingen hjärtinfarkt eller hjärt-
svikt, jämfört med de patienter som hade 
blodtrycksvariabilitet i den lägre kvinitilen. 
Hög blodtrycksvariabilitet var emellertid 
även förknippad med högre ålder, högre 
systolisk blodtrycksnivå, samt högre före-
komst av bakomliggande kardiovaskulär 
sjukdom och vänsterkammarhypertrofi, 
och kan således tolkas som en riskmarkör 
men kanske inte nödvändigtvis som en risk-
faktor. Dr Saladini från Padua visade data 
från HARVEST-studien. Från bland an-
nat de norditalienska städerna Trento och 
Rovereto hade drygt 1200 patienter med 
hypertoni grad 1 genomgått 24-timmars-
mätning av blodtrycket och sedan följts 
prospektivt. Standardavvikelsen av det 
systoliska 24-timmarsblodtrycket visade sig 
även här prediktera ökad risk för hjärt- och 
kärlsjukdom. Man fann även här en kopp-
ling mellan ökad blodtrycksvariabilitet och 
klassiska kardiovaskulära riskfaktorer såsom 
förhöjt systoliskt blodtryck, ålder och rök-
ning. Dr Bastos från Portugal visade slutli-
gen data från en förhållandevis ung patient-
kohort utan känd kardiovaskulär sjukdom, 
som remitterats för 24-timmarsmätning av 
blodtrycket mellan åren 1991-1998. Under 
en genomsnittlig uppföljningstid om drygt 
5 år, fann man intressant nog att förekomst 

Hur kan de veta vad Nikolai skulle föredragit för mätutrustning?
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av en uttalad vitrock-effekt, dvs markant 
högre blodtryck vid mätning på mottag-
ning än under 24-timmarsmätningen, var 
förknippat med signifikant lägre risk för 
kardiovaskulär sjukdom. Under diskussio-
nen framfördes den tänkbara förklarings-
modellen att dessa individer helt enkelt var 
mer friska avseende de kardiovaskulära au-
tonoma reflexerna, än de patienter som inte 
uppvisade en uttalad vitrock-effekt.

Diastolisk ortostatisk hypertension
– ny friskmarkör?
Ett annat mer vardagsnära mått på blod-
trycksvariabilitet kan sägas vara blodtrycks-
reaktionen i samband med uppresning. 
Från den svenska CARDIPP-studien kunde 
vi presentera nyligen publicerade data (5) 
rörande den kardiovaskulära prognosen för 
patienter med typ 2 diabetes som uppvisade 
en markant diastolisk blodtrycks-stegring 
(definierad som ≥ 10 mmHg) vid upp-
resning från sittande till stående. Denna 
tidigare tämligen förbisedda ortostatiska 
blodtrycksreaktion påvisades förvånans-
värt ofta i vår kohort (prevalens 140/749 
= 18.7 %). Vid en prospektiv uppföljning 
under knappt åtta års tid, fann vi intressant 
nog att de patienter som uppvisat diasto-
lisk ortostatisk hypertension vid baslinje- 
undersökningen löpte signifikant lägre risk 
att drabbas av kardiovaskulär död, hjärtin-
farkt eller stroke än de personer som haft 
normal diastolisk och systolisk blodtrycks-
reaktion vid baslinjeundersökningen (ha-
zard ratio 0.450, 95 % konfidensintervall 
0.206 – 0.987). Sambandet mellan diasto-
lisk ortostatisk hypertension och lägre risk 
för kardiovaskulär sjukdom kvarstod statis-
tiskt signifikant efter justering för klassiska 
kardiovaskulära riskfaktorer. Mätningen 
av ortostatiskt blodtryck är lätt att utföra 
i vanlig klinisk praxis, och förefaller alltså 
kunna ge prognostisk information som är 
oberoende av de traditionella riskfaktorer-
na. Våra fynd kommer att behöva upprepas 
i större studier, men möjligen är diastolisk 
ortostatisk hypertension en ny ”friskmar-
kör” hos patienter med typ 2 diabetes. 

Nya rön om förmaksflimmer och obesitas
Thomas Kahan från Stockholm modere-
rade ett symposium om förmaksflimmer, 
med fokus på bland annat övervikt som 
potentiellt modifieringsbar riskfaktor. Epi-
demiologiska data har visat att risken för 
förmaksflimmer ökar med ca 5 % per var-
je ökning av BMI med 1 kg/m2, och att så 
mycket som ca 18 % av risken att utveckla 

förmaksflimmer kan tillskrivas övervikt. Ef-
tersom övervikt och fetma ofta är kopplade 
till andra riskfaktorer för förmaksflimmer, 
såsom hypertoni, diabetes och inte minst 
obstruktivt sömnapnesyndrom med åtföl-
jande ökning av aktiviteten i sympatiska 
nervsystemet, är det emellertid svårt att 
avgöra exakt hur kausalsambanden ser ut. 
Medan vissa data talar för att riskfaktor-
modifiering syftande till viktnedgång kan 
minska förmaksflimmerbördan, finns det å 
andra sidan epidemiologiska data som talar 
för att extrem uthållighetsträning är kopp-
lad till ökad risk för förmaksflimmer (6).

Fibromuskulär dysplasi
Fibromuskulär dysplasi brukar beskrivas 
som en icke-aterosklerotisk och icke-in-
flammatorisk artärjukdom, som kan leda 
till såväl kärlocklusion som aneurysm och 
dissektion. Ofta tänker vi ju på fibromus-

kulär dysplasi som en lite ovanligare för-
klaring till njurartärstenos, som framförallt 
diagnostiseras hos yngre eller medelålders 
kvinnor, men är det bara njurkärlen som 
drabbas? Och är sjukdomen verkligen så 
ovanlig? Vid ett uppskattat symposium 
fick vi ta del av nefrologens, neurologens 
och kardiologens perspektiv på sjukdomen. 
Dr Morganti från Milano visade data från 
förmodat friska njurdonatorer, där man vid 
donationsutredningen påvisat fibromusku-
lär dysplasi i njurkärlen hos mellan 2 och 6 
procent av de tilltänkta donatorerna. Intres-
sant nog var det många av dessa accidentellt 
upptäckta fall som inte hade hypertoni! Dr 
Touzé, neurolog från Paris, berättade om 
det kliniska spektrum som patienter med 
fibromuskulär dysplasi i carotiderna kan 
uppvisa. Detta inbegriper såväl helt asymp-
tomatiska patienter som fall av svår ische-
misk stroke. Mer än 25 % av de patienter 



Annons
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som hade fibromuskulär dysplasi i caroti-
derna angavs initialt ha sökt för symptomet 
pulsatil tinnitus. Även andra mer ospecifika 
symptom såsom huvudvärk och yrsel före-
kom hos dessa patienter, men det är natur-
ligtvis svårt att fastställa om det rört sig om 
kausalsamband eller ej. Den franske kardio-
logen Dr Motreff gav slutligen en överblick 
över de möjliga sambanden mellan fibro-
muskulär dysplasi och spontan kranskärls-
dissektion (spontaneous coronary artery 
dissection, SCAD). SCAD kan uppkomma 
antingen till följd av en skada i artärens 
intima, som orsakar blödning från kärlets 
sanna lumen in i kärlets media, eller till 
följd av en blödning i vasa vasorum som or-
sakar en blödning inne i media utan kom-
munikation med kärlets sanna lumen. Om 
det intramurala hematomet expanderar kan 
kompression av kärlets sanna lumen orsaka 
kardiell ischemi. Dr Motreff berättade att 
den kliniska bilden vid SCAD kan likna 
den som ses vid akut koronart syndrom på 
basen av aterosklerotisk kärlsjukdom. De 

patienter som överlever den akuta fasen har 
en god långtidsprognos, eftersom klassiska 
riskfaktorer såsom diabetes, lipidrubbning 
och rökning ofta saknas. Naturalförloppet 
förefaller ofta innefatta spontan läkning. 
Fallserier som publicerats under de senaste 
åren har visat att många patienter som in-
sjuknat i SCAD har fibromuskulär dysplasi 
i andra kärlbäddar, främst då i njurkärlen 
och carotiderna, varför ett samband mellan 
dessa ovanliga kärlsjukdomar har föresla-
gits. En nyligen publicerad översiktsartikel 
belyser denna spännande hypotes (7). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att 
ESH återigen arrangerat ett vaskulärmedi-
cinskt möte med både bredd och djup. Näs-
ta år är det dags att återvända till Milano, 
som då åter kommer att stå värd för ett av 
världens största hypertonimöten.

Magnus Wijkman
Endokrinolog, Vrinnevisjukhuset i Norrköping

"Nästa år är det dags att återvända till Milano, 
som då åter kommer att stå värd för ett av

världens största hypertonimöten."
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Smärta vid perifer artärsjukdom

Smärta är ett av huvudsymtomen vid peri-
fer artärsjukdom och kan utgöra ett stort 
kliniskt problem. Samtidigt är det inte 
säkert att det är smärtan från kärlsjuk-
domen som är patientens största smärt-
problem, utan dessa patienter kan ofta 
ha annan smärta som sätter ner funktion 
och livskvalitet. Smärtan från kärlsjukdo-
men kan också vara starkare än förväntat 
på grund av en samtidig ökad känslighet 
i smärtsystemet. Föreliggande artikel ger 
en grund för förståelsen av detta och be-
lyser betydelsen av att se smärta vid pe-
rifer artärsjukdom i ett bredare biopsyko-
socialt perspektiv.

Förmågan att känna smärta är av vital 
betydelse. Syftet är att skydda indivi-
den från skada eller påkalla uppmärk-

samhet vid en befintlig skada eller sjukdom. 
Samtidigt är smärta alltid en i grunden sub-
jektiv upplevelse, som varje person efter sin 
erfarenhet tolkar och förknippar med en 
skada på kroppen, oavsett om det finns en 
sådan skada eller inte [1], vilket ligger till 
grund för den mest vedertagna definitionen 
av smärta (Faktaruta 1). Denna subjek-
tiva upplevelse av smärta har en komplex 
bakgrund i det nociceptiva systemet, som 
innefattar stimuli från perifera receptorer, 
modulering av nervsignalen i centrala nerv-
systemet och en slutlig tolkning av signaler-
na i en tänkande och kännande hjärna. När 
systemet fungerar som bäst kommer upple-
vandet av smärta innan vävnadsskadan har 
skett eller blivit allt för påtaglig. Detta inne-
bär att smärtsystemet hela tiden balanserar 
mellan en tidig varning vid verkligt hot om 
vävnadsskada alternativt att smärta upplevs 
utan att det finns risk för en sådan skada 
eller att skadan redan läkt. Det finns också 
direkta skyddande muskelreflexer och af-
fektiva reaktioner, som kan komma före det 
medvetet upplevda hotet. 

Det nociceptiva systemet fungerar som 
bäst vid akuta och avgränsade smärtor, un-
der det att smärtan i sig kan bli en över-
vägande del av hälsoproblemet när den blir 
återkommande, långvarig och mer genera-
liserad. Detta har tidigare mest förknippats 
med långvariga smärtsyndrom som fibro-
myalgi, men senare års forskning har visat 
att denna mer komplexa smärta är vanlig 
också vid till synes strukturellt och pato-
fysiologiskt väl förklarade tillstånd som ar-
tros, reumatoid artrit och perifer artärsjuk-
dom [2-4]. Individuella skillnader och dys-
funktion i den centrala moduleringen av 
smärtsignalerna från perifera vävnader kan 
därför vara en av förklaringarna om man 
vid perifer kärlsjukdom noterar en diskre-
pans mellan strukturella fynd och patien-
tens smärtupplevande. Patienter med såväl 
claudicatio intermittens som kritisk ische-
mi har också i en nyligen publicerad stu-
die visat sig ha stor förekomst av långvariga 
eller återkommande smärtor i andra delar 
av kroppen [4]. I denna studie rapporterade 
närmare 30 % av patienterna dessutom en 
generaliserad smärtutbredning, vilket är två 
gånger mer än förväntat utifrån förekom-
sten av sådan smärta i befolkningen [5]. I 
likhet med förhållandena i befolkningen, så 
var också denna långvariga generaliserade 
smärta vanligare hos kvinnor än hos män 
med perifer kärlsjukdom och bidrog till en 
sämre hälsorelaterade livskvalitet hos dessa 
patienter [4]. Från tidigare studier är det 
känt att flera samtidiga andra sjukdomar, 
svårigheten av kärlsjukdomen och kvinnligt 
kön påverkar den hälsorelaterade livskvali-
teten negativt vid perifer artärsjukdom [6].

En lyckad handläggning av patienter 
med perifer artärsjukdom innefattar därför, 
förutom bedömning och behandling av ar-
tärsjukdomen, även en bedömning av den 
aktuella smärtans natur och de bakomlig-
gande mekanismerna. En noggrann klinisk 
undersökning och analys av smärtan är ett 
första steg mot förståelse och kommunika-
tion av inte enbart smärtan från kärlsjuk-
domen, utan även hela den mer komplexa 
smärtbild som negativt påverkar funktion 
och hälsorelaterad livskvalitet. Detta behö-
ver vägas in när man ställer indikation för 
en invasiv behandling och kan även påverka 
utvärderingen av denna [4].

Smärtans bakomliggande mekanismer
Det nociceptiva systemet (efter latinets 
nocere – göra skada) eller smärtsystemet är 
det sensoriska nervsystem som ska skydda 
kroppen från skada. Den potentiella skadan 
ska fångas upp och ge upphov till en nerv-
signal, som sedan förmedlas, moduleras och 
slutligen tolkas av hjärnan (Figur 1). På alla 
nivåer från periferi till hjärna kan denna 
signal påverkas så att den upplevda smärtan 
både kan bli starkare och svagare. Genom 
att förstå och klarlägga de bakomliggande 
mekanismerna hos den enskilde patienten 
kan behandlingen bättre styras direkt mot 
dessa.

I såväl artärernas väggar som i den för-
sörjda vävnaden, t.ex. muskulatur och hud, 
finns nociceptorer, som utgörs av speci-
aliserade nervändar på primära afferenta 
sensoriska neuron. Det finns olika typer av 
nociceptorer, som antingen reagerar gene-
rellt på skada eller är specialiserade för att 
reagera på olika skadliga stimuli, såsom 
mekanisk påverkan, retande kemiska äm-
nen, värme och kyla. Vid ischemi, som kan 
vara fallet vid perifer artärsjukdom, akti-
veras nociceptorerna genom en frisättning 
och ackumulering i vävnaden av retande 
substanser såsom bradykinin, serotonin, 
histamin och kaliumjoner. Situationen kan 
försämras ytterligare vid muskelarbete, där 
kravet på syre ökar samtidigt som mikrocir-
kulationen kring muskelcellerna försämras 
när de kontraheras. 

Nociceptorerna kräver en retning över en 
viss tröskelnivå för att alstra en nervsignal. 
Detta svarar för den normala situationen 
vid det som benämns nociceptiv smärta. Vid 
skada, inflammation och närvaro av de re-
tande molekyler som ansamlas vid ischemi 
kan tröskelnivån för att utlösa en nervsignal 
sänkas, vilket benämns perifer sensitisering. 
Retande stimuli, som normalt inte utlöser 
smärta, kan nu trigga nociceptorerna och 
upplevas som smärtsamma (allodyni). Den 
perifera sensitiseringen leder även till att 
normalt smärtsamma stimuli ger upphov 
till en ännu mer uttalad smärta (hyperal-
gesi). Om den perifera nerven i sig skadas, 
antingen direkt eller indirekt genom en mer 
omfattande vävnadsskada (t.ex. till följd av 
perifer artärsjukdom), så uppstår förutsätt-
ningar för en neuropatisk smärta.

Faktaruta 1.
Definition av smärta enligt International 
Association for the Study of Pain (IASP).

An unpleasant sensory and emotional 
experience associated with actual or 
potential tissue damage, or described 
in terms of such damage
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 Från nociceptorerna förmedlas nerv-
signalerna via primära afferenta neuron, 
snabbt ledande myeliniserade Aδ- och 
långsamt ledande omyeliniserade C-fibrer, 
till nervsynapser i ryggmärgens bakhorn. 
Därefter förs signalen framför allt vidare 
i tractus spinothalamicus upp mot hjär-
nan och thalamus. Synapserna i ryggmär-
gens bakhorn är centrala för regleringen av 
nervsignalen. Vid en upprepad retning av 
de perifera nociceptorerna kan signalflö-
det upp till hjärnan öka. Detta fenomen, 
windup, kan ses som en del i den ökade 
känslighet i smärtsystemet som benämns 
central sensitisering och som i slutändan kan 
öka smärtupplevandet [7]. Transmissionen 
i bakhornens synapser kan moduleras både 
från periferin och genom descenderande in-
hiberande bansystem från förlängda märgen.

Från periferin kan sensoriska Aβ-fibrer, 
som aktiveras av beröring och muskelak-
tivering, hämma överföringen av nocicep-
tiv information från Aδ- och C-fibrerna 
till de sekundära neuronen. Den centrala 
descenderande regleringen, som utgår från 
förlängda märgen och delvis regleras från 
hjärnan, kan med såväl opioid system (en-
dorfiner) och icke-opioid system (bland 
annat serotonin och noradrenalin) påverka 
signalflödet i dorsalhornssynapserna. Re-
dan innan de bakomliggande fysiologiska 
mekanismerna var klarlagda beskrevs den-
na modulering av smärtan i den så kallade 
grind-teorin (gate control theory).

Den slutgiltiga smärtupplevelsen bestäms 
av flera faktorer, där varseblivningen av 
smärtsignalen konkurrerar med annan in-
formation som når hjärnan. Här spelar även 
kognitiva (tankar, minnen och erfarenhet-
er) och emotionella (rädsla, oro och de-
pression) faktorer större eller mindre roll 
hos olika personer, vilket också har visats 
i studier på patienter med perifer arteriell 
sjukdom [8]. Kognitiva och emotionella 
faktorer påverkar det beteende som smärtan 
för med sig, vilket i sin tur kan få betydel-
se för det fortsatta smärtupplevandet och 
utvecklingen av en långvarig generaliserad 
smärta, som är vanlig också vid perifer ar-
tärsjukdom. När det gäller utveckling och 
vidmakthållande av sådan smärta ses även 
andra riskfaktorer som sömnstörningar, so-
ciodemografiska faktorer, levnadsvanor och 
kvinnligt kön [9].

Smärtkategorier
Vid perifer artärsjukdom kan det finnas 
smärtor av olika genes, som baserat på den 
de ovan beskrivna uppkomstmekanismerna 

kan delas in i olika kliniska kategorier. Flera 
av dessa smärtkategorier kan dessutom fö-
rekomma samtidigt hos patienter med peri-
fer artärsjukdom.

Nociceptiv smärta är den normalt skyd-
dande smärtan från kroppens olika vävna-
der, som förmedlas via ett intakt och nor-
malt fungerande nociceptivt system. Den-
na smärta har ofta en specifik orsak och 
behandlingen kan riktas mot denna. Vid 
perifer artärsjukdom kan den nociceptiva 
smärtan vara en direkt följd av ischemi i 
vävnaden och en kemisk retning av noci-
ceptorer i denna eller vara sekundärt till en 
etablerad vävnadsskada och inflammation 
till följd av denna. Det är inte heller ovan-
ligt att patientgruppen har annan samtidig 
nociceptiv smärta i benen till följd av artros, 
som påverkar bedömning och behandling.

Neuropatisk smärta uppstår genom en 
skada eller sjukdom i nervsystemet och 
smärtan är en följd av nervskadan i sig. 
Även om en identifierbar specifik orsak 
kan identifieras kan nociceptiv smärta vara 
mycket svårbehandlad. När neuropatisk 
smärta drabbar benen finns det ofta en 
samtidig sensorisk och motorisk funktions-
nedsättning perifert om skadan. Klassiska 
exempel med bäring på differentialdiagnos 
vid perifer kärlsjukdom är ischias och pseu-
doclaudicatio vid spinal stenos. Långvarig 
ischemi kan även leda till vävnadsskada och 
en smärtsam neuropati. Patientgruppen 
med perifer artärsjukdom kan också ha en 
samtidig neuropatisk smärta till följd av en 
diabetesneuropati. 

Centralt störd smärtmodulering (dys-
funktionell smärta) utmärks av en smärt-
förstärkande dysfunktion i den interna 
smärtmoduleringen på ryggmärgsnivå. 
Detta innefattar den ovan beskrivna cen-
trala sensitiseringen och en dysfunktion i 
de nedåtstigande smärtmodulerande ban-
systemen. Identifieringen av centralt störd 
smärtmodulering är väsentlig för förståel-
sen av smärtan i situationer då man ser en 
diskrepans mellan vävnadsskada och upp-
levd smärta. Detta är till exempel känt vid 
ett flertal smärtsamma sjukdomstillstånd i 
rörelseapparaten och inom gynekologin, 
men inte närmare studerat vid perifer kärl-
sjukdom. Den höga förekomsten av långva-
rig generaliserad smärta vid perifer arteriell 
sjukdom [4] kan dock tala för att en central 
störd smärtmodulering även spelar roll för 
smärtan hos dessa patienter.

Idiopatisk smärta (smärta utan känd or-
sak) innefattade tidigare flera smärttillstånd 
som numera snarare betraktas vara uttryck 
för en centralt störd smärtmodulering. Be-

Faktaruta 2.
Kliniska smärtkategorier.

• Nociceptiv smärta

• Neuropatisk smärta
 – perifer (t.ex. vid diabetes)
 – central (t.ex. vid stroke)

• Centralt störd smärtmodulering

• Idiopatisk smärta (okänd orsak)

• Psykogen smärta

Figur 1. Schematisk bild av det nociceptiva systemet som kan användas i patientmötet.



VASKULÄR MEDICIN 2016 · NR 314

greppet används i litteraturen fortfarande 
för flera av dessa, men bör reserveras för 
tillstånd där man trots en klinisk utredning 
inte kan förklara smärtan utifrån en noci-
ceptiv eller neuropatisk orsak eller som en 
följd av centralt störd smärtmodulering. 

Psykogen smärta uppstår till följd av en 
allvarlig psykisk sjukdom och begreppet ska 
användas med stor försiktighet. Psykologiska 
och sociala faktorer spelar däremot såväl posi-
tiv som negativ roll vid alla former av smärta.

Smärta indelas utöver sin karaktär även ut-
ifrån duration, lokalisation och utbredning.

Akut smärta är ofta specifik och ett ut-
tryck för en vävnadsskada eller en hotan-
de sådan. Med långvarig smärta menas en 
smärta som varit ihållande eller återkom-
mande under minst tre eller sex månader. I 
allmänhet syftar man här inte på en i tiden 
utdragen nociceptiv eller neuropatisk smär-
ta, utan snarare en smärta som varat längre 
än förväntad läkning eller där smärtan och 
funktionshindret är större än vad skadan el-
ler sjukdomen förklarar. Tidigare användes 
begreppet kronisk smärta, men detta bör 
undvikas då namnet i sig ger bilden av ett 
tillstånd som inte kan förbättras. Den lång-
variga smärtan förläggs ofta till strukturer i 
rörelseapparaten utan att det finns en säker 
patofysiologi. Detta är speciellt vanligt när 
smärtan har en generaliserad utbredning 
(över och under midjan, till höger och vän-
ster om mittlinjen och längs med det axiala 
skelettet). 

Kliniska aspekter på smärtbehandling vid 
perifer artärsjukdom
Smärtanalys
Som framgår av ovanstående beskrivning 
av möjliga mekanismer bakom smärtan 
vid perifer artärsjukdom och smärta som 
comorbiditet, så kan man förvänta sig att 
även den ”normala” kärlpatienten kan ha:
– smärtor av olika genes till följd av kärl-

sjukdomen
– andra samtidiga smärtor som inte beror 

på kärlsjukdomen
– en förhöjd känslighet (sensitisering) i det 

nociceptiva systemet

De aktuella symtomen från den perifera 
artärsjukdomen behöver därför ses i ett vi-
dare perspektiv, både vid ställningstagande 
till behandling och vid uppföljningen av 
en behandlingsinsats [4]. Detta görs ge-
nom en smärtanalys. Ett rationellt sätt att 
få en god uppfattning om förekomsten av 
annan samtidig smärta och dess utbred-
ning är genom en smärtteckning. Denna 
kompletteras med anamnesuppgifter och 

kroppsundersökning för att översiktligt ka-
tegorisera de rapporterade smärtorna. Där 
är det i första hand viktigt att differentiera 
mellan nociceptiva och neuropatiska smär-
tor, eftersom framför allt den farmakologis-
ka behandlingen skiljer sig åt. I en situation 
där patienten rapporterar smärtor från olika 
delar av kroppen talar man om en genera-
liserad smärta. I en sådan situation kan en 
sensitisering av nervsystemet vara en avgö-
rande faktor för smärtupplevandet, även 
beträffande smärtan från den perifera kärl-
sjukdomen och förklara eventuell diskre-
pans mellan kliniska fynd och rapporterad 
smärta.

Smärtbehandling
Vid sidan av en optimal medicinsk och i 
förekommande fall invasiv behandling kan 
smärtan kräva ytterligare hänsyn behand-
lingsmässigt. Vid samtidig annan långvarig 
smärta sker detta företrädesvis i primärvår-
den, men behovet bör identifieras redan på 
specialistkliniken. Det handlar här främst 
om fysisk aktivitet och farmakologisk smärt-
behandling, men också i vissa fall en inter-
disciplinär multimodal smärtrehabilitering.

Fysisk aktivitet och träning
Vid framför allt claudicatio intermittens 
är gångträning och rökstopp givna första-
handsåtgärder. Närmare beskrivning av 
detta finns i FYSS (Fysisk aktivitet i sjuk-
domsprevention och sjukdomsbehandling), 
som enklast och i uppdaterad form nås via 
www.fyss.se. Eftersom återkommande och 
långvarig smärta väcker oro och av patien-
ten ofta förknippas med vävnadsskada, är 
det viktigt att särskilja om det är oron över 
smärtan eller smärtan i sig som begrän-
sar möjligheterna att träna vid claudicatio 
intermittens. För en god medverkan i be-
handlingen är det viktigt att patienten inte 
enbart får en diagnos utan även förstår hur 
och varför smärtan uppstår.

Farmakologisk smärtbehandling
Lätt till måttlig nociceptiv smärta behand-
las företrädesvis med paracetamol och vid 
svårare smärta kan det vara aktuellt med 
opioider. NSAID och selektiva cox2-häm-
mare är mot bakgrund av kärlsjukligheten 
i allmänhet relativt kontraindicerade, även 
om många patienter i aktuell åldersgrupp 
står på dessa på grund av smärtor i rörel-
seapparaten. Vid neuropatisk smärta kan 
gabapentin och pregabalin vara verknings-
fulla, men biverkningarna kan vara på-
tagliga. Alternativ kan vara antidepressiva 
SNRI-preparat såsom venlafaxin och dulox-
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Rödbetsjuice och hypertoni

Introduktion
Livsstilsintervention är alltid relevant både 
primärpreventivt och sekundärpreventivt. 
Följsamheten till behandling kan ibland 
styras av behandlingsmetoden; t.ex. kan 
en individ uppleva att en intervention som 
inte är läkemedelsbaserad uppfattas som 
mera acceptabel, speciellt när åkomman 
är symtomfri, som t.ex. hypertoni. Det 
är allmänt känt att ett ökat intag av frukt 
och grönsaker sänker incidensen av kar-
diovaskulära sjukdomar och utav dessa är 
det dem med de stora, gröna bladen som 
medför de bästa fördelarna. Det är också 
dessa grönsaker som innehåller den störs-
ta mängden nitrat. Även om det inte finns 
något konklusivt, epidemiologiskt bevis för 
att nitrater sänker blodtrycket, vet vi att 
ökad konsumtion av frukt och grönsaker 
kan sänka både det systoliska och diastol-
iska blodtrycket. Det verkar också som att 
nyttan av DASH-dieten på blodtrycket 
delvis är betingad av rikedomen på oorga-
niskt nitrat i en sådan diet. Nitratinnehållet 

i grönsaker kan påverkas av diverse faktorer, 
dels beroende på plantan själv och miljön. 
Högst innehåll av nitrat finner man i selleri, 
sallad, spenat, mangold, senapskål, vatten-
krasse och rödbetor som alla innehåller mer 
än 250 mg/100 g råvara [1].

Intresset för olika typer av rödbetssupple-
ment i kosten har utvecklats till ett nytt och 
spännande forskningsområde. Rödbetan, 
Beta vulgaris L, är medlem av Chenopodia-
ceae familjen. Roten är rik på fibrer, vitami-
ner (folsyra, vitamin A, C, B6, niacin och 
biotin), mineraler (järn, magnesium, selen, 
kalium, kalcium, zink, fosfat och natrium) 
och har högt nutritionsvärde pga. sitt höga 
innehåll av kolhydrater. Forskningsfältet 
sträcker sig från diverse in vitro och in vivo 
studier till kliniska interventionsstudier och 
resultaten tyder på att rödbetssupplement 
kan sänka blodtryck, minska inflammation, 
avvärja oxidativ stress, bevara endotelfunk-
tion, återställa cerebral hemodynamik och 
påverka kognitiv funktion. Rödbetsjuicen 
har fått särskilt mycket uppmärksamhet då 

den visats förbättra prestationsförmågan vid 
fysisk aktivitet; något som intresserat geme-
ne man i allmänhet, men idrottsvärlden 
(och pressen) i synnerhet. Flera utmärkta 
översiktsartiklar i nyare tid har publicerats 
med fokus på olika aspekter av forsknings-
fältet och kan rekommenderas vid intres-
se [1-5]. Denna översiktsartikel kommer 
dock nästan uteslutande att handla om 
rödbetsjuice och hur rödbetsjuicen kan på-
verka blodtrycket hos friska individer eller 
individer med riskfaktorer.

Nitraternas vaskulära historia
Kaliumnitrat har använts som diuretika 
mot ödem sedan 1700-talet och olika ni-
trat salter användes fortfarande fram till 
mitten av 1930-talet då andra diuretika 
blev tillgängliga. Redan på 1800-talets slut 
upptäcktes att kaliumnitrat injicerat intra-
venöst i katter och hundar kunde sänka 
blodtrycket men man såg ingen koppling 
mellan nitraternas effekter på kroppen och 
intag per os. Forskningen fortsatte med ni-
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tritspåret där det successivt kom fram att 
nitrit kunde relaxera muskel bitar från ka-
ninaorta (1953), där fanns nitritgradienter 
i venös plasma (2000) och nitrit kunde ut-
vidga resistenskärl i underarmen som resul-
terade i ett fall i medelartärblodtrycket på 
flera mm Hg (2003). Nitritens effekt ver-
kade vara medierad via omvandling till NO 
och den vasodilaterande effekten av nitrit 
verkade kunna förbättras under hypoxiska 
förhållanden [2]. 

Det stod nu klart att nitriterna kunde 
sänka blodtrycket men det var inte känt att 
nitraterna kunde leda till ökade nitritnivå-
er och man trodde att de saknade effekt på 
kärlträdet. Det var först i 2004, när Lund-
berg et al detekterade en ökning i plasma 
nitrit efter intag av natriumnitrat [6], och 
2006 när Larsen et al [7] i en randomise-
rad, dubbelblind, ”cross-over” studie på 17 
frivilliga volontärer demonstrerade att det 
diastoliska blodtrycket kunde reduceras 
med 3,7 mm Hg efter 3 dygns supplement 
med natriumnitrat i dieten, som effekten 
av nitrat per os upptäcktes. I 2008 demon-
strerade Webb et al [8] att förtäring av 500 
ml rödbetsjuice gav en mera akut och rejäl 
blodtryckssänkning, både på det systoliska 
och diastoliska blodtrycket. Viktigt med 
denna upptäckt var att rödbetsjuicen inte 
innehöll någon detekterbar nitrit och att 
blodtrycket inte började sjunka hos försök-
spersonerna förrän plasma nitrit koncentra-
tionen börjat öka; mönstret speglade tiden 
det tog för nitrit att blidas från nitrat och 
dess ackumulering via ”tarm-saliv” cirkula-
tionen [2].

Nitrat-nitrit-kväveoxid vägen
När nitrat intagits via födan absorberas ni-
tratet från den övre delen av tunntarmen till 
den systemiska cirkulationen. Det har se-
dan uppskattats att c:a 25 % av det cirkule-
rande nitratet träder in i ”tarm-saliv” cykeln 
där bakterier på den bakre delen av tungan 
bioaktiverar eller reducerar nitrat till nitrit. 
Denna metabolism har bekräftats genom 
att om en person spottar ut saliv eller an-
vänder munsköljmedel leder det till en 
minskning av nitrat till nitrit omvandling 
i blodet. Nitrit från saliv återupptas sedan 
till blodcirkulationen via magsäcken där det 
reduceras till NO och andra kväveoxider via 
reduktasenzymer [4]. 

Metaanalys
Siervo et al [9] publicerade 2013 en syste-
matisk översiktsartikel och metaanalys om 
inorganiska nitrater och rödbetsjuicesupp-

lement på blodtrycket hos vuxna individer. 
De underliggande studierna var av typen 
”cross-over”, dubbelblinda, placebokon-
trollerade och randomiserade. Studierna 
utfördes mellan 2006 och 2012, med totalt 
254 deltagare; från c:a 7 upp till 30 delta-
gare per studie. Studielängden sträckte sig 
från 2 timmar till 15 dagar och ”wash-out” 
perioden från 6 till 28 dagar. De flesta stu-
dierna rapporterade data på unga, friska, 
icke-rökare; en hade utförts på äldre indivi-
der och ytterligare en studie på överviktiga 
diabetiker. 60 % var män. Sju studier tes-
tade nitraternas eller rödbetsjuicens effekter 
på prestationen vid motion. Den dagliga 
mängden nitrat från rödbetsjuice varierade 
mellan 5,1 och 45 mmol/dos (321 – 2790 
mg) och volymen mellan 140 och 500 ml/
dag. Fyra studier hade testat oorganiskt 
nitrat, varemot resten av studierna testade 
rödbetsjuice. Valet av placebo föll på ekvi-
valenta volymer med vatten, kalium- eller 
natriumklorid lösningar, svartvinbärsjuice, 
äppeljuice och nitratfria rödbetsjuicer. I 9 
studier ombads individerna att vara utan ni-
tratrika livsmedel innan studiernas början. 
Blodtryck var det primära effektmåttet i 15 
studier och 24-timmars blodtrycksmätning 
i 3 studier. 

Det gick att bedöma systoliskt blodtryck 
från 16 studier och diastoliskt blodtryck 
från 13 studier. 12 av de underliggande stu-
dierna påvisade en signifikant reduktion i 
systoliskt blodtryck varemot 6 studier visa-
de en signifikant sänkning på det diastolis-
ka trycket. Sammantaget associerades oor-
ganiskt nitrat och rödbetsjuice med en bätt-
re reduktion av det systoliska blodtrycket, 
- 4,4 mm Hg (- 5,9 mm Hg; - 2,8 mm Hg) 
än det diastoliska trycket, - 1,1 mm Hg 
(- 2,2 mm Hg; 0,1 mm Hg). Metaregressi-
on visade att skillnaderna i systoliskt blod-
tryck korrelerade med den dagliga dosen av 
nitrat.

Individuella studier på friska individer
Det har utförts många små studier som un-
dersökt effekten av rödbetsjuice på friska 
individer. I vissa fall har intresset legat pri-
märt på blodtrycket och i andra fall primärt 
på olika prestationsmått vid fysisk aktivitet 
med sekundära blodtrycksdata. I tabellen 
kan ses ett urval av dessa. Studierna public-
erades mellan 2008 och 2014 och flertalet 
av dem är också med i metaanalysen utförd 
av Siervo et al [9]. 

Webb et al [8] var en av de första fors-
kargrupperna som visade att rödbetsjuice 
akut kunde sänka blodtrycket och att det-

ta skedde i harmoni med produktionen av 
nitrit. De utförde en ”cross-over” studie på 
14 friska individer som fick dricka antingen 
rödbetsjuice (Planet Organic) eller vatten. 
Blodtrycket mättes varje 15 minuter 1 tim-
me före juiceintaget fram till 3 timmar efter 
intaget, plus varje timme efter detta fram 
till 6 timmar efter juiceintaget och en sista 
mätning efter 24 timmar. Dessutom togs 
blodprover på bl.a. nitrat, nitrit och för 
analys av trombocytfunktion, och i ett par 
understudier mättes endotelfunktionen (på 
10 individer) med FMD och effekten av att 
avbryta ”the entero-salivary cycle” genom 
att individer (6 stycken) fick spotta ut sin 
saliv under och upp till 3 timmar efter intag 
av rödbetsjuice.

Forskarna fann en snabb ökning av ni-
tratkoncentrationen som först syntes efter 
30 minuter, toppade efter 1,5 timmar och 
höll sig på samma nivå i 6 timmar jämfört 
med kontrollgruppen (p < 0,001). Ni-
tratnivåerna visade en tendens (p = 0,05) 
att bibehålla sin förhöjda koncentration 
i rödbetsjuicegruppen jämfört med kon-
trollgruppen efter 24 timmar. Plasmani-
trit ökade också signifikant efter intag av 
rödbetsjuice, en effekt som nådde toppni-
vå efter 3 timmar och höll i sig fram till 5 
timmar efter juiceintaget. Efter 24 timmar 
hade nitritkoncentrationen återvänt till 
baslinjenivån. Blodtrycket började sjunka 
redan 1 timme efter rödbetsjuiceintaget 
jämfört med kontroll och toppskillnaden 
för systoliskt blodtryck uppnåddes efter 
2,5 timmar, 10,4 ±3,0 mm Hg (p < 0,01), 
varemot toppskillnaden i diastoliskt och 
medelartärblodtryck sågs efter 3 timmar, 
c:a 8,1 ± 2,1 mm Hg (p < 0,01 för båda). 
Det systoliska blodtrycket visade även en 
tendens att vara sänkt efter 24 timmars 
rödbetsjuiceintag jämfört med kontroll (p 
= 0,058). Skillnaderna i blodtryck asso-
cierades med nitritkoncentrationen som 
bevisat genom en signifikant invers kor-
relation mellan ändringen i plasmanitrit- 
koncentrationen och ändringen i systoliskt 
blodtryck från baslinjen (r = - 0,26, p = 
0,008).

För övrigt fann man att det gick att 
blockera ökningen i plasmanitritkoncentra-
tionen 2,5 timmar efter rödbetsjuiceintaget 
genom att spotta ut saliv, och trombocyt- 
aggregationen hämmades 2,5 timmar efter 
rödbetsjuiceintaget. Dessutom visade sig 
rödbetsjuicen kunna helt förebygga ische-
miorsakad endoteldysfunktion.

Vanhatalo et al [15] visade att blod-
tryckssänkningen kunde upprätthållas på 
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Studier på friska individer

Författare Deltagare Effekt- 
parameter

Nitratkälla Placebo Metod Design Studie
längd

Effekt 
(mm Hg)

Coles [10] 15 m/15 k BT Primär Rödbetsjuice Äppeljuice BT/ABPM Rand/DB/CO 24 h SBT-4, p<0,05,män

Hobbs [11] 18 m BT Primär Rödbetsjuice Vatten ABPM Rand/DB/CO 24 h SBT, DBT: AUC 
p<0,006

Hobbs [11] 14 m BT Primär Rödbetsbröd Vitt bröd ABPM Rand/SB/CO 24 h DBT: AUC p<0,05

Bailey [12] 7 m BT Sekundär Rödbetsjuice Vinbärs- 
juice

BT Rand/DB/CO 6 d SBT – 5; DBT – 2, 
p<0,05

Lansley [13] 9 m BT Sekundär Rödbetsjuice 
(RBJ)

RBJ utan 
nitrat

BT Rand/DB/CO 3 h SBT-6, p<0,01

Lansley [13] 9 m BT Sekundär Rödbetsjuice RBJ utan 
nitrat

BT Rand/DB/CO 6 d SBT-5, p<0,01

Kapil [14] 9 m/k BT Primär Rödbetsjuice Vatten BT Rand/OL/CO 3 h SBT-5,4, p<0,05

Vanhat-alo [15] 8 m/k BT Primär Rödbetsjuice Vinbärs- 
juice

BT Rand/CO 15 d MAP -5,1, p<0,05

Bailey [16] 8 m BT Sekundär Rödbetsjuice Vinbärs- 
juice

BT Rand/DB/CO 6 d SBT -8,1, p<0,01

Webb [8] 9 m/ 4 k BT Primär Rödbetsjuice Vatten BT Rand/OL/CO 24 h SBT -10,4, DBT - 8,1, 
p<0,01

Bond [17] 12 k BT Sekundär Rödbetsjuice Apelsin-
juice

BT Rand/OL/CO 2 h SBT - 5, p<0,05

Bond [18] 13 k BT Sekundär Rödbetsjuice Apelsin-
juice

BT Rand/OL 2 h SBT – 5,9, p<0,05

friska individer om juiceintaget fortsatte 
upp till 15 dagar. De utförde en balanse-
rad, randomiserad, ”cross-over” studie där 
8 individer fick dricka antingen 0,5 L röd-
betsjuice (Beet It) per dag eller motsvarande 
mängd placebo i form av svartvinbärsjuice 
med försumbara nitratnivåer. Plasmanitrat-
koncentrationerna var signifikant ökade 2,5 
timmar efter intag, vid mätning dag 5 och 
15, och både systoliskt och diastoliskt blod-
tryck reducerades med c:a 4 % genom hela 
testperioden (p < 0,05).

Individuella studier på individer med risk-
faktorer
Hypertoni
Kapil et al [19] undersökte om nitrat från 
dieten kunde sänka blodtrycket hos pa-
tienter med hypertoni. 68 patienter, 18 till 
85 år gamla, randomiserades till att dag-
ligen antingen i 4 veckor förtära 250 ml 
rödbetsjuice (interventionen) eller 250 ml 
nitratfri rödbetsjuice (placebo). Studien 
var dubbelblind och förbereddes med en 
2 veckors ”run-in” period och följdes upp 
med en 2 veckors ”wash-out” period. Hälf-
ten av patienterna var utan hypertoniläke-
medel och hälften var under behandling. 

Det konsultatoriska blodtrycket, mätt 
som ett medelvärde av alla blodtryck, sjönk 
signifikant med - 7,7/ - 2,4 mm Hg till fördel 
för interventionen; det ambulatoriska (24 h) 
blodtrycket sjönk signifikant med - 7,7/ 
- 5,2 mm Hg; hemblodtrycksmätningen 
sjönk signifikant med - 8,1/ - 3,8 mm Hg. 
Dessutom förbättrades endotelfunktionen 
signifikant med 20 % och kärlstyvheten 
reducerades signifikant med 0,59 m/s. För-
fattarna konkluderade att denna studie var 
den första av sitt slag som visade att nitra-
ter som supplement i dieten kunde vara en 
prisvärd, tillgänglig, tilläggsbehandling hos 
patienter med hypertoni.

Asgary et al [20] undersökte blodtrycks- 
effekterna av (rå) rödbetsjuice och kokt röd-
beta på en grupp hypertensiva individer. I 
denna randomiserade, ”cross-over” studie 
delades 24 hypertensiva individer, ålder 25 
till 68 år, upp i två grupper. Den ena grup-
pen förtärde rödbetsjuice i 2 veckor varemot 
den andra intog kokta rödbetor. ”Wash-out” 
perioden var sedan 2 veckor innan grupper-
na bytte intervention. Varje deltagare intog 
dagligen 250 ml rödbetsjuice eller 250 g 
kokta rödbetor. Effektparametrar mättes vid 
baslinjen och efter varje intervention. 

Resultaten visade att hs-CRP och TNF-α 
var signifikant lägre och FMD signifikant 
högre efter behandling med rödbetsjuice 
jämfört med kokta rödbetor (p < 0,05). För 
övrigt visade behandling med rödbetsjuice 
och kokta rödbetor var för sig signifikant 
ökad FMD och signifikant sänkt systo-
liskt och diastoliskt blodtryck, ICAM-1, 
VCAM-1, hs-CRP, IL-6, E-selektin och 
TNF-α. Den totala antioxidantkapaciteten 
ökade och HDL, LDL och TC sänktes med 
rödbetsjuice men inte med kokta rödbetor. 
Trots att båda interventionerna var effektiva 
på att förbättra blodtrycket, endotelfunk-
tionen och den systemiska inflammationen 
var det rödbetsjuicen som hade bäst effekt.

Ghosh et al [21] utförde en studie på 15 
patienter med hypertoni (grad 1) utan an-
tihypertensiv medicinering som randomi-
serades i en öppen, ”cross-over” studie till 
antingen 250 ml rödbetsjuice (James White 
Drinks Ltd) eller vatten. Det största fallet i 
systoliskt blodtryck inträffade mellan 3 och 
6 timmar efter juiceintaget, max reduktio-
nen i blodtryck på 11,2 ± 2,6 mm Hg jäm-
fört med 0,7 ± 1,9 mm Hg i kontroll grup-
pen (p < 0,001). Blodtrycksreduktionen var 
fortfarande signifikant vid 24 timmar efter 
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juiceintaget jämfört med kontrollgruppen. 
Det diastoliska blodtrycket förblev sänkt 
upp till 6 timmar med en maxreduktion på 
9,6 ± 1,2 mm Hg. Författarna hade också 
mätt pulsvågshastigheten (PWV) efter 3 
timmars intervention som visade på en sig-
nifikant reduktion efter juiceintaget.

Bondonno et al [22] undersökte om röd-
betsjuiceintag under 1 vecka kunde sänka 
blodtrycket hos behandlade hypertoni-
patienter. Patienterna hade mellan 1 – 3 
hypertoniläkemedel vardera. 27 män och 
kvinnor randomiserades i en placebokon-
trollerad, dubbelblind, ”cross-over” studie. 
Rödbetsjuice jämfördes med nitratfri röd-
betsjuice (Beet It, James White Drinks 
Ltd). Både interventionsgruppen och pla-
cebogruppen drack 70 ml x 2 av respektive 
juice (som var identiska till utseende och i 
smak). Den primära effektparametern var 
hemblodtrycksmätning (HBM) och ambu-
latorisk blodtrycksmätning (ABPM). Ingen 
signifikant skillnad sågs i HBM och ABPM 
mellan rödbetsjuice och placebo.

Hyperlipidemi
Velmurugan et al [23] undersökte den 
vaskulära effekten av rödbetsjuice på pa-
tienter med obehandlad hyperkolesterole-
mi. Det primära effektmåttet var FMD. 69 
patienter rekryterades i en randomiserad, 
dubbelblind, placebo-kontrollerad studie 
som pågick i 6 veckor. Interventionen var 
rödbetsjuice och som placebo användes ni-
tratfri rödbetsjuice (James White Drinks 
Ltd). Rödbetsinterventionen resulterade i 
en ökning av FMD på 1,1 % jämfört med 
en försämring på 0,3 % för placebo (p < 
0,001). Forskarna fann också en tendens till 
förbättring av pulsvågshastigheten i aorta, 
- 0,22 m/s, med interventionen jämfört 
med placebo (p = 0,06) och en liten men 
signifikant reduktion på 7,6 % i trombocyt/
monocyt-aggregationen av interventionen 
jämfört med en ökning på 10,1 % av place-
bo (p < 0,004). Som sekundärt effektmått 
mättes även blodtrycket som visade på en 
signifikant sänkning av det systoliska blod-
trycket, - 4,1 mm Hg (- 6,8 mm Hg; - 1,4 
mm Hg), efter nitratberikad rödbetsjuice-
behandling i 6 veckor, men blodtryckssänk-
ningen var inte signifikant bättre än placebo 
som sänkte det systoliska blodtrycket med 
- 2,7 mm Hg (- 6,9 m Hg; 1,5 mm Hg).

Övervikt
Jajja et al [24] randomiserade 24 övervik-
tiga individer (BMI c:a 30, medelålder c:a 
62, både män och kvinnor) att konsume-

ra antingen koncentrerad rödbetsjuice el-
ler svartvinbärsjuice under en period på 3 
veckor. Rödbetsjuice visade sig reducera 
hemblodtrycket med 7,3 ± 5,9 mm Hg (p < 
0,02) men det sågs ingen signifikant reduk-
tion av konsultations- eller ambulatoriskt 
blodtryck. Efter ytterligare 1 vecka, utan 
interventionen, mättes blodtrycket igen 
och var då inte längre signifikant reducerat.

Diabetes
Gilchrist et al [25] rekryterade 27 patien-
ter med diabetes typ 2 (ålder 67,2 år; 18 
män) som randomiserades till antingen 250 
ml rödbetsjuice eller 250 ml nitratfri röd-
betsjuice under två veckor i en dubbelblind, 
placebo-kontrollerad, ”cross-over” studie. 
Resultatet visade att det medelambulatoris-
ka systoliska blodtrycket var oförändrat ef-
ter 2 veckors behandling med rödbetsjuice 
och det sågs ingen signifikant skillnad mel-
lan interventionen och placebo. Dessutom 
sågs det inte heller någon skillnad i endotel-
funktion eller insulinsensitivitet.

Perifer kärlsjukdom
Kenjale et al [26] studerade effekten av 
rödbetsjuice på patienter med perifer kärl-
sjukdom. Den primära effektvariabeln var 
prestationsförmågan vid motion men blod-
trycket mättes sekundärt. Studien utfördes 
som en randomiserad, öppen, ”cross-over” 
studie med 8 patienter. Patienterna erhöll 
500 ml rödbetsjuice (Biotta, Carmel IN) 
eller placebo och genomförde ett kardiopu-
lmonellt motionstest. Rödbetsjuicen ledde 
till ökad plasma nitrit efter 3 timmar och 
patienterna gick 18 % längre innan claudi-
catio inträffade (p < 0,01) och hade 17 % 
längre gångtid på max (p < 0,05) jämfört 
med placebo. Diastoliskt blodtryck var läg-
re vid vila och under maximal kardiopul-
monell motion i gruppen som intog röd-
betsjuice.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom
Berry et al [27] ville undersöka hur röd-
betsjuice kunde påverka prestationsförmå-
gan hos KOL-patienter. 15 patienter deltog 
i ett randomiserat, enkelblint, ”cross-over” 
studiedesign. Relativt till placebo (sviskon-
juice) ökade intaget av rödbetsjuice (2x70 
ml Beet It Stamina Shot, James White 
Drinks Ltd) plasma nitrat med 938 % och 
plasma nitrit med 379 %. Motionstiden 
blev betydligt längre efter rödbetsjuice jäm-
fört med placebo, primära effektmåttet. 
Dessutom reducerade rödbetsjuicen det 
diastoliska blodtrycket signifikant både 

före (med 6,4 mm Hg, p = 0,001) och ef-
ter (med 5,6 mm Hg, p = 0,008) motionen 
jämfört med placebo. Det systoliska blod-
trycket var också signifikant reducerat före 
(8,2 mm Hg, p = 0,019) motionen jämfört 
med placebo, sekundärt effektmått.

Hjärtsvikt
Eggebeen et al [28] inkluderade 20 hjärt-
sviktspatienter i en studie om delades upp 
i två understudier: En initial ”cross-over” 
studie med kort duration som jämförde 
rödbetsjuice (6,1 mmol nitrat) med nitratfri 
placebojuice. Sedan en studie där juiceinta-
get sträckte sig över 1 vecka. Det primära 
effektmåttet var submaximal aerobisk tole-
rans, men blodtrycksmätning gjordes också 
som ett sekundärt effektmått. Det primära 
effektmåttet förbättrades signifikant efter 
1 vecka varemot det systoliska blodtrycket 
reducerades och nitrat/nitrit-koncentratio-
nerna ökade signifikant i båda substudier-
na.

Patofysiologi – nitrat och hypertension
Det har spekulerats i tre olika mekanis-
mer varvid nitrater kan sänka blodtrycket; 
via NO-cGMP vägen, via inhibering av 
NADPH-oxidas i njurarna och via inhi-
bering av erytropoetin i levern. Nitrat blir 
konverterat till NO antingen via ”the en-
tero-salivary pathway” och resulterande 
NO-cGMP utvidgning av blodkärlen eller 
via XOR (xantinoxidreduktas)-katalyserad 
väg. Det har visat sig att nitrat tillfört via 
kosten har kunnat förhindra kontraktio-
ner triggade av angiotension II i njurarnas 
små blodkärl. Detta har varit möjligt via 
inhibering av NADPH-oxidas i njurarna. 
Nitrat har också visats kunna sätta igång 
en tids- och dosberoende sänkning av he-
matokrit och cirkulerande hemoglobin och 
erytropoetin. Hög hematokrit har associe-
rats med hypertoniincidens och förstadier 
till hypertoni [5]. 

Diskussion
Små, korta, randomiserade, och i vissa fall 
blindade och placebokontrollerade, ”cross-
over” studier med rödbetsjuice på friska in-
divider har upprepade gånger visat samma 
mönster: En sänkning av främst det kon-
sultatoriska men också det ambulatoriska 
blodtrycket. En metaanalys som inkluderat 
många av dessa bekräftar den övergripande 
bilden [9]. I flera av studierna har forskar-
na även tagit blodprov på nitrat och/eller 
nitrit och bekräftat att rödbetsjuicens blod-
tryckssänkande effekt troligen kommer från 
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juicens rika innehåll på nitrat; allt eftersom 
nitrat omvandlas till nitrit (och sedan kvä-
veoxid) ser man ett inverst förhållande 
mellan nitrat/nitrit-nivåerna i blodet och 
blodtrycket [15]. Då intresset varit så stort 
för rödbetsjuicens förmåga att öka presta-
tionsförmågan vid fysisk aktivitet, har blod-
trycksdata i flera fall fått vara sekundära ef-
fektparametrar efter olika prestationsmått. 
Detta är dock inga problem vid tolkningen, 
utan det faktum att blodtrycket kan sänkas 
av rödbetsjuice både när fokus ligger på 
blodtrycket allena och i andra sammanhang 
bara styrker äktheten i sambandet. 

En viktig upptäck för rödbetsjuiceforsk-
ningen har varit utvecklingen av en nitratfri 
rödbetsjuice. Denna juice har medfört att 
studierna har kunnat utföras genuint dub-
belblinda. Placebojuicen har samma utse-
ende, lukt, smak och textur som den ”akti-
va” rödbetsjuicen. Juicen tillverkas av James 
White Drinks Ltd under varunamnet Beet 
It. Juicen har fått passera igenom en jon-
utbytarresin som är selektiv för nitratjoner 
(NO3-) och juicen kan därför inte påverka 
studieresultatet via nitrat-nitrit-no vägen, 
varemot alla andra ingredienser i juicen är 
fullt aktiva [13]. Se som exempel studien 
av Lansley et al som utförde en randomi-
serad, dubbelblind, ”cross-over” studie på 9 
elitcyklister som fick dricka antingen 0,5 L 
Beet It innehållande 6,2 mmol nitrat eller 
0,5 L Beet It innehållande 0,0047 mmol 
nitrat [13]. I denna studie var blodtrycket 
en sekundär effektparameter och den ”ak-
tiva” rödbetsjuicen ledde till en 138 % ök-
ning av nitritnivåerna (NO2-) 2,5 timmar 
efter intaget och till 6 mm Hg reduktion i 
det systoliska blodtrycket. Ingen effekt sågs 
med placebojuicen. 

Innan vi kommenterar på hur rödbetsjui-
ce kan påverka individer med olika kar-
diovaskulära riskfaktorer som hypertoni, 
lipidrubbningar och glukosintolerans, kan 
det vara av värde att fråga sig hur juicen 
egentligen kan påverka ”gråzonen” mellan 
unga friska individer och unga eller äldre 
individer med vaskulära riskfaktorer – de 
friska äldre. Hur skall man egentligen klas-
sificera denna grupp individer? Ålder är ju 
också en risk i sig, som en del av den klas-
siska triaden arv, kön och ålder som vi inte 
kan påverka. 

Tur för oss då att Andrew M Jones och 
hans forskarteam även ställt sig denna fråga 
och undersökt saken med ett bra studie-
upplägg. I en dubbelblind, randomiserad, 
”cross-over” studie undersöktes 12 friska 
individer med ålder mellan 60 och 70 år. 

De kompletterade sin diet i tre dagar med 
antingen rödbetsjuice Beet It 70 ml x 2 
(9,6 mmol NO3-/dag) eller placebojuice 
Beet It 70 ml x 2 (0,01 mmol NO3-/dag). 
Rödbetsjuice ökade plasma [NO2-] med 
503 % jämfört med kontroll och 418 % 
jämfört med placebojuicen (p < 0,01 för 
båda). Rödbetsjuicen (BR) reducerade det 
systoliska blodtrycket signifikant (BR: 115 
± 9 mm Hg) jämfört med både kontroll (K) 
(K: 125 ± 9 mm Hg; p < 0,01) och placebo 
(PL) (PL: 120 ± 6 mm Hg; p < 0,05). På 
liknande vis reducerade BR också signifi-
kant det diastoliska blodtrycket och MAP 
i jämförelse med K och PL [29].

Det som skiljer studierna på friska indi-
vider från studierna på individer med olika 
kardiovaskulära riskfaktorer är främst stud-
iernas storlek och duration. I riskstudierna 
har vissa studier kunnat följa individerna 
i flera veckor varemot de övriga studierna 
mest följt individerna i timmar till dagar. 
Dessutom har överlag fler individer rekry-
terats till riskstudierna. Det har inte utförts 
någon metaanalys på blodtryck och indi-
vider med risk som supplerat sin diet med 
rödbetsjuice. Efter min bästa förmåga att 
leta igenom litteraturen, verkar det som att 
den riskpopulation som studerats mest, el-
ler som det i alla fall publicerats mest om, är 
patienter med hypertoni. Detta är så klart 
också logiskt med tanke på den bevisade 
blodtryckssänkande effekten av rödbetsjui-
ce på friska individer. Tre av de fyra studi-
erna som omtalats i denna översiktsartikel 
visade på blodtrycksreduktion hos patienter 
med hypertoni både i ett kortare och längre 
interventionsperspektiv [19-21]. 

I den fjärde studien [22] sågs ingen skill-
nad i hemblodtryck eller ambulatoriskt 
blodtryck efter 1 veckas intervention med 
rödbetsjuice jämfört med placebojuice 
hos 27 hypertonipatienter. Detta till trots 
för att blodtrycket var den primära effekt-
parametern, studiedesignen var välgjord 
och forskarna använt sig av ”golden stan-
dard”-supplement vid blindningen och 
det sågs en signifikant stigning i nitrat/
nitrit med rödbetsjuicen. Det fanns dock 
många orsaker som kunde förklara det 
negativa fyndet: 1) Många av de hyperto-
niläkemedel som patienterna hade kunde 
påverka NO-produktionen; 2) Eftersom 
patienterna medicinerade med mellan 1 - 3 
hypertoniläkemedel vardera kunde det tän-
kas att det inte gick att förvänta sig någon 
ytterligare drastisk reduktion i blodtryck 
hos en redan välkontrollerad grupp patien-
ter; 3) Längden på interventionen var kort 

jämfört med andra studier på riskpatienter 
och effekten kanske gav sig till känna först 
efter några veckor; 4) Slutligen, möjligen 
hade det kunnat ske en överlappning mel-
lan olika NO-bildningsvägar som lett till 
en uppreglering av NO via en väg men en 
motsvarande nedreglering av NO via en 
annan (Nitrat-nitrit-NO vs. L-arginin-NO 
syntas). Ett intressant studieupplägg för att 
svara på denna fråga kunde vara att rekryte-
ra hypertonipatienter med ett eller flera hy-
pertoniläkemedel och undersöka om röd-
betsjuicen kunde bibehålla deras blodtryck 
om juicen ersatte ett av deras läkemedel?

Det är också värt att diskutera det nega-
tiva resultatet på diabetiker från Gilchrist 
et als studie [25]. På ett vis var det en li-
ten överraskning att blodtrycket hos dessa 
diabetiker var resistent mot nitratet från 
rödbetsjuicen. Det finns nämligen mycket 
som talar för att nitrater i allmänhet har 
fördelaktiga effekter hos diabetiker [30], 
och rödbetsjuice har visat effekter på fris-
ka individers insulinrespons [31] och den 
vaskulära resistensen efter matintag hos 
individer med insulinresistens [32]. Några 
av förklaringarna kunde vara: 1) Patienter-
na fick sin rödbetsjuice på kvällen. Studier 
som mäter blodtryck med ABPM har visat 
att blodtryckssänkande effekter övervägan-
de sker under dagtid efter morgonintag; 
2) Dessutom var patienterna multisjuka 
och tog flera olika läkemedel som kunde ha 
påverkat resultatet [3].

Det är intressant att rödbetsjuice kan på-
verka blodtrycket hos patienter med perifer 
kärlsjukdom [26] och KOL [27], patienter 
som i allra högsta grad är kardiovaskulära 
riskpatienter pga. långvarig rökning. Dessa 
resultat passar också fint med att rödbetsjui-
ce visats förbättra effektmått på kärlstelhet i 
vissa studier [19, 21].

Det har utförts studier med rödbetsjuice 
på hjärtsviktspatienter som inte funnit nå-
gon blodtryckssänkning med rödbetsjuice 
[33, 34]. I en randomiserad, dubbelblind, 
placebokontrollerad, ”cross-over” studie av 
Coggan et al [34] fick 9 stycken hjärtsvikts-
patienter dricka antingen rödbetsjuice eller 
nitratfri rödbetsjuice. Flera mått på mus-
kelfunktion som muskelstyrka och mus-
kelhastighet förbättrades signifikant med 
rödbetsjuice, men där sågs ingen skillnad i 
blodtrycket 2 timmar efter intaget mellan 
aktiv behandling och placebo. Forskarna 
spekulerade i om det kanske var den typ av 
endoteldysfunktion som sågs vid hjärtsvikt 
som begränsade nitratets kärlutvidgande 
egenskaper, om det var deras mediciner 
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som interagerade med NO-vägarna, eller 
om dosen nitrat var för låg. Å andra sidan 
konstaterade de att patienterna tålde juicen 
väl.

När man läser denna översiktsartikel kan 
man få uppfattningen att det endast är röd-
betsjuice som studerats i blodtryckssam-
manhang. Det har dock även publicerats 
studier på många andra beredningar såsom 
rödbetschips, rödbetsgel [35], kokta rödbe-
tor [20], rödbetsbröd [11], rödbetskapslar, 
rödbetspulver etc.

Rekommendationer
Går det att ge några konkreta rekommen-
dationer på basen av de resultat som pre-
senterats i denna översiktsartikel? Om du 
som är frisk eller har hypertoni utan eller 
med få hypertoniläkemedel vill reducera 
ditt blodtryck är det i första hand viktigt 
att utöka den fysiska aktiviteten, sluta röka, 
reducera kaloriinnehållet för att gå ner i 
vikt och/eller ändra kosthållningen (min-
dre salt, moderat med alkohol, ökat intag av 
frukt, grönsaker och mejeriprodukter med 
lågt fettinnehåll) [36]. Om det då tillsam-
mans med ett sådant genomgripande och 
långsiktigt sundare förfarande skulle hjälpa 
dig att även ta rödbetsjuice känns det som 
ett rimligt alternativ. Däremot kan det inte 
rekommenderas att ta rödbetsjuice istället 
för att göra andra livsstilsförändringar sam-
tidigt då ett sådant förfarande ofta tenderar 
att bli kortvarigt och kanske leda till att den 
övriga livsstilen blir lidande.

Sammanfattning
Denna översiktsartikel har visat, efter sys-
tematisk genomgång av den befintliga lit-
teraturen, att rödbetsjuice genomgående 
varit effektiv att reducera blodtrycket hos 
friska individer men också visat potenti-
al att kunna förbättra blodtrycket i vissa 
riskpopulationer, speciellt vid hypertoni. I 
framtiden kunde det vara av värde att ut-
föra fler randomiserade, dubbelblinda, pla-
cebokontrollerade studier med rödbetsjuice 
på riskpatienter med diabetes, metabola 
syndromet, hjärt- och njursvikt och även 
genomföra populationsstudier, då det fort-
farande saknas konklusiva epidemiologis-
ka studier som visat en association mellan 
nitratintag från rödbetor eller rödbetsjuice 
och blodtryck [37].

Isak Lindstedt
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Nya modellsystem för att 
studera hemostas, trombos 
och läkemedelseffekter

Jag är doktorand vid klinisk kemi vid 
Linköpings Universitet och är nu inne på 
mitt fjärde år. Jag har en grundexamen 
som civilingenjör i kemisk biologi från 
Linköpings Universitet. Nedan kommer 
jag att presentera min nuvarande forsk-
ning och hur den kan vara till nytta i en 
mer klinisk miljö.

Min forskning fokuserar på att an-
vända och förbättra så kallade 
flödeskammare som används 

för forskning kring hemostas och trombos. 
Flödeskammare är ett relativt nytt verktyg 
inom detta forskningsområde, där man 
försöker efterlikna det mänskliga blodkär-
let och följer trombocyternas adhesion och 
aggregation med hjälp av mikroskopi. 

Flödeskammare är en kanal, där blod dras 
igenom och med olika flödeshastigheter på 
blodet kan olika kärl simuleras (fig 1). Ge-
nom att täcka en del av kanalen med de 
proteiner som finns i extra cellulära matrix 
kan vi efterlikna ett skadat kärlet och följa 
hur trombocyterna fastnar och aggregerar 
där, detta kan studeras med eller utan inver-
kan av koagulation. Vi skapar dessa kanaler 
själva och kan därför utforma dem så att de 
efterliknar olika fysiologiska eller patologis-
ka miljöer i våra kärl. 

Fördelen med denna metod är att den är 
väldigt flexibel och ger oss en större möj-
lighet att undersöka trombocyterna i en 
komplex och mer verklighetslik miljö. Det 
finns många andra metoder för att utfors-
ka trombocyter och koagulation, en del av 
dessa har många år på nacken, ljustransmis-
sionsaggregometri enligt Born har funnits 
med sedan 1962 (1). Dock används de fles-
ta metoder för att förstå en specifik del av 
trombocytens funktion eller fysiologi, och 
utförs oftast i en avskalad experimentell 
miljö. Det är här som flödeskammaren kan 
bidra med ny information genom att ex-
perimenten utförs i en mer komplex miljö 
där vi har påverkan av de krafter som flödet 
orsakar men också den transport av ämnen 
som det medför. 

Trombocyter med fluorescerande anti-
kroppar kan detekteras i mikroskopet och 
fokus är på det område som är täckt med 
proteiner. Här kan vi följa hur trombocy-
terna fäster och bildar aggregat. Specifika 
antikroppar kan också användas för att få 
mer information om de enskilda trombocy-
ternas fysiologi och funktion. Förändringar 
som sker i trombocyten vid aktivering kan 
följas med detektion av kalcium föränd-
ringar i trombocyten och det går även att 
detektera om trombocyterna har en pro- 
koagulant yta genom inmärkning med an-
nexin V. 

Under det senaste året har vi utvecklat en 
metod för analys av de mikroskopibilder 
som tas under varje experiment (2). Detta 
gör att vi kan få ut detaljerad och unik in-

formation om hur en trombos bildas och 
dess dynamik, såsom rörelser och stabilitet, 
samtidigt som vi får ut kvantitativ informa-
tion likt antal och densitet. Med hjälp av 
denna analys kan vi även skapa 3D-bilder 
och filmsekvenser som ger oss en visuell för-
ståelse för det som händer (fig 2). 

Genom att kombinera specialanpassade 
flödeskammare och vår analysmetod kan 
vi utvärdera redan tillgängliga och möjliga 
läkemedelskandidater i olika scenarion. Vi 
kan därmed undersöka läkemedelsverkan 
på ett sätt som tidigare inte kunnat göras 
och även användas för att få en mer grund-
läggande förståelse av trombocytfunk-
tion. De faktorer som vi tittar på främst är 
trombocyt adhesion och aggregation, detta 
kvantifieras och jämförs mellan exempel-

Figur 1. Flödeskammarna består av en kanal gjord av ett bio-kompatibelt gummi-material och ett mikro-
skopiglas fungerar som botten.

Figur 2. Här har vi återskapat den trombos vi ser i mikroskopet i 3D. Med mikroskopet tas flera bilder i 
z-led som sedan bearbetas för att återskapa formen på aggregatet.
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vis olika läkemedel. Med vidareutveckling 
skulle liknande metoder också kunna fung-
era i en mer klinisk miljö som snabba test 
av trombocytfunktion. Nedan beskrivs två 
olika pågående projekten där flödeskam-
marna används.

Vi är intresserade i hur en trombos är 
uppbyggd och formas. Speciellt har vi tit-
tat på de olika morfologier och funktion 
som trombocyterna kan få vid en kärlskada 
och även hur dessa bygger upp en trombos. 
Generellt anses de antingen främja aggre-
gation eller koagulation beroende på funk-
tion. Eftersom de har olika morfologi och 
ytproteiner kan man se skillnad på dem 
med mikroskopi. Genom att förstå dyna-
miken mellan dessa trombocyttyper och 
hur de uppstår, finns en bättre utgångs-
punkt för en mer riktad läkemedelsbehand-
ling med mindre risk för blödning. Detta 
arbete kommer att presenteras under två 
internationella konferenser i september.

Det andra pågående projektet fokuserar 
på olika typer av trombocythämmande 
läkemedel, speciellt hämmare av ADP re-
ceptorn P2Y12. I detta projekt har vi varit 
intresserade av att ta reda på hur effekten 
av dessa läkemedel kvarstår om nästa tablett 
glöms och om detta skiljer sig åt beroende 
på hur läkemedlet binder till receptorn, re-
versibelt eller irreversibelt. Med en irrever-
sibel hämmare så får inte nyproducerade 
trombocyter i kroppen hämning, vilket gör 
att vi får en mindre ohämmad population 
om läkemedlet glöms. Detta jämförs med 
de reversibla hämmarna där alla trombocy-
ter har samma hämning, men med en lägre 
koncentration över tid. I detta projekt tror 
vi att vår analysmetod kommer kunna visa 
nya detaljer i hur detta påverkar bildningen 
av tromboser som inte kunnat detekteras 
tidigare. 

Kjersti Claesson
Civilingenjör kemisk biologi, doktorand

Inst. F. klinisk och experimentell medicin,
Linköpings universitet

Kjersti Claesson tilldelades SSTH:s 
forsknings- och utbildningsstipendium 
på symposiet i Linköping 2016 för sitt 
forskningsprojekt.
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Projekt: Utvärdera åldersberoende 
beslutsgränser för D-dimer

Venös trombossjukdom (VTE) är ett 
vanligt men underdiagnosticerat (1) 
tillstånd där behandling och profy-

lax är välfungerande och välbeprövade, men 
som obehandlat kan vara livshotande. Ef-
tersom symtomen för venös trombossjuk-
dom (VTE) ofta är diffusa och diagnosti-
ken av VTE är tids- och pengaödande finns 
stor risk för feldiagnosticering och felprio-
ritering. I Europa bedöms ca 12 % av alla 
dödsfall bero på lungemboli (1) och hälften 
av alla lungembolier som hittas vid obduk-
tion är tidigare odiagnosticerade (2). 

Diagnostik av VTE baseras på biomarkö-
ren D-dimer tillsammans med radiologiska 
undersökningar. D-dimer är en markör 
behäftad med ofrånkomliga fysiologis-
ka nackdelar eftersom koncentrationen i 
plasma stiger vid all sorts blodkoagulation 
samt även vid ett flertal andra kliniska till-
stånd. Många av dessa tillstånd är dessut-
om särskilt prevalenta hos VTE-patienter 
eftersom de är kopplade till ökad risk för 
att utveckla VTE. Några exempel med 
förhöjd VTE incidens där specificiteten 
är nedsatt är graviditet, cancer, intensiv-
vård, kirurgi och trauma (3). Till följd av 
markörens dåliga positiva prediktiva värde 
hänvisas läkare istället till radiologiska un-
dersökningar vid stark misstanke om VTE. 
Undersökningarna har ofta långa vänteti-
der och såväl strålning som kontrastmedel 
medför patientskaderisk. Ökad specificitet 
hos biomarkören skulle avsevärt underlätta 
diagnosen av VTE.

Plasmakoncentrationen av D-dimer sti-
ger tyvärr även med åldern i frisk popula-
tion, vilket Haase et al (4) visat i en referen-
sintervallstudie där så mycket som 50 % av 
friska över 70 år hade positiv D-dimer (> 0,5 
mg/L FEU). Somliga avråder därför från att 
överhuvudtaget analysera D-dimer hos äld-
re, vilket i så fall medför en nödvändighet 
att utreda radiologiskt redan vid låg miss-
tanke om venös trombos. Det har därför 
föreslagits att beslutsgränsen istället skulle 

åldersanpassas, vilket har visats kunna öka 
specificiteten med bibehållen sensitivitet 
(4-6). Olika modeller har utvärderats, dock 
inte i svensk population eller med samtidig 
jämförelse av de fyra D-dimermetoder som 
används på svenska laboratorier. 

Målet med vårt projekt är att förbättra ut-
redningen av VTE, genom att i en svensk 
population utvärdera det diagnostiska vär-
det av åldersberoende beslutsgränser för 
D-dimer vid akut venös trombos. Studiepo-
pulationen består av 943 patienter som sökt 
medicinakuten på Karolinska Huddinge 
och där man beställt D-dimer på grund 
av misstänkt lungemboli eller DVT i ett 
ben. Vi förväntar oss kunna visa att ålder-
sanpassade beslutsgränser för D-dimer kan 
minska andelen falskt positiva D-dimersvar 
för VTE och ge en bättre specificitet och 
positivt prediktivt värde för VTE utan att 
minska den diagnostiska sensitiviteten. 

Vår preliminära analys visar god sensitivi-
tet och förväntad specificitet bland patien-
terna under 50 år. I den äldre patientgrup-
pen, där multisjukligheten ökar, försämras 
specificiteten avsevärt. Preliminäranalysen 
av åldersanpassade beslutsgränser med alla 
fyra D-dimermetoder motsvarar våra för-
väntningar och frågan diskuteras redan i 
Equalis expertgrupp för koagulation. Allt 
tyder på att åldersanpassade beslutsgränser 
för D-dimer kan förbättra dess prestation 
som biomarkör för VTE. Därigenom kom-
mer vi att få en snabbare och billigare diag-
nostik av VTE med färre felprioriteringar 
på akuten, färre onödiga inläggningar och 
radiologiska undersökningar samt hälsovin-
ster för en stor patientgrupp. 
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Aktuell avhandling

Perifer kärlsjukdom med fokus på 
claudicatio intermittens

– resultat av invasiv behandling

Dr Hans Lindgren disputerade 160422 
vid Lunds Universitet med en avhandling 
betitlad enligt ovan inom området klinisk 
medicin med inriktning endovaskulär be-
handling. Fakultetsopponent var profes-
sor Lars Lönn från Köpenhamn. Här följer 
en sammanfattning av avhandlingen.

Bakgrund
Perifer kärlsjukdom
Ateroskleros är en degenerativ process i 
kärlväggen, med inlagring av bl.a. fetter, 
inflammatorisk reaktion och plaquebild-
ning som leder till förträngning och even-
tuellt stopp i blodkärlen (1). Med perifer 
kärlsjukdom (PAD – peripheral arterial 
disease) avses ateroskleros i kärlterritorier 
utanför hjärta och hjärna. Det innebär att 
PAD förutom lesioner i aorta (och dess gre-
nar), bäcken- och benartärer även omfattar 
lesioner i extrakraniella carotisartärer, övre 
extremitetens artärer, njur- och mesenteri- 
alartärer (2). Denna avhandling avser stu-
dier av PAD nedom stora kroppspulsåderns 
delning till benen. 

I klinisk praxis diagnostiseras PAD med 
kliniska symptom och fynd av ett ankel- 
brachialindex (ABI; kvoten mellan det 
högsta systoliska blodtrycket i ankeln och 
i armen) < 0,9. Normalt ligger ABI mellan 
0,9 – 1,3 (3).

PAD är en vanlig sjukdom som drabbar 
cirka 200 miljoner människor världen över, 
med en prevalens på c:a 18 % i den svenska 
befolkningen (4). 

Det är omdiskuterat ifall det finns skill-
nader i sjukdomsförekomst och behand-
lingsresultat mellan män och kvinnor (5-8).

Den lindrigaste symptomgivande formen 
av PAD är fönstertittarsjuka/Claudicatio 
Intermittens (IC – Intermittent Claudica-
tion) som ger upphov till obehag och smär-
ta i vad- och/eller glutealregion vid gång 
som går över efter vila (Fontaine klassifika-
tion IIa-IIb (9). 

I allvarligare fall av PAD – kritisk ischemi 
(CLI – critical limb ischemia) är blodflödet 

så nedsatt att det ger upphov till vilovärk, 
sår och i värsta fall gangrän (Fontaine klas-
sifikation III-IV (9). 

Medicinsk behandling av PAD
För att förhindra framtida ischemiska 
episoder finns indikation för sekundär pre-
vention med bästa medicinska behandling 
(BMT – best medical treatment) för alla 
patienter med PAD (även patienter med 
asymptomatisk PAD). Denna behandling 
består av trombocythämning, lipidreglering, 
antihypertensiv behandling med behand-
lingsmål enligt svenska riktlinjer; LDL-cho-
lesterol 1,8 mmol/l, blodtryck 140/90 
mmHg, och 140/85 mmHg hos patienter 
med diabetes mellitus (10) samt rökstopp 
och råd om fysisk aktivitet/gångträning.

Invasiv behandling av PAD
Obehandlad CLI innebär en risk för am-
putation på c:a 42 % inom ett år (11) vilket 
gör att det i de flesta fall inte svårt att fatta 
beslut om invasiv behandling.

Vid IC är risken för amputation mycket 
liten, och den invasiva behandlingen syftar 
i första hand till att förbättra patientens 
livskvalitet och gångförmåga. Det saknas 
stabilt vetenskapligt stöd för invasiv be-
handling av IC, behandlingen består enligt 
både svenska och internationella riktlinjer i 
första hand av BMT, gångträning och rök-
stopp (10, 12). 

Trots dessa riktlinjer behandlas IC med 
både öppen bypass operation (då en ny för-
bindelse läggs som leder blodet förbi för-
trängningen) och endovaskulär behandling 
i stor omfattning. Endovaskulär behandling 
(då man via ett litet stick i ljumsken vidgar 
blodkärlet från insidan med en ballong och 
i många fall även placerar ett stent/kärlnät) 
(Figur 1) betraktas som mindre invasiv än 
öppen operation. Se avsnittet Utvecklingen 
av Angiografi och endovaskulär behandling 
nedan.

Livskvalitet
I många vetenskapliga studier av IC har 
gångsträcka och ABI använts som huvud-
utfallsmått (13) vid värdering av behand-

Figur 1. Självexpanderande stent.  Bild från sektionen för 
Interventionell Radiologi, Helsingborgs lasarett. 

Omslag till avhandlingen, illustrerad av Cecilia Lindgren.
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lingsresultat. På senare år har patientens 
hälsorelaterade livskvalitets (HRQoL – 
health related quality of life) bedömts som 
det mest relevanta utfallsmåttet. I delarbete 
III och IV har de generiska HRQoL instru-
menten Short Form 36 Health Survey (SF-
36, som rankar HRQoL 0-100 från sämst 
till bäst i åtta domäner; (Physical Function 
[PF], Role Physical [RP], Bodily Pain [BP], 
General Health [GH], Vitality [VT], Social 
Function [SF], Role Emotional [RE] and 
Mental Health [MH]SF-36 och EuroQoL 
5-dimensioner (EQ5D, som rankar HR-
QoL tillstånd 0-1 från sämst till bäst), samt 
det sjukdomsspecifika instrumentet Wal-
king Impairment Questionnaire (WIQ, 
som rankar 0-100 från sämst till bäst) an-
vänts som huvudutfallsmått.

Smärta
Den förväntade förbättringen av HRQoL 
och gångsträcka kan ibland utebli vid be-
handling av PAD då andra sjukdomar, exv. 
hjärt- och lungsjukdom och sjukdomar i 
rörelseorganen också kan påverka både HR-
QoL och gångförmåga. 

Förekomst och eventuell påverkan av 
långvarig generell smärta (CWP – chronic 
widespread pain) undersöktes i delarbete III 
och IV. Baserat på en fråga om förekomst 
av långvarig smärta och en smärtfigur med 
18 fördefinierade kroppsregioner (Figur 2) 
indelades patienterna i endera av grupperna 
NCP (no chronic pain), CRP (chronic regi-
onal pain) eller CWP. Personer med CWP 
var de som rapporterade smärta i två kon-
tralaterala kroppskvadranter (höger eller 
vänster och ovan eller nedom midjan) samt 
det axiala skelettet i 3 månader eller mer. 
De som rapporterade smärta i 3 månader 
eller mer, men som inte fyller kriterierna 
för CWP klassades som CRP. De som inte 
rapporterar någon smärta alls eller smärta i 
mindre än 3 månader klassades som NCP.

Infrainguinal IC
Indikationen för invasiv behandling (med 
öppen operation eller endovaskulär behand-
ling) av IC är speciellt omdiskuterad ifall 
kärlförträngningen sitter nedom ljumsken 
(infrainguinalt), eftersom riskerna vid så-
dan behandling är större och resultaten 
sämre än om förträngningarna sitter högre 
upp (14). Behandlingen av dessa lessioner, 
som i de flesta fall är endovaskulära (15), 
är vanliga både i Sverige (delarbete II) och 
internationellt trots att både svenska och 
internationella rekommendationer anger 
att de i de flesta fall inte bör behandlas in-

vasivt (12, 16). Lårbensartären (SFA – su-
perficial femoral artery) är pga anatomiska 
skäl (med rörlighet i intilliggande leder och 
fixering i adduktorkalanen) speciellt besvär-
lig att behandla med endovaskulär metod. 
SFA deformeras (kompression/rotation) 
och förkortas c:a 13 % vid knäböjning (17) 
(Figur 3).

Utvecklingen av Angiografi och endovaskulär 
behandling 
Angiografi är en undersökning av blodkärl 
med hjälp av röntgenstrålar och kontrast-
medel. Man får gå tillbaks till Wilhelm 
Conrad Röntgens upptäckt den 8 novem-
ber 1895 för att spåra utvecklingen av an-
giografi (18). Den första bilden som visar 
ett blodkärl gjordes redan några månader 
senare (i januari 1896) av Haschek och 
Lindenthal som injicerade kontrastmedel i 
blodkärlen i en amputerad hand (19). Den 
tidiga utvecklingen handlade till stor del om 
utvecklandet av kontrastmedel och byggde 
på djurförsök och kadaverundersökningar. 

1920 talet var ett spännande årtionde för 
angiografins utveckling då den första visu-
aliseringen av blodkärl i nedre extremiteten 
gjordes av Brooks 1924 (20). 

1928 beskrev Edgar Moniz tekniken för 
cerebral angiografi och dess applikation för 
diagnostiken av cerebrala lesioner (21). Den 
första angoicardiografimetoden beskrev 
1937 av Ameuille (22) och på 1930-talet 
beskrevs sedan röntgenkontrastfynden vid 
ett flertal kongenitala hjärtfel av Castalle-
nos, Pereiras och Garcia (23).

Undersökning och visualisering av abdo-
minalaorta skedde ursprungligen via tran-
slumbal punktion, beskriven av Reynaldo 
Cid dos Santos 1929 (24). Han experi-
menterade med lumbala ganglieblockader 
när han av misstag råkade punktera aorta 
vid flera tillfällen. Han observerade då att 
patienterna tolererade detta misstag väl och 
genomförde därför avsiktlig punktion av 
lumbalaorta med syfte att använda punk-
tionsvägen för läkemedelsadministration. 
Initialt fick den diagnostiska lumbala aorto-
grafin ingen stor utbredning bl.a. pga. brist 
på bra kontrastmedel samt rykte om kom-
plikationer. Den viktigaste anledningen till 
bristande entusiasm för den lumbala angi-
ografin berodde dock på att det inte fanns 
några kirurgiska metoder att behandla de 
kärlsjukdomar man kunde diagnostisera. 
Detta gjorde att man på 1940-talet betrak-
tade aortografi som en spännande kuriosi-
tet. Inte ens Leriche som rapporterade om 
syndromet (ocklusion av aorta/bäckenar-
tärer, och den kliniska triaden; impotens, 
gluteal- eller vadclaudicatio samt avsaknad 
av femoralpuls) som är namngivet efter ho-
nom (25) verkade för ett ökat användande 
av angiografier. Det dröjde ända till 1947 
då dos Santos egen son (João Cid) rappor-
terade om den första framgångsrika trom-
bendartärektomin (26) som den translum-
bala arteriografin fick riktig upprättelse och 

Figur 2. Smärtfigur använd i delarbete III-IV.
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terapeutiskt värde. Aortografi och perifer 
angiografi visade sig därefter vara nödvän-
diga för att leda kirurger rätt vid operatio-
ner i många fall (27). Angiografi utfördes 
ända in på 1950-talet med translumbal 
aortapunktion eller direktpunktion av a 
femoralis communis med kontrastinjek-
tion direkt på nålen. Det fanns redan då ett 
behov att använda katetrar för att få bättre 
och mer selektiva kontrastinjektioner och 
Farinas introducerade angiografi av buk- 
aorta med kateterinläggning via friläggning 
av a femoralis communis (28). I början var 
katetrarna av dålig kvalitet, och tålde bara 
så låga flöden att man var tvungen att sänka 
blodtrycket på patienterna genom narkos 
för att kontrasten inte skulle spädas ut för 
mycket.

När den svenske radiologen Sven-Ivar 
Seldinger en dag i april 1952 stod med en 
punktionsnål, en angiografisk ledare och 
en kateter i handen drabbades han av vad 
han själv har beskrivit som ”a severe attack 
of common sense”. Han insåg plötsligt hur 
dessa tre redskap skulle kunna användas till-
sammans. Först artärpunktion med nålen, 
sedan ledare in i nålen. Därefter tas nålen 
tas bort och en kateter förs på ledaren. Led-
aren kan sedan tas bort och katetern riktas 
selektivt (Figur 4). Metoden publicerades i 
Acta Radiologica 1953 (29) och innebar att 
man kunde utföra angiografier säkrare och 
mer selektivt än tidigare. Metoden spreds 
snabbt och över hela världen och var en av 
faktorerna till att Sverige blev ett föregångs-
land vad gäller angiografisk utveckling. 
Seldingermetoden lade grunden till utveck-
lingen av endovaskulär behandling samt an-
nan interventionell radiologisk behandling 
som kräver kateteraccess till kroppens organ 
(abscess dränage, Perkutan Transhepatisk 
Cholangiografi (PTC), inläggning av Cen-
trala Venkatetrar (CVK) osv. Sven-Ivar Sel-
dinger som gick bort 1998 är en av världens 
vetenskapligt mest citerade läkare.

Parallellt med angiografins utveckling 
började man behandla sjukdomar med 
hjälp av angiografisk teknik. Förträngning-
ar i blodkärlen behandlades med ballong-
vidgning (PTA-percutaneous transluminar 
angioplasty). Men då PTA ledde ibland 
ledde till suboptimala resultat (kvarvarande 
signifikant stenos eller flödeshindrande dis-
sektion) startade utvecklingen av stentbe-
handling. Redan 1969 publicerade Dotter 
en experimentell studie på a poplitea på ka-
niner med icke expanderande rostfria coils 
(30). Experimentella studier på 1980-talet 
behandlade problemen med bioinkompa-

Figur 3. Rörelsemönster i SFA. Illustration av Cecilia Lindgren.

Figur 4. Seldingertekniken. a=punktion med nål, b=in med ledare, c= avlägsna nål, d=kateter över ledare, 
e=kateter längre in, till position för kontrastinjektion, f=ledare ut, kateter klar för kontrastinjektion.
Publiserad med tillstånd från SAGE publications Ldt.
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tibilitet, mekanisk instabilitet, okontrol-
lerbar stentexpansion, stentmigration och 
akut trombos (31). Många av dessa tidiga 
problem har med dagens moderna stentar 
eliminerats. De kvarstående dominerande 
problemen vid stentbehandling är intima- 
hyperplasi och restenos/ocklusion. Det 
finns huvudsakligen två olika stentdesigner; 
ballongexpanderande och självexpanderan-
de stentar (Figur 1). De första publicerade 
studierna av stentbehandling på människa 
kom 1987, då Sigwart och medarbetare 
(32) beskrev behandling med självexpan-
derade stentar, den följdes kort därefter av 
Palmaz (33) och Strecker (34) som beskrev 
behandling med ballongexpanderande 
stentar. Båda studierna rapporterade goda 
resultat. Vid utvecklingen av nya stentar 
har man strävat efter lägre profil, optimerad 
relation mellan flexibilitet och radiell styrka 
och smalare levereringssystem. 

Indikationen för stentning har genom 
åren utvecklats från ett ”bailout” redskap 
efter suboptimal PTA till att i flera kärl-
territorier nu vara förstahands metod; vid 
exempelvis lesioner i a iliaca communis 
och externa (35) samt vid osteala stenoser i 
njurartärer, stenoser i a carotis interna samt 
hjärtats kranskärl (36).

Med moderna endovaskulära metoder 
har behandlingsmöjligheterna ökat mar-
kant. Indikationer för endovaskulär PAD 
behandling har gradvis förändrats, vilket 
bl.a. märks tydligt i de förändrade rekom-
mendationerna mellan 2000 och 2007 års 
TASC publikationer (12, 37).

Avhandlingens målsättning
Målsättningen med det här avhandlings-
projektet har varit att utvärdera resultat av 
invasiv behandling (öppen operation eller 

endovaskulär behandling) av PAD (nedom 
stora kroppspulsåderns delning), speciellt 
avseende;
– Effekten av invasiv behandling av PAD i 

SFA, med speciell hänsyn till eventuella 
könsskillnader.

– Förekomst och resultat av invasiv be-
handling av infrainguinal IC i Sverige.

– Samtidig förekomst av CWP och dess på-
verkan HRQoL hos patienter med PAD 
före och efter invasiv behandling.

– Effekten på HRQoL av stentbehandling 
av förträngning i SFA vid IC, och even-
tuell påverkan på behandlingseffekten av 
samtidig CWP.

Delarbete 1
För att utvärdera resultaten av stentbehand-
ling av PAD i SFA utvärderades i en retro-
spektiv studie vid Helsingborg lasarett re-
sultaten hos 112 patienter med CLI och IC 
med lesion i SFA avseende förbättring i ABI, 
reintervention, komplikation, amputation 
och överlevnad 12 månader postoperativt.

Den kliniska indikationen för behandling 
var CLI i 84 (75 %) fall och IC i 28 (25 %) 
fall. Kvinnor hade signifikant oftare CLI 
(87 % vs. 58 %; P=0.001), vilket bla märk-
tes med en signifikant skillnad i vävnadsför-
lust/sår, 49 (73 %) kvinnor och 18 (42 %) 
män (P=0.001), och medel (SD) ABI 0.33 
(0.25) hos kvinnor och 0.48 (0.25) hos 
män (P=0.004) innan behandling.

Efter 12 månader hade 27 patienter 
med CLI avlidit, 19 (28 %) kvinnor och 8 
(18 %) män (P=0,20). Inga dödsfall bland 
patienter med IC. Ingen död var relaterad 
till behandlingskomplikation. Sexton pa-
tienter, 14 (22 %) kvinnor och 2 (4 %) män 
(P=0,001), med CLI blev amputerade. Am-
putationsrisken påverkades inte av teknis-

ka parametrar (lesionslängd, ocklusion vs 
stenos, stentlängd, antal öppna blodkärl på 
underbenet) vid multivariat analys. Medel 
ABI (SD) förbättrades hos båda könen, från 
0,40 (0.26) vid baslinjen till 0,86 (0,22) ef-
ter 12 månader (P<0,001). Limb salvage 
efter 12 månader var 82 %. Amputationsfri 
överlevnad vid 12 månader var 67 %, signi-
fikant bättre hos män (80 %) än hos kvin-
nor (58 %).

Efter kontroll för ålder, diabetes mellitus 
och rökning var kvinnligt kön en oberoen-
de riskfaktor för amputation (OR 9.0; 95 % 
CI 1.1-76.5; P=0.045), men inte för död 
(OR 2.1; 95 % CI 0.7-6.2; P=0.18).

Delarbete II
För att utreda förekomst och resultat av 
invasiv behandling av infrainguinal IC ut-
värderades alla 775 patienter, av Sveriges 
c:a 10 miljoner invånare, som under ett år 
enligt det svenska kärlregistret Swedvasc ge-
nomgått sådan behandling, motsvarande en 
behandlingsincidens på 8.9/100 000 invå-
nare/år (Figur 5). Resultaten utvärderades i 
de 3 behandlingsgrupperna; öppen kirurgi, 
endovaskulär behandling och hybridbe-
handling (som innebär både öppen kirurgi 
och endovaskulär behandling vid samma 
behandlingstillfälle). Det kliniska utfallet 
bedömdes i en kompositvariabel beståen-
de av patientrapporterad funktion i benet 
(oförändrad, förbättrad, försämrad), ifall 
amputation hade utförts eller ifall patienten 
avlidit. Öppetstående kärlbehandling räk-
nades också som förbättring.

Ett år efter behandlingen sågs förbätt-
ring hos 567 (73.2 %) patienterna, 225 
(77.6 %) i öppen kirurgi gruppen, 320 
(71.6 %) i endovaskulär behandlings grup-
pen, och 22 (57.9 %) i hybrid behandlings 
gruppen (P=0.046). Det förelåg ingen sig-
nifikant skillnad mellan öppen kirurgi och 
endovaskulär behandlings grupperna, som 
tillsammans utgjorde 737/775 patienterna, 
men hybrid behandling gav signifikant säm-
re resultat. Femtiosju (7.3 %) patienter rap-
porterade oförändrad benfunktion, och 32 
(4.1 %) patienter rapporterade försämring.

Under ett år genomgick 10 patienter 11 
amputationer (1.4 %); 5 (1.7 %) i öppen 
kirurgi gruppen, 3 (0.6 %) i endovasku-
lär behandlings gruppen, och två patien-
ter (7.5 %) i hybrid behandlings gruppen 
(en patient genomgick bilateral amputa-
tion (P=0.07). Tjugotvå patienter dog; 10 
(3.4 %) i öppen kirurgi gruppen, 12 (2.7 %) 
i endovaskulär behandlings gruppen, ingen 
i hybrid behandlings gruppen (P=0.465). 

Från vä; Handledare Peter Qvarfordt och Anders Gottsäter, nybliven med.dr Hans Lindgren och handledare Stefan Bergman.
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Vare sig typ av sjukhus (universitetssjuk-
hus eller centrallasarett), eller patient karak-
täristika (ålder, kön, hypertension, diabetes 
mellitus, njurfunktionsnedsättning, hjärt-
risk, cerebrovaskulär risk, rökning, eller dis-
tal landingszon) påverkade utfallet efter ett 
år vid multipel regressionsanalys.

Delarbete III
För att undersöka förekomst av samtidig 
CWP och dess påverkan på HRQoL stu-
derades 240 patienter som lades in i Mal-
mö och Helsingborg för invasiv behandling 
(med öppen operation eller endovaskulär 
behandling) av PAD i en prospektiv studie. 
Patienterna undersöktes avseende HRQoL 
med SF-36, EQ5D, WIQ, och smärtdist-
ribution med ett frågeformulär avseende 
muskuloskeletal smärta före och 12 må-
nader efter behandling. HRQoL jämför-
des mellan patienter med NCP, CRP, och 
CWP. SF-36 domänerna PF, VT, och MH, 
som representerar viktiga aspekter av HR-
QoL (fysisk funktion, vitalitet, och mental 
hälsa) var huvudutfallsmått. 

Av de 240 patienterna med symptoma-
tisk PAD (IC 77 % och CLI 23 %) var 
baslinje prevalensen 10 % för NCP, 61 % 
för CRP och 29 % för CWP (att jämföra 
med c:a 11 % CWP i befolkningen), utan 
signifikant skillnad (P=0.153) mellan pa-
tienter med IC eller CLI. CWP förekom 
alltså c:a dubbelt så ofta hos dessa patien-
ter som i befolkningen i övrigt. CWP var 
signifikant vanligare bland kvinnor (36 %) 
än män (24 %; P=0.035), medan det inte 
fanns någon könskillnad för CRP (56 % vs 
64 %; P=0.244). Vid baslinjen rapportera-
de patienter med CWP lägre HRQoL vär-
den än de med NCP (Figur 6). 

Invasiv behandling av PAD ledde till sig-
nifikant förbättring av HRQoL efter tolv 
månader för alla patienter oavsett smärt-
gruppstillhörighet vid baslinjen, men pa-
tienter med CWP vid baslinjen rapportera-
de signifikant lägre värden i alla utfallsmått 
(utom SF-36 domän PF) än patienter med 
NCP vid baslinjen (Figur 6). Alltså ”för-
bättring men till en lägre nivå”  

Delarbete IV
För att studera påverkan av stentbehand-
ling hos patienter med stabil (> 6 mån) IC 
(Fontaine IIb) med gångsträcka < 500 m, 
till följd av stenos/ocklusion i SFA utfördes 
denna prospektivt randomiserade studie 
med inklusion av patienter från 7 svenska 
sjukhus (Eskilstuna, Helsingborg, Kalmar, 
Kristianstad, Malmö, Örebro och Växjö) 

där 100 patienter randomiserades (1:1) 
mellan stent och konservativ behandling. 

Patienterna i båda grupperna erhöll 
BMT, inkluderande trombocythämning, 
lipid reglering och antihypertensiv behand-

ling med behandlingsmål i enlighet med 
svenska riktlinjer, i tillägg till instruktio-
ner om regelbunden motion och stegmä-
tare med protokoll. Rökare uppmandades 
aktivt att sluta röka, vid behov med hjälp 

Figur 5. Flödesdiagram över 843 behandlingar på alla 775 svenska patienter som 2009 behandlades invasivt p.g.a. 
infrainguinal IC.

Figur 6. Hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) före och 12 månader efter behandling hos patientermed olika smärtgrupper 
vid baslinjen. Medelvärden.

NCP= no chronic pain, CRP= chronic regional pain, CWP=chronic widespread pain,  PF = SF-36 domän fysisk funktion, VT 
= SF-36 domän vitalitet, MH = SF-36 domain mental hälsa. EQ5D=EuroQoL 5-dimensioner. SN= Svensk norm för åldrarna 
70-74 år, WIQ = Walking Impairment Questionnaire. SF-36 och WIQ 0-100, EQ5D 0-1, visas som % av 1.    

a=p<0.05, b=p=<0.001 för skillnader mellan patienter med NCP och CWP vid baselinje.                                

c=p<0.05, d=p<0.01 för skillnader mellan patienter med NCP och CWP 12 månader efter behandling.       

e=p<0.05, f=p<0.01 för skillnader mellan baselinje och 12 månader efter behandling hos patienter med NCP. 

g=p<0.01, h=p=<0.001 för skillnader mellan baselinje och 12 månader efter behandling hos patienter med CWP. 
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från rökstoppsenhet. Patienter som rando-
miserades till stentbehandling behandlades 
med modern nitinol stent för SFA. Alla 
patienter bedömdes på kärlmottagning 
vid baslinje och 6 månader efter inklusion. 
Vid detta besök insamlades primära (SF-
36, EQ5D, WIQ) och sekundära (ABI, 
gångsträcka och CWP) utfallsmått. Vid 
baslinjen var båda grupperna väl matchade 
beträffande alla bakgrundsvariabler, och 
utan signifikant skillnad i primära utfalls-

mått vid baslinjen. Patientscreening visas i 
figur 7 och patienternas väg genom studien 
i figur 8. Stentbehandling förbättrade HR-
QoL, ABI och gångsträcka medan endast 
mindre och mindre relevanta förändring-
ar i dessa parametrar sågs hos de patienter 
som inte stentbehandlades (Tabell 1). Vid 
subanalys av samtidig förekomst av CWP 
förbättrade stentbehandlingen bara ABI 
och gångsträcka men inte hälsorelaterad 
livskvalitet (Tabell 2).

Slutsatser
Sammanfattningsvis visade detta avhand-
lingsprojekt att stentning av SFA kunde ge 
goda resultat, men att kvinnor i delarbete 
I hade en ökad risk för amputation pga. 
mer uttalad CLI innan behandling. Säm-
re resultat vid behandling av kvinnor med 
PAD kunde dock inte ses i följande del-
arbeten. Behandling av infrainguinal IC 
var relativt vanlig i Sverige och c:a 3 av 4 
patienter förbättrades av behandlingen. 
Patienter med PAD hade samtidigt CWP 
ungefär dubbelt så ofta som befolkningen 
i övrigt och behandling av PAD kunde för-
bättra HRQoL även i denna grupp, men 
mindre än hos dem som inte samtidigt 
hade CWP. Stentbehandling av patienter 
med IC på grund av förträning i SFA ledde 
till förbättrad HRQoL i en randomiserad 
undersökning. Vid samtidig förekomst av 
CWP förbättrades ABI och gångsträcka 
men inte HRQoL (med reservation 
för power problem vid sådan subanalys). 
Fortsatt konservativ behandling av dessa 
patienter ledde inte till förbättring av något 
utfallsmått alls.  

Hans Lindgren
Medicine doktor i endovaskulär behandling

Överläkare och sektionsansvarig läkare
Interventionell radiologi/endovaskulär behandling

Helsingborgs lasarett
251 87 Helsingborg

Figur 7. Screening av inkluderbara patienter i delarbete IV.

Avhandlingen finns tillgänglig på följande adress;
http://www.lu.se/lup/publication/4f360ca5-19df-40a3-8eb8-70f1507849e6
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Figur 8. Flödesdiagram för patienter med IC beroende på lesion i SFA, inkluderade i delarbete IV.

Tabell 1. Förändring mellan baselinje och sex månader i primära och seundära utallsmått för patienter med IC behandlade med primär 
SFA stenting (stent, n=45) eller BMT controll, n=49) uppdelat på förekomst av CWP vid baselinje.

Short Form 36 Health Survey (SF-36, som rankar HRQoL 0-100 från sämst till bäst i åtta domäner; (Physical Function [PF], Role Physi-
cal [RP], Bodily Pain [BP], General Health [GH], Vitality [VT], Social Function [SF], Role Emotional [RE] and Mental Health [MH]), 
EuroQoL 5-dimensioner (EQ5D, som rankar HRQoL tillstånd 0-1 från sämst till bäst), och Walking Impairment Questionnaire (WIQ, 
som rankar 0-100 från sämst till bäst). 
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Tabell 2. Förändring mellan baselinje och sex månader i primära och seundära utallsmått för patienter med IC behandlade med primär 
SFA stenting (stent, n=45) eller BMT controll, n=49) uppdelat på förekomst av CWP vid baselinje.

Short Form 36 Health Survey (SF-36, som rankar HRQoL 0-100 från sämst till bäst i åtta domäner; (Physical Function [PF], Role Physi-
cal [RP], Bodily Pain [BP], General Health [GH], Vitality [VT], Social Function [SF], Role Emotional [RE] and Mental Health [MH]), 
EuroQoL 5-dimensioner (EQ5D, som rankar HRQoL tillstånd 0-1 från sämst till bäst), och Walking Impairment Questionnaire (WIQ, 
som rankar 0-100 från sämst till bäst).
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Aktuell avhandling

Yoga som behandling av
hypertoni i primärvård 

Moa Wolff är specialist i allmän-
medicin som till vardags arbetar 
som distriktsläkare vid vårdcen-

tralen i Löddeköpinge. Den 3 juni 2016 
disputerade hon i ämnet klinisk medicin 
med inriktning allmänmedicin vid medi-
cinska fakulteten, Lunds universitet, på en 
avhandling med titeln ”Yoga as a treatment 
for hypertension in primary health care. A 
quantitative and qualitative analysis con-
ducted in Sweden”. Huvudhandledare har 
varit Patrik Midlöv vid Lunds universitet. 
Fakultetsopponent var professor Hans Ib-
sen från Köpenhamn. Här sammanfattar 
hon själv sin avhandling. 

Bakgrund 
Blodtryckskontroll och förhöjt blodtryck är 
de vanligaste besöksorsakerna i den svenska 
primärvården.1 Världshälsoorganisationen 
(WHO) har pekat ut hypertoni som den 
enskilt viktigaste riskfaktorn för hjärtkärl-
sjukdom och död.2 Trots den arsenal av 
olika behandlingsmöjligheter som står till 
buds, där livsstilsråd är grundstenen, är det 
bara kring 50 % av de kända hypertoni-
fallen som når sitt målblodtryck (<140/90 
mm Hg).3 En anledning till detta kan vara 
hypertonins asymtomatiska natur. Det är 
en grannlaga uppgift för läkaren att överty-
ga sin asymtomatiska blodtryckspatient att 
minska på några av livets njutningsämnen 
(såsom god mat, sötsaker, salt och alkohol), 
öka sin fysiska aktivitet och påbörja medici-
nering för att minska risken för en eventuell 
hjärtkärlsjukdom i en avlägsen framtid.

Yoga som behandling bygger på flertu-
senåriga traditioner med ursprung i indisk 
filosofi. I västvärlden har yogans popularitet 
som alternativ/komplementär behandling 
vid olika sjukdoms- och smärttillstånd ökat 
betydligt de senaste årtiondena. Enligt en 
nationell hälsoundersökning i USA från 
2012 uppgav fyra av fem yogautövare att de 
använder sig av yoga för att öka sitt välbe-
finnande eller för att förebygga sjukdom.4 
Flera studier har visat att yoga kan sänka 
blodtrycket, men ofta har studierna kritise-

rats för att vara för små och för att inte hålla 
tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet.5

Den yogaform som utvärderats i den ak-
tuella avhandlingen är MediYoga, en yoga-
form med rötter i kundaliniyoga, som ut-
vecklats sedan 1990-talet vid Institutet för 
MediYoga (IMY) i Stockholm.6 MediYoga 
är relativt lätt att utföra och kan anpassas 
till patienter med nedsatt rörlighet/styrka.

Avhandlingens syfte
Avhandlingens övergripande syfte var att 
undersöka om yoga kan fungera som ett 
behandlingsalternativ/tillägg i svensk pri-
märvård för patienter med högt blodtryck. 

Metoder 
Mellan 2011-2014 studerades effekterna av 
yoga på sammanlagt 275 hypertonipatien-
ter från tre vårdcentraler i södra Skåne.

Artikel I 
Våren 2011 rekryterades 83 hypertonipa-
tienter från Svedala vårdcentral i Skåne till 
en studie där effekten av två olika typer av 
yoga på blodtryck och livskvalitet under-
söktes. Deltagarna delades in i tre grupper: 
yogaklassgruppen, (där deltagarna träffades 
för yogaundervisning av instruktör en tim-
me per vecka, och dessutom förutsattes öva 
hemma på egen hand 30 minuter dagligen), 
hemyogagruppen (där deltagarna fick en kort 
introduktion av läkare till ett 15 minuters 

yogaprogram som de uppmanades utföra 
15 minuter en gång dagligen) (figur 1) och 
kontrollgruppen (som fick leva vidare som 
tidigare och uppmanades att inte påbörja 
någon yogaträning under studiens gång). 

Före och efter interventionen mättes 
blodtryck, längd, vikt och bukomfång. 
Patienterna lämnade information om sin 
medicinering och fyllde i enkäter om lev-
nadsvanor, sjukhistoria och självupplevd 
livskvalitet. Fasteblodprover togs för analys 
av metabola parametrar och för infrysning 
för framtida analys av inflammatoriska pa-
rametrar. Efter baslinjekontrollen match-
ades patienterna på gruppnivå baserat på 
systoliskt blodtryck. Interventionerna på-
gick i 12 veckor.

Artikel II 
Deltagarna från den ovan beskrivna studien 
analyserades med avseende på riskfaktorer 
för hjärt-kärlsjukdom och inflammatoriska 
parametrar före och efter yogainterventio-
nen för att undersöka om interventionen 
medfört någon förändring. 

Artikel III
Under hösten 2013 rekryterades 192 pa-
tienter med hypertoni från tre vårdcentraler 
i sydvästra Skåne (Hjärup, Löddeköpinge 
och Bara) till en 12 veckor lång studie med 
syftet att undersöka effekten av ett kort 
hembaserat yogaprogram (15 minuter mor-

Figur 1. Yogaövningarna i det hembaserade yogaprogrammet. Liggande position: näsand-
ning (11 minuter) med höger näsborre igentäppt av en näsplugg. Sittande position: ryggflex 
(4 minuter). Grafik: Paris Grafik.
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gon och kväll) på blodtryck, livskvalitet, 
stress samt oros- och depressionsparametrar 
(figur 1). Efter baslinjekontrollen randomi-
serades deltagarna till yoga eller kontroll.

Yogainterventionen lärdes ut av tre olika 
läkare (en per vårdcentral) vid ett enskilt 30 
minuter långt besök. 

Artikel IV
Omedelbart efter att interventionen från 
studien i artikel III avslutats, intervjuades 
ett urval av 13 deltagare från yogagruppen 
enskilt. De fick beskriva sina upplevelser av 
yogan generellt och även specifikt som be-
handlingsform mot högt blodtryck. De fick 
också berätta om sina tankar och upplevel-
ser av att leva med högt blodtryck. 

Resultat
Artikel I
Den korta hembaserade yogainterventio-
nen hade en blodtryckssänkande effekt 
som var signifikant avseende det diastoliska 
blodtrycket och en signifikant ökad själv-
skattad livskvalitet. Yogaklass-interventio-
nen hade ingen effekt på varken blodtryck 
eller livskvalitet.7

Artikel II
Ingen av yogainterventionerna i den för-
sta studien ledde till någon förändring av 
metabola riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom 
eller av inflammatoriska biomarkörer i stu-
diepopulationen.8

Artikel III 
Yogainterventionen i den randomiserade 
kontrollerade studien ledde inte till blod-
tryckssänkning jämfört med kontrollgrup-
pen. Däremot sågs små men signifikanta 
förbättringar avseende självskattad hälsa 
och depressionsparametrar i yogagruppen 
jämfört med kontroll.9

Artikel IV
Två huvudteman utkristalliserades under 
analysen av intervjuerna. Dessa var: ”Yoga 
– en mödosam väg till välbefinnande” och 
”Högt blodtryck – den tysta sjukdomen”. 
De positiva erfarenheterna av yogan be-
skrevs i termer av lugn/harmoni och ökad 
smidighet. Nackdelarna var framförallt 
kopplade till tidsaspekten (för lång tidsåt-
gång och/eller för ofta). Patienternas ut-
sagor om att leva med högt blodtryck var 
huvudsakligen negativt präglade. Dels upp-
levdes högt blodtryck vara förbundet med 
stigma och skuld över att vara drabbad av 
en vällevnadssjukdom. Dels gav blodtrycks-

Figur 2. Resultat av yoga under 12 veckor på blodtryck från studien som presenteras i artikel I. 
Effekten av yoga på diastoliskt blodtryck var signifikant.

Figur 3. Resultat av yoga under 12 veckor på blodtryck från studien som presenteras i artikel III. 
Det framkom inga skillnader i blodtryck mellan grupperna.

Figur 4. Patienternas upplevelse av yoga under 12 veckor (artikel IV). 
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sjukdomen oro för följdsjukdomar, och det 
faktum att sjukdomen är asymtomatisk bi-
drog till en känsla av ovisshet och osäker-
het. Detta delarbete föreligger för närvaran-
de i manuskriptform. 

Slutsatser 
De samlade resultaten av avhandlingen 
stöder inte hypotesen att yoga (i form av 
MediYoga) sänker blodtrycket hos hyper-
tonipatienter i primärvården (artikel III). 
Vi fann inte heller något stöd för att yoga 
påverkar inflammatoriska biomarkörer eller 
metabola riskfaktorer i en hypertonipopu-
lation (artikel II). Däremot sågs positiva ef-
fekter på livskvalitet, självskattad hälsa (ar-
tikel I och III) och depressionsparametrar 
(artikel III). Artikel I och III hade delvis 
motsägelsefulla resultat, där artikel III be-
döms ha större vetenskaplig tyngd tack vare 
randomiseringen och att det är den hitin-
tills största yogablodtrycksstudien från ett 
OECD-land. 
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Deltagarna i vår kvalitativa intervju- 
studie (artikel IV) beskrev ett flertal positi-
va effekter av yogan, men pekade också på 
svårigheter med att implementera det aktu-
ella yogaprogrammet som en regelbunden 
varaktig livsstilsförändring. De uttryckte 
också en samstämmig önskan om att kunna 
slippa medicinering och att istället hitta al-
ternativa behandlingsformer för att påverka 
sin hälsa och sitt blodtryck. Mot bakgrund 
av detta är det av stor vikt att vi fortsätter 
att vetenskapligt utvärdera både effekter 
och upplevelser av ”nya”, alternativa och 
komplementära behandlingar när de gör 
sitt intåg i den traditionella västerländska 
sjukvården.

"De samlade resultaten av avhandlingen stöder inte 
hypotesen att yoga (i form av MediYoga) sänker 

blodtrycket hos hypertonipatienter i primärvården." 
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Workshop 2016
Brooklyn, New York, United States
http://www.svin.org/i4a/pages/index.cfm? 
pageID=3370

November 22-23
Acute & General Medicine Conference 2016 (AGM 
2016)
London, England
http://www.agmconference.co.uk/

December 7-10 
New Frontiers in Interventional Cardiology 2016
Krakow, Polen
http://nfic.pl/

KONGRESSK ALENDER

Besök vår hemsida
www.hypertoni.org

Anmäl adressändring
Via vår hemsida www.hypertoni.org

eller posta till: MedKonf AB,
Myntgatan 14, 214 59 Malmö

eller sänd uppgifterna till 
info@medkonf.se

Författaranvisningar

Vaskulär Medicin publicerar information för med- 
lemmar i SVM och åt andra som är intresserade av 
området vaskulär medicin. Redovisning av veten- 
skapliga data, översiktsartiklar, kongressrapport- 
er, fallbeskrivningar liksom debattinlägg, notiser 
och allmän information välkomnas. 
   Vaskulär Medicin sätts med hjälp av layoutpro-
grammet InDesign® för Macintosh®. För att kun-
na redigera effektivt önskas därför el-ektroniska 
filer via till exempel e-mail. Eventuella figurer och 
tabeller läggs i separata dokument och namnges. 
   Ange författarnamn, titel, adress, telefonnum-
mer så att redaktionen kan kontakta författaren 
vid eventuella oklarheter. Sänd manus till: Pro-
fessor Fredrik Nyström, Endokrinmedicin, Uni-
versitetssjukhuset i Linköping, 581 85 Linköping   

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

2017
Mars 23-24
SVMs  tvådagarskurs för sjuksköterskor
Ersta konferens och hotell i Stockholm 
www.erstadiakoni.se  

April 21-25
ISN World Congress of Nephrology 2017
Mexico City, Mexico
http://www.wcn2017.org/

April 26-28
19:e Kardiovaskulära Vårmötet
Malmö, Sverige
http://www.malmokongressbyra.se/varmotet

Maj 16-18
3rd European Stroke Organisation Conference  
Prag, Tjeckoslovakien
http://www.esoc2017.com/

Maj 20-23
19th European Congress of Endocrinology 2017
Lissabon, Portugal
http://www.ece2017.org/

VASKULÄR MEDICIN – Utgivningsplan 2016

Nr Manusstopp Utgivning

1 22 februari 30 mars

2 4 maj 10 juni

3 8 september 14 oktober

4 8 november 16 december




