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Riktlinjer och utbildning
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av tidskriften men för den som redan nu är nyfiken finns
både riktlinjer och en utmärkt ”webcast” på ESHs hem-
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sida (www.eshonline.org). Jag hoppas dessa nu kan ligga
till grund för en välbehövlig uppdatering av våra svenska
riktlinjer från 2014, och bidra till en förbättrad behandling
av vår viktigaste riskfaktor för förtida sjuklighet och död.
Jag är också stolt över att föreningens medlemmar och
styrelse aktivt medverkar i många kommande utbildningshändelser. Nu närmast en kurs i vaskulär medicin
för blivande kärlkirurger, en Nordisk/Baltisk forskarutbildningskurs i artärstyvhet och vaskulärt åldrande,
samt en kurs om HND (hjärtsjukdom, njursvikt och
diabetes; se separata annonser i detta nummer).
Som ni vet är vår förening en fullvärdig medlem av
Svenska Läkaresällskapet och även av Svenska Hjärtförbundet, som organiserar Kardiovaskulära Vårmötet.
Under 2019 anordnas vårmötet i Göteborg, något tidigare än vanligt redan 10 -12 April. SVM kommer fortsätta öka samarbetet med dessa föreningar, vilket vi tror
kan bidra till att göra vår röst bättre hörd i det allmänna
informationsbruset.
– Jag hoppas vi hörs!
Jonas Spaak

Ordförande för SVM
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FRÅN REDAKTIONEN

Från redaktionen

K

ära läsare av Vaskulär Medicin!
Nu har hösten kommit till Sverige
och likaså höstnumret av Vaskulär
Medicin. I detta nummer får Ni ta del av
allt ifrån information runt deltagande i
medicinska studier, hur vi kan se på blodtrycksmätning förr och nu, hur hemodialys kan påverka blodet, endotelet och öka
risken för kardiovaskulär sjukdom till kongressrapporter från hypertonimöte i Barcelona och strokemöte i Göteborg, reseberättelse från Vancouver och flera intressanta
avhandlingar.
Särskilt roligt och inspirerande är det att
vi får så fina bidrag från Svenska Sällskapet
för Trombos och Hemostas (SSTH) och
Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF).
För Er som inte är medvetna om detta
så har vi i styrelsen för SVM en överenskommelse med dessa föreningar om att
de regelbundet inkommer med föreningsinformation, avhandlingspresentationer,
mötesreferat eller vetenskapliga artiklar.
Regelbundet återkommande bidrag från
SSTH:s och SNF:s föreningsmedlemmar
bidrar till att både bredda vår tidskrifts
spridning och öka dess läsvärde.
Jag skulle kort vilja kommentera på ett
hett ämne som diskuterades på hypertonikongressen i Barcelona. I konferensrapporten som Magnus Wijkman skrivit

står det om osäkerheterna kring om vårdpersonal skall vara på plats när blodtrycket
tas automatiskt eller om det är bättre att
de lämnar rummet. Det finns så otroligt
många fallgropar med blodtrycksmätning
om man börjar spekulera i de olika premisserna runt mätningen/mätningarna. I
förlängning av detta tänker jag på vitrockseffekten och att det kan ha betydelse om
det är en sjuksköterska/undersköterska
som tar trycket eller om det är en läkare.
I kliniken (på min vårdcentral) upptäcker
jag ofta att det blodtryck som uppmätes
hos mig som allmänläkare under konsultationen ligger c:a 10 mmHg över det tryck
som mätes hos sjuksköterskan. Detta fenomen kan ofta förklaras av kontextuella
parametrar, att patienten inte kan vara tyst
i 10 minuter under konsultationen utan
såklart måste kunna få berätta om sina
besvär och svara på frågor från doktorn.
Ofta finns det förväntningar om provsvar,
oro kring om hen kommer att få den hjälp
som hen hoppas på (en viss medicin, en
viss röntgenkontroll, en sjukskrivning eller
liknande) som bidrar till en stressrelaterad
blodtrycksförhöjning. Inte sällan blir det
råd från doktorn om exspektans, ny medicinering, aktiva livsstilsförändringar eller
liknade som ytterligare späder på medveten
eller undermedveten oro. När patienten
sedan får ta om sitt blodtryck hos sjuk-

sköterskan ligger trycket bättre även om
inga ytterligare tilltag har gjorts. Tas det därefter ytterligare ett uppföljningsblodtryck
hos sjuksköterskan ligger det ofta lägst av
alla tre blodtrycksmätningarna, något som
kan bero på många faktorer; t.ex. patienten
redan börjat ändra sin livsstil eller kanske
bara känner sig lättad över att konsultation
hos läkaren är över och det infunnit sig en
visshet om hur framtiden skall tacklas, men
kan även bero på det statistiska begreppet
”transgression toward the mean” (ett värde
som är extremt vid första mätningen tenderar att närma sig medelvärdet vid nästa
mätning). Således är det för det mesta enkelt att mäta blodtrycket men hur värdet
skall tolkas kan ibland vålla besvär.
Till sist vill jag uppmana alla som läser

Vaskulär Medicin att överväga att skicka
in ett manus för publicering i Vaskulär
Medicin. Det kan vara allt ifrån patientfall,
referat, översikter, till nya rön, kommentarer eller reseberättelser. Bara fantasin sätter
gränser!
Isak Lindstedt
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Workshop om patienters och allmänhetens
medverkan i medicinsk forskning
Svenska Läkaresällskapet anordnade en workshop om patienters och allmänhetens
medverkan (brukarmedverkan) i medicinsk forskning den 17 april i Stockholm. Det
fanns företrädare för Vetenskapsrådet, Forte, Statens beredning för medicinsk och
social utvärdering (SBU), statssekreterare i Utbildningsdepartementet samt representation från National Institute for Health Research, United Kingdom, Norska Kreftforeningen, Svenska Läkaresällskapet och patienterna. Internationellt ligger Sverige
efter med att inkludera patienter och allmänhet i medicinsk forskning, vilket särskilt
påkallade denna workshop. Ordet ”brukarmedverkan” var samtliga företrädare överens om var ett dåligt val av ord, medan den engelska benämningen ”Patient and public
involvement” var mycket bättre. Stefan Acosta, Kommittén för Kirurgisk Forskning, var
på plats och återger sina intryck.
Olika grader av patientmedverkan

Patienter kan involveras i forskning med
olika grader av engagemang, från konsultation, samarbete, samproduktion till patient
kontrollerad forskning. Konsultation är
vanligast med förfrågningar om livskvalitet
och annan patient-reported outcomes. Samarbete förekommer dock allt mer mellan
professionen och olika patientföreningar
på gemensamma utbildningsdagar eller via
Facebook grupper/Twitter. Numera finns
det ofta patientrepresentanter i styrelser i
olika specialitetsföreningar. Det finns idag
vetenskapliga journaler, med delat ledarskap i Editorial boards, där artiklar bedöms
av en akademiker och en patient och där
bedömningarna viktas lika.

av sökandens beskrivning av patientmedverkan i ansökningar som tar upp patientmedverkan som en punkt. När det gäller
spridning av resultaten (stadie 5, Fig 1) kan
patientmedverkan innebära att forskningen sprids mycket snabbare än om forskningen bedrivits utan patientmedverkan.
Patienterna har ofta oanade upparbetade
sociala nätverk. Forskare har dock en tendens att glömma bort att återföra resultaten
till sina samarbetspartners till följd av att
publikationsprocessen ofta tar lång tid, och
här finns ett förbättringsutrymme. SBU ser
det som en självklarhet att patienter ska inkluderas i forskningscyklens stadier.

Patientmedverkan i forskningscyklen

Forskningscyklen består av sju stadier från
”identifikation och prioritering av forskningsfrågor” till ”Utvärdering av forskningen” (Fig 1). Patienter kan involveras
i en eller flera stadier i forskningscyklen.
Vanligast är att samarbete sker redan vid
första stadiet i forskningscyklen, där identifikation och prioritering av forskningsområden sker. Den metod som framhölls som
golden standard var James Lind Alliance
fyrstegsprocess (Fig 2). I nästa stadie bedöms projektförslag i beredningsgrupper
av forskningsfinansiärerna. Representation
av patienter i beredningsgrupper är standard när EU anslag sökes. Sedan 2016
har norske kreftforeningen också patienter
med i beredningsprocessen. Forte har patienter och allmänhet representerade i sina
beredningsgrupper sedan lång tid tillbaka,
men inte Vetenskapsrådet än. Dock har
Vetenskapsrådet i år infört en gradering
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Figur 1. Forskningscyklen.

James Lind Alliance priority setting partnerships

Forskare har insett betydelsen av att involvera patienter, familjemedlemmar och
vänner i designen och genomförande av
hälsorelaterade studier1. Genom upplevda
erfarenheter med sjukdom, tillstånd eller situation, kan patienter förmedla sina
unika perspektiv i forskningen, och föreslå
forskning i frågor som mer effektivt kan
appliceras i patientomhändertagandet2.
Den ökade förståelsen av vikten för ökad
involvering av patienter i forskningen har
medfört att patienter engagerats allt mer
i etableringen av forskningsprioriteringar.
James Lind Alliance konceptet, som utvecklades 2004 i Storbritannien, har utvecklat en strukturerad metod för att engagera patienter och kliniker och deras syn
på olika ämnen som behöver beforskas mer
och prioritera dem inbördes för att inkorporera dom i en forskningsagenda3. Denna
4-stegs process (Fig 2) baseras på en princip
om rättvisa och transparens, och sammanför patienter och kliniker närmare varandra, för att gemensamt bestämma vilka

Figur 2. James Lind Alliance metoden.

forskningsprioriteringar som är viktiga.
Processen avslutas med en workshop bestående av patienter och sjukvårdspersonal
(Fig 3). Det innebär att forskningen fokuseras på rätt saker, forskningen implementeras lättare och patientnyttan ökar.
Tips för att säkerställa en effektiv patientmedverkan i forskningsprojektet

Ta höjd för patientmedverkan i budgeten.
Involvera patienterna så tidigt som möjligt. Klarlägg rollerna och förväntningarna.
Kompensera patienterna ekonomiskt för
resor och lön vid tjänstledigheter när de
ställer upp. Använd ett så enkelt och begripligt språk i kommunikationen. Förbered möten med lång framför hållning. Patienter kan behöva utbildas och stödjas för
att kunna delta i forskningsprojektet.
Varför patientmedverkan i forskningsprojekt?

Patienter lever med sjukdomen 24/7 och
vet vad som är viktigt för dem. Kunskap
om studiers relevans ur ett patientperspektiv. Patienter har ofta ett stort nätverk och
många kanaler att sprida forskningen på.
Forskningen finansieras ofta av allmänheten och därför ska forskningen fokuseras på
vad patienter och allmänhet tycker är viktigt att beforska. Sist, men inte minst, för
att finansiärerna kräver det i utlysningarna om anslag.
Stefan Acosta

Figur 3. Avslutande workshop med deltagare från patientföreningen AortaDissektionsFöreningen Skandinavien (ADFS)
och sjukvårdspersonal från Kärlcentrum, Verksamhetsområde Thorax-Kärl, Skånes Universitetssjukhus, i ett James Lind
Alliance baserat projekt: Från vänster: Stefan Acosta, Charlotte Grass (ADFS), Michael Signäs (ADFS), Christine Kumlien,
Roger Nielsen (ADFS), Sophia Ågren-Witteschus, Anders Gottsäter (närmast, protokollförare).

Referenser
1. Boote J, Wong R, Booth A. Talking the talk or walking the walk? A bibliometric review of the literature
on public involvement in health research published between 1995 and 2009. Health Expect 2012; 18:
44 – 57.
2. Manns B, Hemmelgarn B, Lillie E, et al. Setting research priorities for patients on or nearing dialysis.
Clin J Am Soc Nephrol 2014; 9: 1813 – 21.
3. Cowan K, Oliver S. The James Lind alliance guidebook, v 5.Southampton: James Lind Alliance, 2013.
http://www.jla.nihr.ac.uk/jla-guidebook/. Accessed November 27, 2017.
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Kongressrapport från 28th meeting on
hypertension and cardiovascular protection
European Society for Hypertension organiserade den 8:e till den 11:e juni ”The
28th meeting on hypertension and cardiovascular protection”. Värdstad för mötet
var Barcelona, där en lokal organisationskommitte under ledning av professor
Antonio Coca bjöd kongressdelegater
från 67 länder på fyra dagar fulla av föreläsningar, debatter, abstraktpresentationer och kliniska seminarier, allt med
hypertoni som gemensam nämnare. Stort
intresse rönte även presentationen av de
reviderade europeiska hypertoniriktlinjerna.
Vad är ett normalt blodtryck?

I de senaste amerikanska riktlinjerna för
hypertoni, som offentliggjordes förra hösten1, reviderades som bekant hypertoniklassifikationen så att blodtryck ≥130/80
benämndes hypertoni. I de nya europeiska riktlinjerna för hypertoni2, som presenterades på årets ESH-möte, förblev de
diagnostiska gränsvärdena emellertid oförändrade jämfört med tidigare, vilket innebär att blodtryck ≥140/90 här benämnes
hypertoni. De nya europeiska riktlinjerna
kommer att sammanfattas och kommenteras mer utförligt i nästkommande nummer av Vaskulär Medicin. Men vad är då
egentligen ett normalt blodtryck? Thomas
Lüscher belyste denna fråga ur ett medicinhistoriskt perspektiv i en föreläsning
som elegant knöt ihop Steven Hales blodtrycksmätning på halspulsådern på en häst
under tidigt 1700-tal, Riva-Roccis och
Korotkows utvecklande av humanmedicinskt mer användbara metoder för blodtrycksmätning under det sena 1800-talet
och tidiga 1900-talet, Franklin D. Roosevelts slaganfall efter Yalta-konferensen
1945, och resultatet från färska randomiserade kliniska prövningar såsom SPRINT
och HOPE-3. I en diplomatisk anda avslutade Lüscher med att förespråka individualiserade gränser för när blodtrycket anses
för högt, och individuella målvärden när
behandling insättes. Föreläsningen finns
publicerad3 och kan varmt rekommenderas
som roande och tänkvärd läsning. Diskrepansen mellan riktlinjerna stod emellertid
i fokus på flera av mötets sessioner. De
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Levande musikunderhållning under kongressens välkomstbuffé.

amerikanska riktlinjeförfattarna, som representerades av Paul Whelton, framförde
som argument för sin strikta klassifikation
framförallt de uppmärksammade fynden
från SPRINT-studien4, där randomisering
till ett systoliskt blodtrycksmål lägre än
120 mmHg var förknippat med minskad
risk för kardiovaskulär sjuklighet och förtida död jämfört med randomisering till
ett systoliskt blodtrycksmål lägre än 140
mmHg, bland patienter med hög kardiovaskulär risk men utan diabetes. Vidare
framfördes att man i en aktuell meta-analys5 av randomiserade kliniska prövningar
fann en gynnsam effekt av blodtryckssänkande läkemedelsbehandling även i de
studier där blodtrycken vid studiestart låg
inom intervallet 130-139 mmHg. I en
post-hoc-analys av VALUE-studien6 fann
man slutligen även att ett uppnått systoliskt blodtryck lägre än 130 mmHg var
associerat med minskad risk att drabbas av
stroke men betryggande neutralt avseende
risken att drabbas av hjärtinfarkt. Sverre
Kjeldsen, som under en av mötets debatter
argumenterade mot den reviderade ameri-

kanska blodtrycksdefinitionen, påpekade
att vinsten av intensiv blodtrycksbehandling i SPRINT-studien till stor del drevs
av minskad risk för hjärtsvikt, vilket skulle
kunna förklaras av att man i den konventionellt behandlade gruppen inte sällan
seponerade antihypertensiva läkemedel såsom diuretika för att blodtrycket inte skulle
sjunka för lågt7.
Should I stay or should I go?

Frågan om huruvida sjukvårdspersonal
skall lämna rummet eller ej medan ett
automatiskt blodtryck uppmätes blev ett
hett diskussionsämne under kongressen.
George Stergiou från Aten modererade
ett seminarium där ”unattended automated office blood pressure measurements”
(d.v.s. automatisk blodtrycksmätning på
en mottagning men utan närvarande sjukvårdspersonal) stod i fokus. Jan Filipovský
från Tjeckien presenterade egna data8 där
”unattended automated office blood pressure measurements” genererade systoliska
blodtrycksvärden som var drygt 8 mmHg
lägre än vad som uppmättes när sjukvårds-

Jan Filipovský presenterar forskningsresultat om
”unattended automated office blood pressure measurements”.

Strokeforskningsgruppen från Vrinnevisjukhuset i Norrköping.
Från vänster till höger i bilden: Paul Enthoven, Marie Kleist och Klas Sandberg.

personal närvarade. En svaghet i just denna
studie anses dock vara att ”unattended automated office blood pressures” mättes sex
gånger och sedan beräknades som ett genomsnitt av fem av dessa mätningar, medan ett genomsnitt av endast tre mätningar
användes för att beräkna blodtrycken som
uppmättes av närvarande sjukvårdspersonal, vilket kan tänkas åtminstone ha bidragit till den observerade skillnaden. I en tysk
studie9 som också refererades under den
efterföljande diskussionen, noterades intressant nog ingen signifikant skillnad
mellan automatiskt uppmätta blodtryck
med närvarande sjukvårdspersonal och
”unattended automated office blood pressures”. Frågan om automatiskt uppmätta
blodtryck skall kontrolleras med eller utan
närvarande sjukvårdspersonal kan synas banal, men har faktiskt fått en stor betydelse
för tolkningen av resultaten från SPRINTstudien, där ”unattended automated office blood pressures” ofta utnyttjades. En
färsk publikation från SPRINT-gruppen
slår emellertid fast att detta inte var fallet
på samtliga prövningscentra10, så debatten
lär fortgå.

dilemma. Skall blodtrycket sänkas raskt för
att minska risken för hemorragisk omvandling och hjärnödem, eller innebär detta en
risk för skada genom försämrad perfusion
i det infarcerade området och dess randzon? Skall vi sätta ett målblodtryck, eller
sträva efter att åstadkomma en viss blodtryckssänkning? Pedro Cunha från Portugal talade under ett seminarium om dessa
svåra kliniska frågor, och belyste de många
faktorer som kan förklara att det är svårt
att jämföra studier inom detta område: patienter med ischemisk stroke är en kliniskt
heterogen grupp och det är möjligt att olika
subtyper av ischemisk stroke orsakar olika
starka blodtrycksfluktuationer i det akuta
skedet. Klassiskt brukar ju exempelvis anses att lakunära infarkter är starkt kopplade
till hypertoni och även till kraftig blodtrycksstegring i det akuta skedet. Patienter
med kardioembolisk stroke har å andra
sidan oftare lågt ankomstblodtryck, men
på grund av att infarkterna ofta är större
föreligger en ökad risk för hemorragisk
omvandling och utveckling av hjärnödem.
Sannolikt föreligger även skillnader mellan
individer som haft eller inte haft hypertoni
innan strokeinjuknandet. Det har exempelvis visats att det prognostiskt optimala
ankomstblodtrycket är högre hos patienter
med tidigare hypertoni än hos patienter
utan tidigare hypertoni11. Att ge en vetenskapligt grundad generell behandlings-

Blodtrycksmål i akutskedet vid ischemisk
stroke

Den övergående blodtrycksstegring som
ofta förekommer i det akuta skedet av en
ischemisk stroke utgör ett vanligt kliniskt

rekommendation avseende målblodtryck
och behandlingsstrategi hos en patient
med ischemisk stroke i det akuta skedet
är således vanskligt. Aktuella amerikanska
riktlinjer12 rekommenderar att blodtrycket
skall sänkas till < 185/110 mmHg innan
trombolys kan påbörjas. Hos patienter som
ej är aktuella för trombolys bör blodtryck
≥ 220/120 mmHg behandlas akut, men
utan att blodtrycket sänks med mer än
15 % under de första 24 timmarna. ESH
har nyligen publicerat ett läsvärt consensusdokument som berör såväl klinisk handläggning som förslag på framtida studier
inom detta viktiga men svåra område.13
Blodtrycksstegring vid fysisk träning
efter stroke

Klas Sandberg, sjukgymnast och doktorand från Vrinnevisjukhuset i Norrköping,
presenterade nya rön om blodtrycksreaktionen vid fysisk träning bland patienter
med nyligen genomgången stroke. Resultaten bygger på en studie där 56 patienter
med nyligen genomgången lindrig stroke
randomiserades till konditionsträning på
träningscykel (två 60-minuters övervakade
gruppträningspass per vecka i 12 veckors
tid), eller till konventionell uppföljning
(som inte inkluderade någon organiserad
fysisk träning). Samtliga patienter genomförde dessutom ett symptombegränsat
cykelarbetsprov vid studiestart samt vid
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uppföljningen efter 12 veckor. Vid studiestart noterades att så många som två av tre
patienter reagerade med kraftig blodtrycksstegring (definierad som systoliskt maxblodtryck vid cykelarbetsprov ≥210 mmHg
för män eller ≥ 190 mmHg för kvinnor).
Vid en analys av endast de patienter som
hade systoliskt viloblodtryck ≥ 140 mmHg
var det en ännu större andel, tre av fyra
patienter, som reagerade med kraftig blodtrycksstegring vid baslinje-undersökningens cykelarbetsprov. Även bland de patienter som hade systoliskt viloblodtryck
< 140 mmHg noterades intressant nog
att varannan patient reagerade med kraftig blodtrycksstegring vid cykelarbetsprov.
Resultaten, som sedermera publicerats14,
visar således att en inte obetydande andel
av patienter med nyligen genomgången
stroke har en tendens att reagera med kraftig blodtrycksstegring vid fysisk ansträngning. Hur gick det sedan för patienterna
efter uppföljningen? Träningsprogrammet
medförde ingen signifikant förändring av
viloblodtrycket eller blodtrycksresponsen
vid arbetsprov, men resulterade glädjande
nog i signifikant positiva effekter avseende
aerob kapacitet, balans, gångförmåga och
egenskattad livskvalitet15 och talar således
för att övervakad konditionsträning tidigt
efter en lindrig stroke kan påskynda tillfrisknandet ur många aspekter.
Magnus Wijkman

10
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Blodtrycksmätning förr och nu
Med några reflexioner om blodtryckets användbarhet som epidemiologisk riskfaktor

Historia

Dagens unga medicinare lär sig att ta
blodtrycket med vanlig armkuff och stetoskop för att lyssna på Korotkoffljuden i
armbågsvecket. I praktiken används numera vanligen automatiska blodtrycksmätare som bygger på oscillometrisk teknik,
utom i akuta situationer när sådan apparat inte finns att tillgå. Metoden bygger
på att tryckvariationerna i kuffen har olika
amplitud allteftersom kuffens tryck sänks
från systoliskt till diastoliskt tryck. Man
har funnit att medeltrycket motsvara maximal amplitud, och utifrån detta beräknas
systoliskt och diastoliskt tryck med en algoritm som tar hänsyn till amplitudmönstret. Metodiken har den stora fördelen att
vara oberoende av observatörens subjektiva
uppfattning om när K-ljuden börjar och
upphör.
Noninvasiv mätning av blodtryck på
människa gjordes första gången 1896 av
italienaren Riva-Rocci. En cykelslang,
lämpligt förkortad, lades runt armen, en
manometer och en handpumpsblåsa kopplades till. Trycket pumpades högt upp och
släpptes ut långsamt med ett finger på radialispulsen. När pulsationer kändes där
avlästes det systoliska trycket. Diastoliskt
tryck fick man givetvis inte fram.
Den ryske kärlkirurgen Korotkoff publicerade 1914 att om man lyssnade med stetoskop i armvecket började dova toner höras
när systoliskt tryck uppnåddes (vid trycksänkningen). Ljuden ändrade sedan karaktär vid fortsatt trycksänkning för att till sist
plötsligt ändra karaktär och strax därefter
helt upphöra. Korotkoff drog slutsatsen
att trycket vid ljudens upphörande (kallad
fas 5) var det diastoliska trycket. Senare
uppstod diskussion som varade i årtionden
om inte det vore mer riktigt att förlägga
diastoliska trycket till tonändringen strax
före fas 5, som kallades fas 4. Konsensus
om att använda fas 5 vanns inte förrän på
1950-talet.

Den bestod av en låda innehållande en
manometer med tre kvicksilverpelare, dolda bakom en dörr, vilka kunde stoppas
med varsin knapp när undersökaren hörde
Korotkoff-ljuden. Trycket avlästes från varje pelare efter mätningen.
En annan metod var den s.k. randomzero-manometern by Hawksley. Nollpunkten kunde för varje mätning varieras på ett
blint sätt. Man läste manometern på vanligt sätt vid mätningen, sedan tittade man
baktill för att se vilket värde nollpunkten
hade och drog ifrån det. Det fanns undersökningar som visade att den systematiskt
visade 1-2 mm Hg lägre än vanlig läsning.
I det avseendet var Roseboxen inte bättre
den visade c:a 7 mm lägre systoliskt och 4
mm Hg lägre diastoliskt än Hawksleys apparat (2).
Figur 1. The London School of Hygiene and
Tropical Medicine sphygmomanometer,
även kallad ”The Rose Box”. Luckan som
döljer de tre manometerrören under blodtrycksmätningen är öppen.
Epidemiologin ställer nya krav på
blodtrycksmätning

När kardiovaskulär epidemiologi tog fart
på 1950-talet med undersökningar ledda
av t.ex. Ancel Keys och Geoffrey Rose blev
precisionen i blodtrycksmätningen en viktig faktor att kontrollera. Kvicksilvermanometern ansågs vara den mest exakta. Man
upptäckte snart att den auskultatoriska
mätningen var behäftad med flera möjligheter till fel p.g.a. bias (förutfattad mening).
Dels blev observatören benägen att avläsa
trycket på jämna 5-intervall, dels kunde
man omedvetet avläsa fel beroende på vad
man väntade sig, baserat på tidigare mätning. Rose konstruerade därför en apparat
för blind registrering av blodtrycket, den
s.k. ”London School of Hygiene and Tropical Medicine sphygmomanometer”, förkortat kallad ”the Rose Box”, se figur 1 (1).

Förbättring och vidgad användning i
klinisk farmakologi

The Rose Box kunde p.g.a. sin konstruktion med mycket kvicksilver i tre pelare ge
felläsningar och den var ganska otymplig
att använda. Detta föranledde Professor
Olaf Simpson, som drev en hypertoniklinik vid Univeristy of Otago i Dunedin,
Nya Zealand, att be sin tekniker konstruera
en elektronisk version med i princip samma
specifikation som Rose Box: trycken skulle
kunna avläsas helt blint och avslöjas först
efter mätningen. Dessutom var det lätt att
också inbegripa mätning av hjärtfrekvensen. Resultatet kallades Auto-Manometer,
se figur 2 (i fortsättningen förkortad
AuMa). Simpson hävdade, med rätta, att
resultat av blodtrycksstudier från hans klinik, där AuMa användes generellt, var mer
precisa och pålitliga än studier gjorda med
icke-blind auskultatorisk teknik.
Jag hade tillfälle att använda AuMa för
klinisk-farmakologiska studier när jag
tjänstgjorde vid Sydney Hospital och Royal North Shore Hospital i Sydney tiden
1974-76, parallellt med mitt arbete som
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Figur 2. Auto-Manometern Electronic Research and Development, Dunedin, New Zealand).
Apparaten krävde tryckluft. Kufftrycket reglerades med spaken längst till vänster. Det höjdes
under avlyssning av arteria brachialis till inga toner hördes. Därefter ställdes om till utblåsning med nästa knapp. Hastigheten på trycksänkningen kunde varieras med den lilla ratten
mellan 1 och 4 mm Hg per sekund. När tonerna hördes låses trycken med knapparna 1 – 4,
därefter kan snabb trycksänkning ske med knappen längst till höger. Trycken avläses sedan
genom nedtryckning av knapparna. Den femte knappen är för hjärtfrekvensen.

medicinsk chef för Astra Australien med
uppgift att organisera kliniska studier med
metoprolol för registrering i Australien. Jag
sysslade med isometriskt arbete och lätt
stressaktivering (i form av huvudräkning på
tid), och studerade olika läkemedels påverkan på dessa förlopp. AuMa var här idealisk
för att undvika observatörs-bias eftersom
försöken innebar mätningar av blodtrycket
upprepade gånger före, under och efter en
provokation under ett ganska kort tidsförlopp, 1-10 minuter. (Det bör påpekas att
vid denna tid var hypertonibehandlingen
huvudsakligen inriktad på β-blockerare
och diuretica. Våra moderna ACE-hämmare och direkt kärldilaterande medel hade
ännu inte kommit).
Jag gjorde också en jämförelse av AuMa
och vanlig auskultatorisk mätning och fann
med den en undervärdering av både systoliskt och diastoliskt tryck av c:a 4 mm Hg
(3). Man kanske lika gärna kan säga att
den vanliga icke-blinda mätningen överskattade trycken med motsvarande siffror.
Mitt förslag till förklaring är att man med
den blinda metoden omedvetet tenderar
att vilja vara säker på att det är ett riktigt
Korotkoff-ljud man hör, och därför tenderar att trycka först när man hör den andra
pulstonen. I den enda jämförelse som finns
av AuMa och intra-arteriellt mätt blodtryck
låg AuMa 9-12 mm Hg lägre på systoliskt
tryck, och 8-14 mm högre på diastoliskt
tryck (4).
14
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Studier av läkemedels inverkan på isometriskt arbete och lätt stress (huvudräkning)

Mina studier av beta-blockerarna alprenolol, metoprolol, propranolol, pindololol,
och alfa-beta-blockeraren labetalol visar
sammanfattningsvis att både systoliskt och
diastoliskt tryck sänktes i ungefär samma
grad både i vila och under isometriskt arbete, vilket innebär att själva tryckökningen
under arbete (och även vid huvudräkning)
inte påverkades (5-9). Jag testade i flera
försök även effekten av 0,5 mg nitroglycerin sublingualt. detta medförde ytterligare
trycksänkning, framförallt systoliskt, och
även tryckökningen under isometri var då
hämmad (10-11). Detta gällde normotensiva personer, hypertoniker och patienter
med koronar hjärtsjukdom.
Tryckökningen under isometriskt arbete
till 50 procent av max under en minut är
i storleksordningen 30-40 mm Hg. Det
betyder att ofrivillig muskelspänning under blodtryckstagning kan variera avsevärt
under i övrigt likartade förhållanden. Även
mental stress ger variationer, även om de
kan vara litet lägre, c:a 10 mm Hg. Oavsett
hur sofistikerad metod för tryckmätning
man än har, och hur mycket man än försöker standardisera omgivningsfaktorerna,
så är blodtrycket utsatt för variationer som
kan bli ganska stora från en minut till en
annan. Även om man, som i SPRINTstudien, försöker eliminera sådana yttre
faktorer så mycket som möjligt finns ju

även själva metodvariationen med som gör
att mätningen varierar från gång till gång.
Av den anledningen finner jag det märkligt att stora organisationer av experter
tvistar om de små variationer i gränser för
målblodtryck som skall anses gälla för behandlingen av hypertoni. Om man jämför
med diabetesbehandling t.ex., så inser alla
att för långtidsuppföljning är HbA1c den
viktigaste variabeln, medan det momentana blodsockervärdet är alldeles för opålitligt
och svårstyrt för att tjäna som riskfaktor. I
analogi med detta borde man enligt min
åsikt inrikta sig på de långsiktiga följderna
av åldrande och blodtryck, nämligen artärstyvhet och använda denna variabel för att
kontrollera behandlingens effektivitet. Det
finns idag en enkel metod (Arteriograph)
som bygger på analys av tryckvariationerna
i kuffen vid en vanlig blodtrycksmätning.
Den är dessutom oberoende av användaren, d.v.s. observatörs-bias är eliminerad.
Beräkningsalgoritmen ger pulsvågshastighet, augmentation index och centralt systoliskt blodtryck (12-14).
Sammanfattning

I modern tid när blodtrycket erkänts som
en viktig riskfaktor för hjärtkärlsjukdom,
har mätning med avlyssning av Kortkoffljuden från a. brachialis i armbågsvecket varit den dominerande metoden. Apparater
för eliminering av observatörs- och digit
bias har konstruerats, men aldrig fått allmän spridning. Idag dominerar mätning
med oscillometrisk teknik som är observatörs-oberoende men ej fri från variationer.
Blodtrycksmätning kommer givetvis alltid behövas i akuta situationer, vid narkos,
kirurgi eller tillstånd där hjärtfunktionen
måste övervakas, men för långsiktigt epidemiologiskt arbete anser jag man borde
koncentrera sig på pulsvågshastighet och
augmentation index, de två variabler som
är de viktigaste indikatorerna på aortas och
de stora artärernas kärlens styvhet resp.
arteriolis endotelfunktion.
Gunnar Nyberg
MD PhD FACC
Mölndal

Referenser
1. Rose G, Holland WW & Crowley EA. Lancet 1964;1:296-300.
2. D Fitzgerald et al., Brit Med J 2 januari 1982 sid 18.
3. Nyberg G, Eriksson AL, Fernbring A, Sandström A. Inaccuracy of London School of Hygiene sphygmomanometer. Br Med J (Clin Res Ed)
1982;285(6342):652-3.
4. Hunyor S, Nyberg G. Comparison of intra-arterial and indirect blood
pressures at rest and during isometric exercise in hypertensive patients
before and after metoprolol. Br J Clin Pharmacol 1978;6(2):109-14.
5. Nyberg G. Blood pressure and heart rate response to isometric exercise
and mental arithmetic in normotensive and hypertensive subjects. Clin
Sci Mol Med Suppl 1976;51:681s-685s.
6. Nyberg G. Indirect blood pressure and heart rate measured quickly
without observer bias using a semi-automatic machine (auto-manometer)--response to isometric exercise in normal healthy males and
its modification by beta-adrenoceptor blockade. Br J Clin Pharmacol
1977;4(3):275-81.
7. Nyberg G, Graham RM, Stokes GS. The effect of mental arithmetic
in normotensive and hypertensive subjects, and its modification by beta-adrenergic receptor blockade. Br J Clin Pharmacol 1977;4(4):469-74.
8. Nyberg G. Blood pressure and heart rate during sustained handgrip in
patients taking placebo, a non-selective beta-blocker (propranolol) and a
selective beta1-blocker (metoprolol). Curr Ther Res 1977;22:828-38.

9. Nyberg G. Effects on heart rate and blood pressure of sublingual nitroglycerine at rest and during sustained handgrip in patients with arterial
hypertension. Curr Ther Res 1978;23:306-11.
10. Nyberg G. Effects of beta-receptor antagonists (metoprolol, pindolol),
beta2-receptor agonists (terbutaline) and nitroglycerine (sublingual and
slow-release) on the blood pressure reaction during isometric exercise in
patients with angina pectoris. Curr Ther Res 1979;24:389-99.
11. Nyberg G, Vedin A, Wilhelmsson C. Heart rate and blood pressure response to isometric exercise after sublingual nitroglycerine in hypertensive male subjects: a controlled study of propranolol and labetalol for two
weeks. Curr Ther Res 1979;25:400-5.
12. Nyberg G. Noninvasiv pulsvågsanalys – nygammal metod för karakterisering av hjärt-kärlsjukdom, atheroskleros och endotelfunktion. Blodtrycket
2005;21(2):51-54.
13. Nyberg G. Modern cirkulationsdiagnostik – pulsen åter till heders. Blodtrycket 2007;23(2):45-48.
14. Horvath IG, Nemeth A, Lenkey Z et al. Invasive validation of a new oscillometric device (Arteriograph) for measuring augmentation index, central
blood pressure and aortic pulse wave velocity. J Hypertens 2010;28:206875.

VASKULÄR MEDICIN 2018 · NR 3 15

Till minnet av Toste Länne
1955-2018

L

äkaren Toste Länne, känd för sitt
stora intresse för artärer och kärlkirurgiska problem, avled för en
tid sedan, den 25 maj 2018, och lämnade oss med ett stort tomrum. Toste Länne
studerade medicin 1975–1981 vid Lunds
universitet och disputerade 1989 inom
området mikrocirkulation i samband med
hypovolemi (Fluid Transfer from Tissue to
Blood in Hypovolemia and its Possible Importance for Plasma Volume Control – an
Experimental Study in Man. 1989, Lunds
Universitet). Han blev docent vid Lunds
universitet 1993 och senare överläkare i
kärlkirurgi Ryhovs sjukhus i Jönköping
1998. Han blev adjungerad professor i
kärlkirurgi 2000 och sedan professor i
kardiovaskulär fysiologi 2003 kombinerat
med överläkartjänst i kärlkirurgi vid Universitetssjukhuset i Linköping. Där blev
han aktiv i ledningen för den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.
Internationellt kom Toste Länne att engagera sig i vetenskapliga sammanslutningar,

lokala kollegor som Fredrik Nyström, Carl
Johan Östgren, Jan Engvall och Torbjörn
Lindström. I denna studie undersöktes 760
patienter med typ 2 diabetes för blodtryck
och vaskulär funktion.

bl.a. ARTERY, med sitt stora intresse för
bl.a. artärstyvhet och vaskulärt åldrande.
Under ett långt forskarliv kom Toste Länne
att publicera mer än 150 artiklar i vetenskapliga tidskrifter (PubMed). Han var
även en av initiativtagarna till CARDIPP
studien i Östergötland tillsammans med

Med sitt vänliga sätt var Toste Länne en
uppskattad kollega med många kloka
kommentarer. Han arbetade vetenskapligt
in i det sista trots sin elakartade sjukdom.
Han lade särskilt stor vikt vid att rekrytera unga kollegor till forskningen. Vad
inte alla visste var att han även brann för
folkmusik och att han var en riksspeleman
med Zorn-märket i silver och att fiol var
hans favoritinstrument. Begravningen var
en stor konstnärlig upplevelse med alla de
spelemänskollegor som hade slutit upp och
som spelade för alla närvarande. Vi minns
Toste med stor saknad, värme och respekt.
Peter M Nilsson, professor, Malmö
Fredrik Nyström, professor, Linköping

Fördjupningskurs i evidensbaserad
omvårdnad vid hypertoni 2019
Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM)
anordnar en 2-dagarskurs för sjuksköterskor 21 mars kl 9,00 – 22 mars kl 15,30
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 2019-02-15 till eva.drevenhorn@med.lu.se. Kostnad 5500 kr för den som varit
medlem i SVM sedan 2018 och 6000 för icke medlem (exkl moms). Middag på torsdagkvällen ingår.
Deltagarantalet är begränsat till 25 personer och kursplatser tilldelas i den ordning anmälningar
inkommer. Anmälan är bindande.
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Hemodialys, inflammation och
det naturliga immunsystemet
"I den här artikeln beskriver vi hur människans medfödda
immunsystem aktiveras vid hemodialys och hur dessa
inflammatoriska reaktioner kan bidra till uppkomst av
arterioskleros och kardiovaskulär sjukdom."

Hemodialys är en livräddande behandling vid kronisk njursvikt, men dialyspatienter
har också en kraftigt ökad risk för kardiovaskulär sjukdom. Dialys utgör en enorm utmaning för kroppens naturliga immunsystem (”innate immunity”) eftersom patientens
blod under behandlingen kommer i direkt kontakt med kroppsfrämmande ytor såsom i
membran, slangar, och pumpar mm. Då sker aktivering av blodets olika protein-system:
främst komplementsystemet, kontakt/kallikreinsystemet och koagulationsystemet,
vilket initialt leder till en lokal inflammation i anslutning till materialytan i dialyskretsen, men också generering av inflammatoriska mediatorer, till exempel anafylatoxiner och bradykinin. Dessa substanser transporteras sedan med blodet till patienten
tillsammans med aktiverade leukocyter och trombocyter som aktiverar endotelet i
patientens kardiovaskulära system, som då kan förlora sina normala anti-inflammatoriska och anti-trombotiska funktioner. Sammantaget resulterar detta i en kronisk
inflammation som kan leda till atherogenes och arterioskleros. Möjliga strategier att
dämpa dessa reaktioner inkluderar val av antikoagulantia med högre specificitet än
de typer av heparin som används idag, samt ytmodifiering av de material som ingår i
dialyskretsen.
Dialys problembeskrivning

Hemodialys har använts för behandling av
patienter med kronisk njursvikt i mer än
ett halvt sekel. Initialt var det inte ovanligt med dialysassocierad neutropeni och
anafylaktoida reaktioner, men genom utveckling av nya mer blodkompatibla dialysmembran och andra material har mängden biverkningar i samband med dialys
minskat. Detta till trots har patienter med
kronisk njursvikt väsentligt kortare förväntad livslängd än individer med normal
njurfunktion, främst på grund av kardiovaskulär sjukdom, men även infektioner
och maligniteter. Kronisk hemodialys är
associerad med 10 till 50 gånger högre
mortalitet jämfört med en åldersmatchad
befolkning och förväntad livslängd för en
patient som startar dialys har beräknats
vara i storleksordningen endast 5 år trots
den utveckling av nya material och övriga
tekniska förbättring som har skett. Dialys
är förknippat med flera riskfaktorer såsom
oxidativ stress, endotel-dysfunktion och
vaskulär förkalkning, och sammantaget

är kronisk inflammation associerad med
ogynnsam prognos. I den här artikeln beskriver vi hur människans medfödda immunsystem aktiveras vid hemodialys och
hur dessa inflammatoriska reaktioner kan
bidra till uppkomst av arterioskleros och
kardiovaskulär sjukdom.
Immunsystemets försvarsnivåer

Schematiskt delar man in människans immunsystem i naturlig immunitet (”innate
immunity”) och förvärvad immunitet (”acquired immunity”). Någon typ av naturlig
immunitet finns hos alla flercelliga organismer. Förvärvad immunitet har kännetecken
såsom immunologiskt minne och extremt
hög specificitet och använder lymfocyterna (B- och T-celler) samt antikroppar som
effektorsystem. Denna form av immunitet
uppkom sent i evolutionen och det har
beräknats att endast ≈5 % av jordens nu
levande djurarter har dessa funktioner.
Viktiga kännetecken för naturlig immunitet är att alltid vara beredd att starta
omedelbart. En egenskap är att naturlig

immunitet ser skillnad på eget (autolog
vävnad) och främmande substanser, exempelvis bakterier eller biomaterial, men
saknar minne. Detta innebär att effekten
varken blir bättre eller sämre vid upprepad
exponering såsom sker vid dialys. Inflammation är den centrala verkningsmekanismen som drivs genom aktivering av blodets
kaskadsystem, främst komplementsystemet, men också kontakt/kallikrein- och koagulation-systemen. Aktivering, reglering
och funktioner hos dessa system som är
relevanta för inflammation vid hemodialys
behandlas nedan. Fagocytos av exempelvis
patogener medieras av polymorf-nukleära
leukocyter (PMN) och monocyter, men
om ”målpartikeln” är för stor (t.ex. ett dialysmembran) uppstår så kallad ”frustrerad
fagocytos” där dessa celler i stället frisätter
olika toxiska substanser från sina granulae
vilka orsakar inflammation.
Komplementsystemet

Den främsta funktionen hos komplementsystemet är att fungera som ett renhållningssystem som avlägsnar agens som inte
hör hemma i kroppen såsom patogener,
antigen-antikroppskomplex och apoptotiska celler. Det består av ≈50 proteiner
som förekommer lösliga i blodplasma eller bundna på celler där de fungerar som
receptorer och regulatorer som skyddar
autolog vävnad mot komplementattack.
Schematiskt delas systemet in i tre aktiveringsvägar vägar, som kallas den klassiska,
den alternativa, respektive lektinvägen.
Varje väg aktiveras genom att proteiner
för igenkänning binder till strukturer (ofta
kolhydrater) som uttrycks på patogener,
apoptotiska eller ischemiska celler, men
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"När en kroppsfrämmande (bio)materialyta kommer i kontakt med
blod täcks den momentant av ett lager av plasmaproteiner..."
inte på friska autologa celler. Detta leder
till bildandet av två olika enzymkomplex,
så kallade C3-konvertas, som båda medierar proteolytisk klyvning och aktivering av
C3, som är systemets centrala komponent.
Det är en asymmetrisk klyvning som ger
upphov till det mindre anafylatoxinet C3a
och det större fragmentet C3b som kan
binda kovalent till aminosyror eller kolhydrater på målpartikeln och därigenom underlätta fagocytos. Vidare aktivering leder
till klyvning av C5 till anafylatoxinet C5a
(som är ännu mer potent än C3a), samt
C5b som är basen för bildandet av det
multimolekylära komplexet C5b-9 eller
MAC (membrane attack complex) vilket
kan perforera membranet på känsliga celler
eller patogener och därigenom oskadliggöra dem. C5b-9 förekommer även i en löslig form (sC5b-9) som kan aktivera endotelceller. Funktionen hos anafylatoxinerna är
att rekrytera och aktivera PMN och monocyter och därigenom göra dem beredda för
fagocytos.
Autologa celler (men inte patogener eller biomaterialytor) skyddas mot komplementattack genom ett stort antal membranbundna regulatoriska proteiner. Skyddet kan också ”spädas på” genom att andra
skyddsproteiner rekryteras från plasman
till cellytan genom att de har affinitet för
glykokalyx (se nedan). Ytterligare en viktig
regulator är C1-inhibitor (C1-INH) som
verkar i plasma där det inhiberar proteolytiska enzymer som genereras tidigt i komplementkaskaden (innan aktivering av C3).
Kontakt/kallikrein- och koagulationsystemen

Den primära funktionen hos de samspelande kaskadsystemen kontakt/kallikreinsystemet och koagulationsystemet är att
upprätthålla hemostas, men de har också
en viktig roll i inflammation. Faktor XII
(FXII) är en molekyl för igenkänning
inom kontaktsystemet och binder bland
annat till olika negativa substanser såsom
heparin, lipopolysackarid (LPS), och biomaterial (t.ex. dialysmembran) vilket leder
till aktivering till FXIIa. FXIIa, ett aktivt
proteas, kan aktivera prekallikrein till kallikrein som sedan genererar den synnerligen potenta inflammatoriska mediatorn
bradykinin (BK). Alternativt startar i stället
18
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koagulationsystemets interna väg (”intrinsic pathway”), vilket leder till generering av
FXIa, FXa, trombin och fibrinbildning och
levring av blodet (”clotting”).
Den externa vägen i koagulationsystemet
(”extrinsic pathway”) startar genom att tissue factor (vävnadsfaktorn; TF), som normalt inte finns i blodbanan i aktiv form,
exponeras intravasalt från extracellulär
matrix vid kärlskada eller uppregelerat på
aktiverade monocyter. TF fungerar som receptor för FVIIa som då kan aktivera FIX,
FX och protrombin (till trombin).
Liksom komplementsystemet står kontakt/kallikrein/koagulationsystemen under
strikt kontroll in vivo. Antitrombin (AT)
är den mest betydelsefulla inhibitorn som
inaktiverar framför allt FXa, FIXa, FVIIa,
och trombin. Effekten av AT ökas dramatiskt i närvaro av heparin eller heparansulfat (se nedan). FXIIa och FXIa inhiberas
främst av C1-INH och till lägre grad av AT.
Endotelets skyddande roll

Ett intakt, oskadat endotel är förmodligen
världens enda verkligt blod-kompatibla
yta. Hos en vuxen människa har det en
ungefärlig total area av 4000 – 7000 m2!
Den skyddas normalt av glykokalyx som
består av ett skikt av proteoglykaner, bland
annat heparansulfat. Endotel med intakt
glykokalyx är både anti-inflammatoriskt
och anti-trombotiskt, vilket beror på att
olika inhiberande proteiner som finns i
plasman har affinitet för heparansulfat och
därigenom binder in till cellytan och skyddar den, tillsammans med redan befintliga
cellbundna inhibitorer. Detta gäller komplement-inhibitorerna C4 bindande protein (C4BP), faktor H, och C1-INH, samt
koagulations-inhibitorerna AT, protein C
och tissue factor pathway inhibitor (TFPI).
Sammantaget innebär detta att det på ett
intakt endotel inte binds proteiner som kan
fungera som ligander för leukocyter eller
trombocyter.
Vid intravasal inflammation aktiveras
endotelet indirekt av cytokiner (t.ex. TNF)
som frisätts från leukocyter som har aktiverats av t.ex. C5a, eller direkt av MAC och
övergår till ett pro-inflammatoriskt och
pro-trombotiskt tillstånd. De inflammerade endotelcellerna producerar enzymer
(heparanaser och metalloproteaser) som

bryter ner glykokalyx samt exponerar och
uppgreglerar receptorer såsom E-selektin
och olika adhesionsproteiner, t.ex. intracellular cell adhesion molecule 1 (ICAM1)
och vascular cell adhesion molecule 1
(VCAM1). Dessa och andra proteiner bidrar till inbindning av aktiverade leukocyter (främst PMN) och trombocyter vilket i
sin tur leder till ytterligare aktivering och
destruktion av endotelet (Figur 1D).
Aktivering på ytan av biomaterial

När en kroppsfrämmande (bio)materialyta kommer i kontakt med blod täcks den
momentant av ett lager av plasmaproteiner,
ungefär ett genomsnittligt plasmaprotein
tjockt. Sammansättning och konformation
hos dessa adsorberade proteiner kommer
till stor del att styra hur materialet ifråga
kommer att fungera. Detta gäller för de
flesta biomaterial, inte bara sådana som är
avsedda för direkt blodkontakt (såsom dialysutrustning, hjärtlungmaskiner, stentar,
kärlgraft och hjärtklaffar) utan även olika
typer av implantat (höftleder, titanimplantat m.fl.) som också kommer i kontakt med
blod, men under en kortare period i samband med insättningen.
Filmen av adsorberade proteiner kan
bidra till aktivering på olika sätt. Komplementfaktor C3 som deponeras och
aktiveras till C3b och iC3b fungerar som
ligander till PMN och monocyter som därigenom binder in till den aktiverande ytan,
exempelvis dialysfiltret (Figur 1B). Båda
dessa celltyper har receptorer för bundna
C3-fragment: komplement-receptor (CR)
3 och 4 (CD11b/CD18 respektive CD11c/
CD18). Cellerna stimuleras ytterligare
via dessa receptorer vilket innebär att det
kommer att vara de mest aktiverade leukocyterna som sitter bundna och bland annat
frisätter pro-inflammatoriska cytokiner.
På liknande sätt kan adsorberat fibrinogen och von Willebrand factor (vWF)
fungera som ligand för trombocyter som
binder via receptorn glykoprotein IIb/IIIa
(GP IIb/IIIa; CD41/CD61) och därigenom aktiveras och initierar koagulation.
De adsorberade proteinerna inkluderar
även igenkänningsmolekyler från blodets
olika kaskadsystem (Figur 2): C1q, mannanbindande lektin (MBL) och properdin inom komplementsystemet (klassiska

Figur 1. Modell för sambandet mellan aktivering av det naturliga immunsystemet och kardiovaskulär sjukdom. Ritad av Osama Hamad,
Uppsala Universitet.

Figur 2. Mekanismer för biomaterial-inducerad inflammation och trombos. Ritad av Camilla Mohlin, Linnéuniversitet.
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vägen, lektinvägen, respektive alternativa
vägen), FXII och high molecular weight
kininogen (HMWK) inom kontakt/kallikreinsystemet och TF och FVII inom
koagulationsystemet. Dessa igenkänningsmolekyler triggar därefter aktivering av respektive kaskadsystem, vilket leder till generering av lösliga mediatorer (signalsubstanser) som har förmåga att binda till receptorer på olika typer av leukocyter, trombocyter, samt endotelceller och som därigenom
aktiverar dessa celler.
Några viktiga exempel är de komplementgenererade produkterna C3a och C5a
(anafylatoxiner) som är potenta aktivatorer
av PMN och monocyter och komplexet
sC5b-9 som kan inducera trombocytaktivering, och MAC som kan inducera till
IL-1β-frisättning, samt uttryck av TF på
endotelceller (Figur 2).
Protrombin som aktiveras till trombin i
sista steget av koagulationskaskaden driver
cellulär aktivering via proteas-aktiverade
receptorer (PAR) 1, 3 och 4 som uttrycks
på trombocyter, leukocyter, glatta muskelceller och endotelceller. Detta leder
bland annat till uppreglering av celladhesions-molekyler på dessa celler och frisättning av pro-inflammatoriska cytokiner och
reaktiva syreföreningar vilket sammantaget
befrämjar atherogenes. Bradykinin (BK)
bildas inom kontakt/kallikreinsystemet
genom att kallikrein klyver HMWK och
frisätter den nio aminosyror stora peptiden. Aktiviteten av BK medieras via bradykinin-receptor (BKR) 1 och 2. BKR2 utrycks konstitutivt på endotelceller, glatta
muskelceller och leukocyter såsom PMN
och lymfocyter. BK medierar inflammation
och anafylaktoida reaktioner via BKR2, vilket leder till kemotaxi (att leukocyter rekryteras), ökad vaskulär permeabilitet, kontraktion av glatta muskelceller och smärta
samt, i ett längre tidsperspektiv, även till
ökad angiogenes. BKR1 har normalt sett
lågt uttryck men uppregleras under olika
inflammatoriska förhållanden såsom vid
hemodialys. BKR1 inducerar bland annat
ytterligare aktivering av endotelceller och
PMN som leder till att PMN binder till
endotelytan, vilket har stor betydelse för
artherogenes.
Det faktum att dessa mediatorer är lösliga i plasma innebär att de kommer att ha en
fjärreffekt: de genereras i dialyskretsen och
leds därefter in i patientens cirkulation där
de direkt och indirekt kan aktivera endotel
och förorsaka systemisk inflammation.

20

VASKULÄR MEDICIN 2018 · NR 3

"...vilket leder till olika bioinkompatibilitets-reaktioner
som främst orsakas av det intravaskulära medfödda
immunsystemet. "
Andra mekanismer för aktivering

Vid dialys är det vanligt förekommande
att det uppstår gasbubblor både i pumpar
och på membran. Gasbubblor aktiverar
komplementsystemet genom att C3-molekylen form-förändras och aktiveras på den
hydrofoba gränsytan mellan gas och plasma. Denna aktiveringsväg bildar anafylatoxinerna C3a och C5a samt sC5b-9. Fasta
materialytor i slangar, pump och membran
mättas av adsorberade plasmaproteiner
vilket minskar aktiveringen under behandlingens gång. Detta kan inte ske på ytan
av gasbubblor eftersom det kontinuerligt
genereras nya bubblor som driver en komplementaktivering.
Andra mekanismer som huvudsakligen
har betydelse för att aktivera kontaktsystemet och därigenom även koagulationsystemet hänger samman med blodets flödeshastighet, där både högt och lågt flöde är
problematiskt. Å ena sidan har stillastående
eller långsamt flödande blod hög benägenhet att koagulera. Å andra sidan genererar
det höga flödet i slangarna skjuvkrafter
(”shear forces”) som leder till kontaktaktivering och även aktivering av trombocyter
och leukocyter (Figur 1C).
Summering av olika mekanismer som
leder till kronisk inflammation vid dialys

Vid hemodialys kommer patientens blod
i långvarig och upprepad kontakt med de
olika kroppsfrämmande biomaterial som
används i dialyskretsen vilket leder till olika
bioinkompatibilitets-reaktioner som främst
orsakas av det intravaskulära medfödda immunsystemet. Aktivering sker på ytan av
slangar och dialysmembran, liksom på ytan
av de gasbubblor som bildas av peristaltiska
pumpar och i gasfällor (Figur 1A).
Proteiner inom komplement-, kontakt/
kallikrein- och koagulation-systemen binder till de icke-biologiska ytorna. Detta
aktiverar dessa kaskadsystem vilket leder
till ökad protein-inbindning och bildning
av koagel. De adsorberade och denaturerade proteinerna fungerar som ligander för
att binda in trombocyter och leukocyter

(PMN och monocyter) som rekryteras,
aktiveras och binder till ytan (Figur 1B).
Lösliga mediatorer såsom anafylatoxinerna C3a och C5a, sC5b-9, BK, TF och ett
flertal olika pro-inflammatoriska cytokiner
transporteras via slangarna i dialyskretsen
tillbaks till patienten. I slangarna med hög
flödeshastiget sker även fortsatt aktivering
av både leukocyter och trombocyter (Figur
1C). Vid denna intravaskulära inflammation (som alltså startas av reaktioner som
sker i dialyskretsen) aktiveras patientens
endotel, vilket kan leda till att det förlorar
sin glykokalyx och antar en pro-inflammatorisk och pro-trombotisk fenotyp som
beskrivits ovan. Aktiverade leukocyter och
trombocyter binder in till adhesionsproteiner och selektiner på endotelcellernas yta
vilket ytterligare aktiverar både endotel och
leukocyter (Figur 1 D). Slutligen kommer
dessa reaktioner, som upprepas vid varje
dialys, att leda till en kronisk systemisk inflammation som kan bidra till arterioskleros
och kardiovaskulär sjukdom hos patienten.
Faktorer som kan påverka reaktionen
mot biomaterial

I kliniska studier kan man följa aktiveringen av det medfödda immunsystemet i
samband med hemodialys genom olika immunoassays för aktiveringsprodukter men
det finns olika faktorer som kan bidra till
att ge missvisande resultat. Dialysmembran
är ofta negativt laddade medan C3a, C5a
och BK alla är kraftigt positivt laddade och
de kan alltså binda till membranet och inte
vara mätbara i blodplasman, eller ge för
låga värden. Eftersom dessa aktiveringprodukter är mycket små kan de också filtreras
bort under dialysen, vilket även gäller andra lågmolekylära proteiner inom alla kaskadsystemen, beroende på filtrets cut-off
värde. I de fall där igenkännings-molekyler
i det naturliga immunsystemet försvinner
kan immunbrist och ökad infektions-risk
uppstå. Ett exempel är den nedgång av
igenkänningsmolekylen ficolin-2 inom
komplementsystemets lektinväg som har
beskrivits hos dialyspatienter.

"Slutligen kommer dessa reaktioner, som upprepas vid varje dialys,
att leda till en kronisk systemisk inflammation som kan bidra till
arterioskleros och kardiovaskulär sjukdom hos patienten."
Det är möjligt att påverka aktiveringsgraden hos ett biomaterial genom att på
kemisk eller fysikalisk väg påverka dess
ytstruktur. Anledningen till att det kan
ha gynnsam effekt är att aktivering av kaskadsystemen förutsätter att flera proteiner
måste interagera och samverka. Ett exempel
är C3-konvertaset inom komplementsystemets alternativa väg vilket är ett enzym som
består av tre proteiner (C3b, Bb, P) som
måste binda till varandra i rätt konformation och där substratet (C3) måste komma
inom räckhåll för att klyvas och aktiveras.
Detta sker utan problem på en flat yta, men
kan påverkas om ytan har en nanostruktur,
antingen med gropar eller upphöjningar,
som hindrar dessa interaktioner och därigenom minskar aktiveringen.
Strategier att minska aktivering vid hemodialys genom systemisk adminstration

Fokus idag är främst på att hämma koagulationen genom systemisk administration
av heparin medan tekniker för reglering
av övriga kaskadsystem vid dialys ännu
ligger på forskningsplanet. Heparin fungerar som co-faktor till AT och ökar dess
aktivitet ≈100-1000 gånger. Ofraktionerat
högmolekylärt heparin har bred specificitet
och inaktiverar FXa, och trombin och till
viss del FXIIa och FXIa inom kontakt/kallikrein-systemet. Idag används i hög grad
lågmolekylärt heparin, som kan ges som en
dos i starten av dialysbehandlingen, men
som i motsats till högmolekylärt heparin
inaktiverar det endast FXa, dvs har ingen
effekt på FXIIa. Dess låga molekylvikt (3
till 6 kDa) ökar risken för att det filtreras ut
under dialysen vilket skulle kunna leda till
ökad trombos-risk.
Det finns idag specifika FXa- och trombin-inhibitorer som, givet en annan prisbild, skulle vara möjliga att använda vid
dialys. En annan framkomlig väg kan vara
att specifikt inhibera FXIIa vilket hindrar
bildning av BK utan att påverka hemostasen samt hindrar att tromber som bildas
inte ökar i storlek.
Högmolekylärt heparin har in vitro visats
inhibera komplementsystemet, men det
sker först vid doser som är 10 gånger hö-

gre än vad som används vid dialys, så den
observationen saknar förmodligen klinisk
relevans. Det pågår intensiv utveckling av
olika inhibitorer av olika steg inom komplementsystemet, både akademiskt och
industriellt. Sådana som hindrar aktivering
av C3 och C5, och därigenom bildning av
anafylatoxinerna C3a och C5a, vore förmodligen av nytta vid hemodialys, men
tyvärr är priset även här en negativ faktor.

"En annan strategi, som ännu
är på forskningsstadiet, att
öka blodkompatibiliteten är
att modifiera ytan med
fosfolipider och därigenom
minska protein-bindning".
Strategier att minska aktivering vid hemodialys genom modifiering av processen

Modifiering av ytan på materialet som används i dialyskretsar är ett sätt att öka blodkompatibiliteten genom att minska proteinbindning och åtföljande aktivering. Heparin-coating har använts länge, och visats ge
lägre aktivering i flera kliniska studier. Idag
finns ett antal kommersiellt tillgängliga
dialyskretsar som är konjugerade med heparin enligt olika protokoll och med olika
effektivitet vad gäller antitrombogenicitet.
Den gemensamma mekanismen hos dessa
ytor är att de ökar AT-funktionen generellt
och minskar protein-bindning, men det
krävs fortfarande att patienten behandlas
med systemisk antikoagulantia.
En annan strategi, som ännu är på forskningsstadiet, att öka blodkompatibiliteten
är att modifiera ytan med fosfolipider och
därigenom minska protein-bindning.
Slutligen är sammansättningen hos dialysvätskan en faktor att beakta. Om citrat
används som buffrande substans i stället
för t.ex. acetat binder det Ca2+ och hämmar både komplement och koagulation.
Där-emot påverkas inte kontaktsystemets
aktivering eftersom aktiveringen av faktor
FXII inte är beroende av Ca2+.

Sammanfattning

Biomaterial-ytor i kontakt med blod identifieras som främmande av kroppens naturliga immunsystem. Detta sker till största
delen genom protein-adsorption och leder
till en trombo-inflammation (=samtidig
trombos och inflammation). Trombo-inflammationen genererar inflammatoriska
mediatorer, t.ex. BK och anafylatoxiner,
vilket medför biverkningar såsom arterioskleros. Även adsorption av igenkänningsmolekyler till dialysmembranet kan ge immundefekt och resultera i ökad infektionskänslighet.
Kompletterande information

Denna artikel är baserad på ”Hemodialys,
inflammation och det medfödda immunsystemet” som Kristina N Ekdahl höll vid
Njurmedicinskt vårmöte i Linköping 8
maj 2018 som inbjuden föreläsare. Innehållet bygger till större delen på ”Cardiovascular disease in haemodialysis: role of
the intravascular innate immune system”
Ekdahl, KN, Soveri, I, Hilborn, J, Fellström, B, Nilsson, B. Nat Rev Nephrol.
2017 May;13(5): 285-296. Den forskning
som där berörs är stödd av EU FP7-projektet Disarming the intravascular innate
immune response to improve treatment
modalities for chronic kidney disease (DIREKT) koordinerat av Bo Nilsson, samt
av Svenska Vetenskapsrådet, anslag 20162075-5.1 och 2016-0451.
Kristina N Ekdahl, Bo Nilsson

Immunologi, genetik, patologi, Uppsala universitet
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Annons

Aktuell avhandling
Sammanfattning av avhandlingen:

Åldrande och eGFR
Karin Werner försvarade sin avhandling
”Estimated glomerular filtration rate in
older adults: validation, correlations and
implications” den 4/5 2018 vid Lunds
universitet. Fakultetsopponent var professor Jean-Marie Degryse. Handledare
var professor Sölve Elmståhl, med dr Mats
Pihlsgård och docent Anders Christensson.
Bakgrund

Hög ålder är en riskfaktor för folksjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, diabetes,
demens, cancer och njursvikt. Att skilja ut
konsekvenser av rent åldrande och konsekvenser av åldersrelaterade sjukdomar är
ofta svårt. Detta dilemma är högst centralt
när det gäller njurfunktion och kronisk
njursvikt eftersom vaskulära sjukdomar
och många vaskulära riskfaktorer är kopplade till kronisk njursvikt men också till
åldrande.
Definitionen för kronisk njursjukdom
är förekomst av något avvikande i njurens
struktur eller funktion med påverkan på
hälsan som varar 3 månader eller längre
[1]. Det betyder att även utan tecken på
specifik njurskada eller sjukdom så innebär en bestående sänkning av GFR (glomerulär filtrationshastighet) njursjukdom.
Gränsen och stadierna för njursjukdom tar
inte ålder i beaktning och detta har väckt
en debatt eftersom det numera är allmänt
accepterat att njuren påverkas av ålder både
strukturellt och funktionellt [2-4]. Nuvarande kriterier som använts sedan 2012
försvaras dock då man i stora epidemiologiska studier sett riskökning gällande död,
progress till svår njursvikt och hjärt-kärlsjukdom även för äldre vid måttligt sänkt
eGFR [5,6].
Det vanligast sättet att ange GFR är
eGFR (estimerat GFR) vilket uppskattas
via en formel som inkluderar en GFRmarkör såsom kreatinin och cystatin C. Då
dessa markörer påverkas av andra faktorer
än njurfunktionen, så kallade non-GFR
determinants, vill man också spegla dem
i ekvationerna. Ett exempel på en sådan
faktor är muskelmassa som påverkar kreatinin-produktionen. Trots detta är inget
direkt mått på muskelmassa inkluderat i

eGFR-ekvationerna, istället innehåller
formlerna sällan andra variabler än markörkoncentration, kön och ålder. Ekvationerna för eGFR behöver valideras i varje
grupp som den sedan används i eftersom
förekomst och inflytande av non-GFR determinants kan antas vara olika till exempel
för äldre patienter jämfört med yngre, för
inneliggande jämfört med besökare i öppenvård.
Målsättning

Avhandlingens målsättning var att kartlägga åldrandets påverkan på njurfunktionen
och njurfunktionens konsekvenser för äldre. Vi ville adressera följande frågor:
I. Påverkar normalt åldrande njurfunktionen?
II. Är formlerna för eGFR tillräckligt bra
för att använda i den äldre delen av befolkningen?
III. Hur mycket skiljer sig eGFR baserat på
kreatinin och cystatin C?
IV. Vad har eGFR-nivån för betydelse hos
äldre vad gäller död, hjärtkärlsjukdom
och fortsatt njurpåverkan?

Gott Åldrande i Skåne

Samtliga studier bygger på data från befolkningsstudien Gott Åldrande i Skåne
(GÅS) som är en del av Swedish National
Study on Aging and Care (SNAC) [7].
En omfattande mängd data samlas in för
att ur många aspekter beskriva åldrandet i
Sverige. Randomiseringen från folkbokförningsregistret sker ur nio olika åldersgrupper från 60 till 93 år och i medeltal är deltagandefrekvensen 60 % vid baslinjen men
något högre vid uppföljande besök. Första
omgången påbörjades år 2001 och dessa
3000 deltagare har nu följts upp till 17 år
inom studien och dessutom via olika register. De äldsta deltagarna kallas var tredje år
och de yngre var sjätte år. Två ytterligare
kohorter har tillkommit men används enbart delvis i delstudie 2 i denna avhandling.
Delarbete I [8]

Hög ålder är förknippat med sämre njurfunktion men det har inte varit lika klart
att åldrande-effekten är direkt eftersom
förekomsten av vaskulära sjukdomar som i
sin tur påverkar njurfunktionen också ökar
med stigande ålder.

Illustration: Lovisa Nyström.
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"Denna avhandling har bekräftat att åldrande är
kopplat till lägre eGFR även hos äldre utan känd
vaskulär sjukdom eller diabetes."
Ur den beskrivna GÅS-populationen
exkluderades deltagare med känd diabetes
och/eller känd vaskulär sjukdom. Kvarvarande 1252 deltagare undersöktes i en
tvärsnittsstudie. Förekomsten av eGFR
under gränsen för kronisk njursjukdom
var mellan 55 och 74 % beroende på eGFR-formel hos deltagarna över 80 år. När
associationen mellan cystatin C nivå (som
markör för GFR) och ålder, kön, samt
kända vaskulära risk och frisk-faktorer undersöktes, fann vi att högre ålder var associerat till högre cystatin C (speglande lägre
GFR). Åldrandeassociationen var starkare
hos män samtidigt som manligt kön var
kopplat till lägre cystatin C (högre GFR).
Högre HDL var kopplat till lägre cystatin
C (högre GFR).
Delarbete II [9]

Alla vedertagna ekvationer för att räkna
ut eGFR baserat på markörerna cystatin
C och kreatinin samt de nya markörerna
β-trace protein [10] och β2-microglobulin
[11] jämfördes med GFR mätt med iohexol-clearance. Eftersom eGFR i princip alltid anges som en mått relativt kroppsytan
(ml/min/1.73m2) användes även iohexolclearance relativt kroppsytan [12].
Jämförelsen byggde bland annat på begreppet accuracy som i detta sammanhang
speglar andelen av deltagare vars eGFR
ligger inom 30 % av deras mGFR. I en
SBU-rapport [13] ansågs att en accuracy på
minst 90 % ska eftersträvas för en eGFRekvation.
Studien baserades på 126 deltagare från
GÅS mellan 70-100 år. Högst accuarcy
uppnåddes med eGFR-ekvationer som
baserades på både kreatinin och cystatin
C såsom CKD-EPI [14], BIS2 [15], FAS
[16], och medelvärdet av CAPA och Lund
Malmö revised [17]. Av kreatinin-formlerna var det bara Lund Malmö revised
[18] vars konfidensintervall rymdes över
90 %-sträcket. De nya markörerna β-trace
protein och β2-microglobulin visade ej någon fördel jämfört med de gängse hos denna grupp äldre.
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Delarbete III [19]

Prevalensen för relevant skillnad mellan
eGFR ekvationer baserade på kreatinin respektive cystatin C och faktorer associerade
med skillnad kartlades i de närmare 3000
GÅS-deltagarna.
En femtedel av deltagare över 80 år hade
mer än 30 % skillnad i eGFR medan motsvarande gör 60-åringar var 13 %. Faktorer
som tidigare beskrivits påverka koncentrationen av kreatinin eller cystatin C förutom
GFR identifierades via litteratursökning
och undersöktes sedan avseende dess inverkan på skillnad mellan ekvationerna genom
en linjär regressionsanalys. Rökning, ålder,
BMI, CRP och medicinering med kortison
var associerade med skillnad mellan ekvationerna men inte kön, thyroideasjukdom,
diabetes och högt blodtryck.
Delarbete IV

Den aktuella definitionen av kronisk njursvikt [1] gör att en stor andel äldre klassas
som njursjuka på basis av eGFR under 60
ml/min/1.73m2 trots avsaknad av andra
tecken på njursjukdom. Med en longitudinell design följdes deltagarna i GÅSstudien under i medeltal 11 år för att studera associationen mellan eGFR och död.
Under studieperioden avled hälften av
deltagarna. I en Cox-regression justerad
för kön, ålder, vaskulära riskfaktorer och
sjukdomar fann vi att en eGFR-nivå under
60 ml/min/1.73m2 var associerad med en
ca 20 % högre hazard för död jämfört med
referensgruppen som hade ett eGFR på
mellan 60-90 ml/min/1.73m2 (HR 1,22
[1,05 till 1,41]. Motsvarande samband för
eGFR och sedermera stroke eller hjärtinfakt
undersöktes med en uppföljningstid på 6-9
år via Socialstyrelsens patientregister. Associationen mellan eGFR och insjuknande i
akut hjärt-kärlsjukdom var inte statistiskt
signifikant. Endast 10 individer drabbades
av terminal njursjukdom vilket omöjliggjorde närmare statistik analys. Via återbesöken i GÅS kunde vi dock se att eGFR föll
med i medel 0,9 ml/min/1.73m2/år vilket
är samma takt som beskrivits i tidigare stu-

dier [20,21]. Ett högre eGFR vid baseline
var kopplat till en snabbare minskning av
eGFR i absoluta tal.
Slutsats

Denna avhandling har bekräftat att åldrande är kopplat till lägre eGFR även hos äldre
utan känd vaskulär sjukdom eller diabetes.
Den stöder därför tesen att åldrande har
en direkt påverkan på njurens funktion.
De sätt som eGFR beräknas inom rutinsjukvård är tillräckligt tillförlitligt även hos
äldre om man använder ekvationer som
baseras både på kreatinin och cystatin C.
En kliniskt relevant skillnad mellan ekvationer baserade på enbart kreatinin och
enbart cystatin C är att förvänta i större utsträckning ju äldre patienten är. Ett eGFR
under gränsen för njursjukdom är associerat med en ökad mortalitet även för äldre
men det är fortfarande osäkert om ett lägre
eGFR hos äldre framförallt är en skörhetsmarkör eller ett uttryck för njursjukdom
som ska monitoreras och behandlas.

Karin Werner

ST-läkare i geriatrik vid Skånes universitetssjukhus,
doktorand, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
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Kurs i Akut koagulation
5-7 november 2018
i Linköping
Kursen riktar sig primärt till ST-läkare inom specialiteter där man möter patienter
med akuta blödningar eller tromboser, även färdiga specialister välkomna!
För mer info se vår hemsida, ssth.se
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Nordiskt Koagulationsmöte
6-8 september 2018 i Stockholm
Nordiskt Koagulationsmöte anordnades
för 51:a gången i ordningen, detta år i
Stockholm 6-8 september. Med en vy
över Årstaviken från kongressalen fick
230 deltagare höra många intressanta
presentationer under två intensiva dygn.
Innan själva mötet öppnades hölls en
pre-congress course där Roza Chaireti var
kursledare. Kursen baserades på konsultationsfall till koagulationsjouren och en
rad experter deltog som seniora experter.

M

ötet startade med ett satellitsymposium som CSL Behring
anordnande och där delades det
Nordiska von Willebrandstipendiet ut.
Därefter följde en session om hemofili
med fokus på mätmetoder av FVIII och
FIX där det nu redovisas fler och fler data
där man visar den diskrepans som föreligger mellan s.k. kromogena- och clotanalyser, där skillnaderna ibland kan vara
betydande och där det kommer att ha stor
betydelse inte minst vid analys av vissa av
de nya läkemedlen (faktorkoncentraten)
vid hemofili.
Därefter följde två sessioner som belyste riskfaktorer vid och diagnostik av venös
trombos: Två inbjudna internationella föreläsare deltog professor Pierre Morange från
Marseille och dr Erik Klok. Därtill flera
fina presentationer från de arrangerande
sjukhusen; Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds Sjukhus.
Första dagen avslutades med nordiskt
mingel där nya och gamla bekantskaper
gjordes tillsammans med god mat och musik.

På fredagen följde en session om atero-

trombotisk sjukdom under ledning av
professor Håkan Wallén och docent Bruna Gigante, bl.a. en intressant föreläsning
om förmaksflimmer och lungemboli samt
en presentation om sambandet samt prognosen vid intracerebral blödning associerad
med antikoagulantiabehandling av AnneCharlotte Laska vid Danderyds sjukhus.
Vid en följande session behandlades olika

aspekter av s.k. globala hemostasmetoder
som tromboelastografi (TEG ) och ROTEM
där många studier gjorts och användningen av dessa är framför allt inom intensivvård där man i akuta situationer inte kan
avvakta resultatet av rutinanalyser t.ex. vid
traumatisk blödning.
Under ett satellitsymposium presenterades data angående Emicizumab, Hemlibra®,
ett helt nytt slags läkemedel vid hemofili,
som är en bifasisk antikropp som aktiverar FIX och FX och som nu är godkänt av
EMA. Behandling av patienter med hemofili A med antikroppar eller inhibitorer är
en stor utmaning medicinskt och dess patienter har inte sällan ett stort lidande till
följd av upprepade blödningar som leder
till funktionshinder och risk för smärta. I
olika kliniska prövningar har emicizumab
visat en mycket god effekt vid profylaktisk
behandling av både s.k. inhibitorpatienter och patienter utan antikroppar. Presentationerna gjordes av professor Claude
Negrier från Lyon och professor Guy från
Los Angeles. Senare under fredagen följde
presentationer av olika aspekter av pediatrisk koagulation, till exempel vad som
händer vid olika typer av kärlmissbildningar och hur dessa kan behandlas och också
rörande pediatrisk stroke. Fredagen avslutades med ytterligare ett satellitsymposium
med presentationer angående långverkande
FIX-koncentrat från Novo-Nordisk.

Den traditionella och trevliga kongress-

middagen gick av stapeln på fredag kväll.
Lördagen började med en session med olika
aspekter av transfusion som startade med
en epidemiologisk översikt hur transfusioner av docent Gustaf Edgren vid Södersjukhuset. Därefter föreläsning om transfusion vid trauma och senare hur transfusioner påverkar koagulationen. Mötets sista
session handlade om ett nytt långverkande
pegylerat FVIII-koncentrat, Adynovi®.
Därefter avslutades mötet med utdelning
av posterpriser som fördelades som följer.
Förstapris 600€ gick till Lars Thurn –
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9,
Enheten för obstetrik och gynekologi,
Karolinska Universitetssjukhuset, Andrapris 300€ gick till David E Schmidt – från
Maastricht och tredje pris till Iwona Bucior, som arbetar med antidoten Andexanetalfa från Portola.
Nästa års koagulationsmöte kommer att
hållas i Billund i Danmark 12-14 september, därefter följer Tromsö 2020, Sverige
2021 samt Island 2022. Vi har många intressanta möten att se framemot!
Margareta Holmström

President
51th Nordic Coagulation Meeting
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Counting and Tracking: Development and
Use of New Methods for Detailed Analysis
of Thrombus Formation

V

åra celler är i konstant behov
av syre och näring för att kunna
fungera och transporten går via
våra blodkärl. Om dessa kärl skadas eller
täpps till får det stora effekter, så som blödningar, slaganfall eller hjärtinfarkter.
I blodet är det trombocyter som skyddar
kroppens blodtillförsel genom att täppa
till uppkomna skador i blodkärlen. Trombocyterna rör sig längs kärlens väggar och
vid kontakt med en skada så skapar de en
trombocytpropp i syfte att stoppa blödning. Trombocytproppen förstärks därefter, genom koagulationen, med ett fibrinnätverk. Denna process, hemostasen, är
livsviktig för oss och i en frisk människa ska
dessa mekanismer endast ske då blodkärlet
är skadat, men liknande mekanismer kan
utlösas vid kärlförträngningar eller brustna
aterosklerotiska plack. Då bildas istället en
tromb som täpper till kärlen och därmed
syretillförseln för de celler som finns nedströms i kärlet. Det kan orsaka stora skador om dessa tromber uppstår eller lossnar
och sedan fastnar i till exempel hjärtats
kranskärl eller hjärnan.
Att trombocyter både kan hindra blödning och orsaka proppar påverkar behandlingen av hjärt- och kärlsjukdomar. Genom
en ökad förståelse för trombocyterna och
deras funktion ökar också möjligheterna
att kunna hitta lämpliga och bättre behandlingar med minskad risk för komplikationer samtidig som vi kan förstå mer
om mekanismerna bakom några av våra
vanligaste folksjukdomar.
I denna avhandling har syftet varit att förbättra en av de metoder som idag används
för studier av trombocyter och deras funktion, så kallade flödeskammare. En flödeskammare är en smal kanal där blod kan
flöda igenom med olika flödeshastigheter
för att efterlikna det blodflöde som finns
i friska eller förträngda kärl. Flödeshastigheten påverkar trombocyterna i sig och
även hur de skapar proppar och är därför
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en mycket viktig parameter. I flödeskammaren induceras proppbildning genom
att en bit av kanalen är täckt med samma
proteiner som aktiverar trombocyterna vid
en kärlskada. Trombocyterna som flödar
igenom kanalen är märkta med fluorescerande antikroppar och vi kan därmed följa
proppbildningen med hjälp av fluorescensmikroskopi. Bilder tas av hela förloppet
och även i höjdled för att kunna följa hur
trombocyterna fäster, aktiveras och skapar
en propp.
Flödeskammare har funnits en tid och
används av flertalet forskargrupper. Det jag
har fokuserat på under avhandlingsarbete
har varit att förbättra den analys som görs
efter denna typ av försök och att de resultat som fås ut därmed blir mer användbara.
Detta har gjorts genom att vi har skapat en

automatiserad analysmetod som beräknar
antalet trombocyter och samtidigt ger information om de individuella trombocyternas position i proppen. Resultaten som fås
ut påverkas inte av de inställningar som används vid försöket, påverkas inte av operatören, är därmed mer robust och möjliggör
jämförelse av resultat mellan olika labb (1).
Genom att veta trombocyternas position

över tid kan vi dessutom förstå mer om vad
som händer i proppen medan den byggs
upp. Genom att följa positionen och antalet trombocyter kan vi få ut information
on proppens stabilitet, hur trombocyterna
rör sig (Fig 1), hur proppen drar ihop sig
och var olika typer av trombocyter finns i
proppen. Detta kan till exempel användas
för att undersöka hur olika läkemedel el-

Fig 1. Trombocyters rörelse över tid i en propp som bildats på en kollagentäckt yta.
Rörelsen går från blått mot rött under 20 minuter.

Publikationer:
1. K. Claesson, T. L. Lindahl, L. Faxälv, Counting the platelets: a robust and sensitive
quantification method for thrombus formation. Thromb. Haemost. 115, 10–12 (2016).
2. K. Tunströmer, L. Faxälv, N. Boknäs, T.
Lindahl, Quantification of Platelet Contractile Movements during Thrombus
Formation. Thromb. Haemost. (2018),
doi:10.1055/s-0038-1668151.
Avhandlingen online
https://doi.org/10.3384/diss.diva-150960

Fig 2. 3D rekonstruktion av en propp som bildats på en yta täckt med kollagen under ett
flödeskammarexperiment. Den röda pilen visar flödesriktningen.

ler flödeshastigheter påverkar hur kompakt
och stabil en propp blir (2). Med hjälp av
denna information kan händelseförloppet
också återskapas i detalj genom 3D-bilder
(Fig 2), genomskärningar av proppen eller
som filmer, vilket underlättar förståelse och
tolkning av resultaten.
Vi har använt denna analys för att undersöka hur skillnader i farmakokinetik
mellan två trombocythämmare (Brilique®
(ticagrelor) och Efient® (prasugrel) påverkar deras förmåga att motverka bildning

av proppar. I de försök som gjorts har inga
skillnader detekterats, men försök kommer
även att utföras i kombination med Trombyl® (acetylsalicylsyra) och vid högre flödeshastigheter för mer klinisk relevans.
Den detaljrikedom som vi kan studera
dessa och andra existerande eller potentiella läkemedel med är unik och kan därmed bidra till ökade kunskaper kring deras
funktioner och i förlängningen till bättre
behandling.

Kjersti Tunströmer

Klinisk och Experimentell Medicin,
Linköpings Universitet

Save the date!
Nästa SSTH symposium äger rum
i Karlstad 28-29 mars 2019.
Mer information och program
kommer senare i höst,
Besök gärna hemsidan
www.ssth.se
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Klinik och storslagen natur
– en reseberättelse från Vancouver

J

ag har under senaste året haft förmånen att spendera 8 månader fördelat
på 4 perioder i Vancouver, Kanada,
som gästforskare samt visiting physician vid
StPauls Hospital. Min värd var prof. Adeera
Levin, som 2004 öppnade den första integrerade kliniken för patienter med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom. Med
inspiration därifrån har jag 2013 öppnat
en liknande enhet vid Danderyds sjukhus
(HND-centrum). Det hela underlättades av att min fru samtidigt gjorde en s.k.
sabbatical där hon med hjälp av satellitbilder forskade på hur skogsbränder sprider
sig. Inlandet av British Columbia har de
senaste åren drabbats svårt av stora skogsbränder; under 2018 har hela 1.3 miljoner
hektar brunnit.
Det finns många likheter mellan Sverige
och Kanada, med skattefinansierad sjukvård och ett bra socialt skyddsnät, men
också många skillnader. Jag vill gärna förmedla några reflektioner som min vistelse
givit upphov till, och även avsluta med
några naturupplevelser.

ring, som dock är obligatorisk och oftast
betalas av arbetsgivaren. Det finns också
ett system för sjukpenning och föräldrapenning (1 år) som liknar det Svenska men
sköts på provinsnivå. Några av de större
sjukhusen drivs av sjukvårdsdistrikten,
men flera är oberoende och drivs som filantropiska stiftelser där eventuellt överskott
går tillbaka till kärnverksamheten. Även
de allmänfinansierade sjukhusen har oftast
en associerad stiftelse som lämnar ekonomiskt stöd både till behövande patienter
men också till forskning, utbildning och
nya lokaler. Jag fick under min tid delta
i evenemang där man samlade in pengar
för forskning och till behövande patienter,
bl.a. BC Kidney Gala för patienter med
njursvikt (Fig.1). Undervisningssjukhusen
är också associerade med närmaste universitet (University of British Columbia). Detta system gör att sjukhus och sjukvård till
betydligt större del än i Sverige kan planera
långsiktigt, utan nya direktiv vid varje val,
och man satsar på personal, utbildning och
forskning på ett mer sammanhållet sätt.

Kanadas sjukvårdssystem

Sjukvården i Kanada styrs och finansieras av varje provins, ungefär som Svenska
landsting, fast varje provins är vidare uppdelad i olika distrikt. Kanadas yta innebär
utmaningar vi inte ser i Sverige, möjligen
i Norrländska inlandet. Provinsen British
Columbia (BC) har en befolkning på 4,6
miljoner och en yta av 944 735 km2, att
jämföra med Sveriges 450 295 km2. Sverige
har också ett omfattande vägnät 580 000
km, i BC 71 000 km. Många bosättningar
nås endast via färja. Detta innebär att en
general physician i en mindre ort verkligen
får ta hand om allt, från barnafödande till
terminal hjärtsvikt. Vid behov av specialistvård, som exempelvis dialys eller CABG,
får patienterna helt enkelt flytta till något
av de få centra som kan erbjuda detta.
Ibland för en tid, ibland för gott. PCI görs
exempelvis bara vid fyra sjukhus i BC.
All sjukvård är gratis, men läkemedelskostnader täcks av en separat försäk-
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Fig 1. Jonas på kidney gala.

Under AT/ST (internship och residency)
är man anställd och får en ganska modest
lön av det sjukhus eller den klinik där man
jobbar. Specialister har ett annat system, de
får inte lön av sjukhuset utan ersätts direkt
av BCs motsvarighet till landsting för det
jobb de gör (fee for service). Varje specialist
har en egen medicinsk sekreterare som bokar patienter, tar emot dessa när de kommer till mottagningar mm, och sedan sammanställer den räkning specialisten skickar
för sitt arbete. Lönenivån liknar USA, dvs
400-500 000 dollar/år. Lönenivån hålls
till viss del uppe av att det är mycket svårt
att få tillgodoräkna sig en utländsk läkarutbildning i Kanada och att det finns få
ST-platser. Om man däremot betalar, kan
man få en ST-plats. Ett sådant exempel
är Saudiarabien, som betalar för ca 1 000
ST-platser per år i Kanada. Det är också
specialistläkarnas egen organisation (The
College of Physicians and Surgeons of
British Columbia) som sätter kraven för
specialistkompetens, dvs det finns ingen
motsvarighet till Socialstyrelsen. För mig

Fig 2. Utsikt från Grouse Mountain, 1200 m, över downtown Vancouver.

tog det ett bra tag att bara få en licens som
visiting physician, och det krävdes att både
The College och paraplyorganisationen
Medical Council of Canada godkände allt
från grundutbildning till notarius-publicus
vidimerade officiellt översatta registerutdrag från belastningsregistret. Om man däremot vill få en riktig specialistlicens krävs
att man gör Kanadas motsvarighet till USMLE-proven (MCCEE och MCCQE1 &
2), och även arbetar en period på omkring
ett år under handledning. Det finns också
idag endast 166 praktiserande kardiologer i
British Columbia, att jämföra med närmare
1 000 i Sverige. Detta gör att man är mycket mån om att utnyttja deras kompetens
maximalt, vilket jag kommer till senare.
Kanada har ett system med obligatorisk
fortbildning för specialister (CME). Samarbetet kring detta fungerar bra, och även
samarbetet mellan de olika sjukhusen. I
Vancouver anordnar varannan vecka StPauls sjukhus och varannan vecka Vancouver General en utbildningsrond i kardiologi från 07:00 (!) till 09:00. Denna sänds
också via videolänk till provinsens andra
större sjukhus, och de kan delta aktivt med
frågor efteråt. Njurmedicin gör samma sak
men börjar först 07:30. Jag deltog i flertalet
av dessa, som ofta hade en hög vetenskaplig
kvalitet. Något att ta efter i Sverige!

Integrated clinic

Den integrerade klinik som finns i Vancouver skiljer sig något från den jag öppnat
här i Sverige (HND-centrum). De tar bara
emot stabila patienter som gått på sjukhusets specialistmottagningar en längre tid,
till skillnad från vår som ofta tar emot lite
mer akuta ”problemfall”. De arbetar inte
heller lika integrerat; på HND-centrum
får patienterna träffa en läkare och en sjuksköterska som sedan vid en konferens med
andra specialister kommer fram till en behandlingsplan. I Vancouver träffar patienten tre olika specialister i följd, vid samma
tillfälle (one stop shop) och de samråder inte
lika mycket. Till viss del drivs nog detta
av den Kanadensiska ersättningsmodellen
som ger en summa för varje läkarbesök.
Kompetensen hos specialisterna som deltar
är dock utmärkt. Jag hade goda möjligheter
att dela erfarenheter, och deltog (deltar) i
flera av de forskningsprojekt som bedrevs
vid enheten och på sjukhuset.
Specialist i British Columbia

För de 166 läkare som lyckats ta sig hela
vägen till en kardiologlicens i BC finns det
gott om jobb. Detta gör att man verkligen
försöker optimera utnyttjandet av deras
tid. Ett exempel är StPauls hjärtsviktsmottagning, där hela veckans mottagning betas

av under en intensiv onsdagsförmiddag.
Vid 8-tiden kommer sjuksköterskor och
sekreterare, vid 8:30 kommer någon läkarstudent och 3-4 ST-läkare (residents) varav
en är Senior Resident och den som samordnar arbetet. Vid 9 trillar första patienterna
in och träffar först sekreterare, sjuksköterska och sedan någon av ST-läkarna. De tar
anamnes, gör en preliminär bedömning
och ställer sig sedan i kö för att rapportera till specialisten, som kommer vid 9:30.
Därefter går hela truppen in till patienten och specialisten kompletterar på 5-10
min status, småpratar med patienten och
bestämmer vad som ska göras. Efteråt får
ST-läkaren fixa dokumentation och recept
och läkemedelslistor och genomgång ordnas av en farmaceut på plats. Ofta finns
också en dietist och en fysioterapeut på
plats om specialisten bedömer att patienten behövde träffa dessa. På så sätt avverkas
drygt 20 patienter med specialisten på plats
9:30-12:00. Samtidigt handleds och utbildas ST-läkarna och kandidaterna, som tar
några patienter var. I konceptet ingick att
specialisten ställde en hel del svåra frågor
till ST-läkarna och kandidaterna, dock på
sedvanligt Kanadensiskt vänligt sätt. Just
denna utbildnings- och kontrollfunktion
är något vi kan bli bättre åtminstone vid
min hemklinik.
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Liberalism

Kanada är ett land som styrts av The Liberal Party 66 år av de senaste 100, vilket
avspeglas i att man är mer progressiv när
det gäller självbestämmande. Senaste åren
har man bl.a. infört läkarassisterad dödshjälp (2016) och legaliserat användandet
av cannabis (2018).
När det gäller dödshjälp (medically assisted dying) var det ett beslut som stora
delar av den medicinska professionen var
negativ till, men som patientorganisationer
och politiker drev på. Läkarkåren kan nog
upplevas lite mer konservativ än genomsnittskanadensaren, med en stark brittisk
tradition, och många sjukhus, bl.a. StPauls,
drivs av stiftelser som har en tydligt Kristen
koppling. För att komma i fråga för dödshjälp krävs det att patienten är beslutsför,
dvs ej dementa. Man kan inte heller begära
dödshjälp ”i förskott” som vid Alzhemerdiagnos. Det krävs också att två specialister
oberoende av varandra bekräftar att patien-

Fig 3. Joffre Lakes nationalpark med en glaciär på toppen.
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ten lider av en obotlig sjukdom i avancerat
stadium med ett svårt lidande, där man
med rimlighet bedömer att döden är nära
förestående. Efter detta krävs en 10 dagars
vänteperiod innan dödshjälpen kan utföras, antingen av läkare eller av specialistsjuksköterska. Det finns ett standardprotokoll både för IV och för per oral administration, som är samma som Nederländerna
använder. Jag var på en presentation av en
onkolog som ändå berättade att de fall han
medverkat till upplevdes som helt adekvata, och han sade också att många patienter
upplevde att bara möjligheten finns, som
ett stöd vid en svår kroniskt sjukdom. Svåra
frågor som nog kommer upp i Sverige igen
med tanke på vår åldrande och multisjuka
befolkning.
Medicinsk cannabis har varit lagligt i
Kanada sedan 2001 vid behandling av kronisk smärta och illamående. Det har dock
varit svårt för patienterna att få tag på bra
substanser för medicinska ändamål; en

cannabisplanta innehåller över 400 olika
kemiska ämnen varav över 100 är cannabinoider. De som använder cannabis i berusningssyfte vill ha en produkt med hög
andel tetrahydrocannabinol (THC) vilket
är den mest psykoaktiva komponenten. De
som använder cannabis mot smärta och illamående vill däremot ha en produkt med
så lite THC som möjligt. Även här är läkarkåren tämligen reserverad, med rätta tycker
i alla fall jag som Svensk. Men Justin Trudeau och Liberalerna gick till val 2015 på
att legalisera cannabis för privat bruk, och
detta har nu införts.
Vancouver som stad

Vancouver ligger mycket vackert vid Fraserflodens mynning med snöklädda bergstoppar i bakgrunden, skyddad från Stilla havet
av den stora ön Vancouver Island. Klimatet är milt med en regnig vinter och vår.
Vancouver har attraherat många immigranter och hela 45 % av befolkningen är

Fig 4. Utsikt mot havet från Cypress Mountain.

födda utanför Kanada. Många av dessa
har gott om pengar, vilket bl.a. resulterat
i att huspriserna mångdubblats och och en
genomsnittsvilla kostar ca 12 Mkr. Många
är av asiatiskt ursprung, och utbudet av
mat, frukt och grönsaker är exceptionellt.
Standardklädseln är dock Kanadensisk,
T-shirt med jeans för killar och yoga-byxor
för tjejer. Fritidsaktiviteter är yoga, skidåkning samt hiking både sommar och vinter
(med snöskor). Vi följde traditionen och
på lediga helger tog vi ofta en vandring på
några timmar upp på någon av de många
bergstoppar som finns på nära håll. Precis
vid stadsgränsen finns Grouse Mountain
med den branta vandringsleden ”the Grouse Grind” där jag på vägen upp blev omkörd av flera pigga ”70+are”. Väl uppe en
fantastisk utsikt (Fig. 2)! På ett par timmars

Fig 4. Del av ett stort dekorerat träfat från Squamish Nation.

resa upp i bergen ligger många nationalparker, bl.a. Joffre Lakes med en glaciär på
toppen (Fig 3.)
Inför vinterolympiaden i Vancouver
2010 byggde man nya utmärkta vägar bl.a.
till Whistler. Från huset vi hyrde tog resan
1 1/2 h och vi passade på att åka där flera
gånger. Vår sons skola anordnade dessutom
bussresa varannan helg. Whistler ligger inte
så högt som alperna (1000-1500 m), men
det snöar nästan dagligen. Säsongen 201718 ackumulerad mängd 13 m! Whistler är
med sina 200 nedfarter den största skidorten i Nordamerika. Mycket är off-pist,
och det finns utmaningar för alla nivåer.
Jag undvek de nedfarter som var avspärrade med rep och skyltar ”only professional
skiers”. Bara för att i efterhand höra hur
sonen och kompisarna tagit sig ner för de

flesta av dessa… Om man inte vill åka ända
till Whistler erbjuder Cypress Mountain
skidåkning på 30 min avstånd, också med
fantastisk utsikt (Fig 4).
Ett besök på Vancouver Museum of
Anthropology ingår förstås, med mycket intressanta utställningar från BCs ursprungsinvånare bl.a. Squamish Nation
med totempålar och stora dekorerade träfat
som användes vid deras rituella sammankomster sk pow wow (fig 4).
Sammanfattningsvis har jag haft ett in-

tressant år med många nya insikter och
erfarenheter, från sjukvården, den multikulturella staden, och från den fantastiska
naturen. Får ni möjlighet – åk!
Jonas Spaak

Ordförande i SVM
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The Voice of Stroke in Europe

5th European Stroke
Organisation Conference
22 - 24 May 2019 | Milan, Italy
www.eso-conference.org

Join us in Milan

1st Northern - Eastern Postgraduate course

"Arterial Stiffness and Vascular Aging“
November 15-16, 2018, Vilnius, Lithuania
INVITATION TO REGISTER

Local organiser: Professor Marius Miglinas, PhD student Agné Laucyté-Cibulskiené, Vilnius
Swedish contact: Professor Peter M Nilsson, Malmö
Aim: To promote the interest and knowledge in the mechanisms and treatment modalities to prevent vascular ageing in subjects at
increased risk of cardiometabolic disease. In addition, practical demonstrations of technical devices for imaging of vascular function
will be provided.
Venue: Lecture Hall, Vilnius University Hospital Santaros Clinics
Costs: There will be a fee for attending the course for participants (to be decided, around 100 Euros). Flights are cheap if booked in
advance. For participants from southern Sweden, a reimbursement of travel costs can be applied for from PM Nilsson (mail:
Peter.Nilsson@med.lu.se).

November 15th

November 16th

10:00 Opening Ceremony – M. MIGLINAS, Vilnius Lithuania

9:00 Accelerated aging in patients with chronic
kidney disease: turn it off – M. MIGLINAS,
Vilnius – Lithuania

10:15 Early vascular aging - P.M. NILSSON, Malmö –
Sweden
11:00 Numerical assessment and comparison of
pulse wave velocity methods aiming at
measuring aortic stiffness – S. LAURENT, Paris –
France

9:45 Acute phase proteins as prospective risk
markers for arterial stiffness – P.M. NILSSON, IF
MOHAMMAD, Malmö – Sweden
10:30 The cross-talk between arterial and brain
aging – A. SCUTERI, Sardinia – Italy

11:45 Arterial stiffness and influences of the
metabolic syndrome – L. RYLISKYTE/A.
LAUCEVICIUS, Vilnius – Lithuania

11:15 Pulse wave velocity distribution in a cohort
study: from arterial stiffness to early vascular
aging. – PG. CUNHA, Braga – Portugal

12:30 Lunch

12:00 Vascular reactivity and aging in the
evaluation of antihypertensive drugs– T. KAHAN,
Stockholm – Sweeden

13:30 Photoplethysmography - an easily accessible
method to estimate arterial stiffness – J. SPAAK,
Stockholm – Sweden

12:45 Closing remarks – M. MIGLINAS, Vilnius

14:15 -16:00 Research Projects – presentation and
discussion with the faculty (5-6 projects)
16:00 Coffee Break
16:30-19:30 Practical component of the Course
(Hands on practice in PWV/Central Blood
Pressure and Carotid Evaluation)
20:00 Dinner

KON GRESSK ALEN D ER

2018

2019

Oktober 18-20
ARTERY 18
Guimarães, Portugal
www.arterysociety.org/

Mars 16-18
ACC – American College of Cardiology
New Orleans, USA
https://accscientificsession.acc.org/

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

Maj 29-Juni 1
The 10th International DIP Symposium on
Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome &
Pregnancy
Florens, Italien

November 10 -12
AHA - American Heart Association Scientific
Sessions 2018
Chicago, USA
http://professional.heart.org/professional/index.jsp
November 30-December 2
15th European Angiology Days
http://www.vas-int.net/

Juni 21-24
ESH 2019 • 29th European meeting on Hypertension
and Cardiovascular Protection
Milano, Italien
www.esh2019.eu

Besök vår hemsida
www.hypertoni.org

December 13-14
38es Journées de l'Hypertension Artérielle
– 12th International Meeting of the
French Society of Hypertension
Paris, Frankrike
http://www.jhta2018.eu/en/

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

REGISTER TODAY!

|

Vaskulär Medicin publicerar information för medlemmar i SVM och åt andra som är intresserade av
området vaskulär medicin. Redovisning av vetenskapliga data, översiktsartiklar, kongressrapporter, fallbeskrivningar liksom debattinlägg, notiser
och allmän information välkomnas.
Vaskulär Medicin sätts med hjälp av layoutprogrammet InDesign®. För att kunna redigera
effektivt önskas därför elektroniska filer via till
exempel e-mail. Eventuella figurer och tabeller läggs i separata dokument och namnges.
Ange författarnamn, titel, adress, telefonnummer så att redaktionen kan kontakta författaren
vid eventuella oklarheter. Sänd manus till: Specialistläkare Isak Lindstedt, Ekeby vårdcentral,
Storgatan 46 267 76 Ekeby.

NOVEMBER 10-12, 2018 CHICAGO, ILLINOIS

New 3-Day Meeting. New Experience.

isaklindstedt@hotmail.com
Tel. 042-40 60 920
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VASKULÄR MEDICIN – Utgivningsplan 2018
Nr Manusstopp

Utgivning

1

21 februari

29 mars

2

9 maj

14 juni

3

12 september

18 oktober

4

7 november

13 december

