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Annons

LEDARE

Vaskulär Medicin, nytt utgivningsavtal
och ny redaktör

Enligt SVMs stadgar (vilka du enklast hittar på vår hemsida www.hypertoni.org )
är vår förenings ändamål ”att utveckla läkekonsten med avseende på hypertoni, stroke och kärlsjukdomar”. I stadgarna anges att vi skall uppnå ändamålet genom att
”stödja forskning och utbildning, samt att
väcka intresse för och sprida kunskap om
ämnesområdet”.

"Vi hoppas förstås under denna tid på fortsatt stöd från de läsare,
skribenter och inte minst annonsörer som genom sitt intresse för
tidskriften bidrar till dess fortsatta utgivning..."
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risk att sjunka in i anonymitet
och glömska.
Därför är det med stor glädje jag kan
berätta att SVM genom ett nytt avtal med
Mediahuset nu säkrat fortsatt utgivning
av Vaskulär Medicin under de kommande
fyra åren. Vi hoppas förstås under denna
tid på fortsatt stöd från de läsare, skribenter
och inte minst annonsörer som genom sitt
intresse för tidskriften bidrar till dess fortsatta utgivning, samt ser förstås fram emot
fortsatt gott samarbete med Mediahuset.
SVMs förhoppning är även att nuvarande
annonsörer skall fortsätta använda vår tidskrift som informationskanal gällande sina
varor och tjänster, samt förstås att än flera
kommer till insikt om att Vaskulär Medicin
är det bästa sättet att nå Sveriges kärlintresserade läkare och sjuksköterskor.
Efter Fredrik Nyströms mer än 15 års emi-

nenta redaktörskap står tidskriften dessutom nu inför en stor förändring i form av
redaktörsbyte. Fredriks insats för Vaskulär

Fredrik Nyström, avgående redaktör.

Medicin är enastående och kan inte överdrivas. Det är dock fullt förståeligt att han
efter sin ihärdiga och långsiktiga redaktörsgärning nu känner att det är dags att lämna
över ansvaret.
Även den tillträdande redaktören Isak
Lindstedt är välkänd för alla Vaskulär
Medicins läsare. Han är specialist i allmänoch internmedicin, ackrediterad som hypertensionsspecialist av European Society for
Hypertension och arbetar som verksamhetschef vid Achima Care, Ekeby vårdcentral i Skåne. Isak har under många år regelbundet bidragit till tidskriften med inte
minst fylliga och läsvärda översiktsartiklar
med anknytning till kärlsjukdom, och var

Isak Lindstedt, tillträdande redaktör.

också ansvarig författare för den artikel som
röstades fram som bästa artikel 2015 av
Vaskulär Medicins läsare: Djurägarskap och
kardiovaskulär risk.
Som SVMs ordförande är det förenat
med visst vemod att avtacka Fredrik för
hans långvariga och bärande insats för
Vaskulär Medicin, och därmed för SVM.
Tillsammans med övriga läsare ser jag dock
samtidigt med glädje och spänning fram
emot Isaks kommande insatser för tidskriften och föreningen.
Stort tack till Fredrik och välkommen till
Isak!
Anders Gottsäter

Ordförande SVM
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Fördjupningskurs i evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni
Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM) anordnar en 2-dagarskurs för de
sjuksköterskor som har grundläggande kunskap inom omvårdnad vid hypertoni och vill fördjupa sina
kunskaper, den 23-24 mars 2017 på Ersta konferens och hotell i Stockholm (www.erstadiakoni.se).

Torsdagen den 23 mars
09.00 – 09.30

Ankomst, kaffe

09.30 – 10.00

Introduktion

10.00 – 12.00
		

Att samtala om att ändra levnadsvanor och ev. börja med läkemedel
(Liselotte Kuehn Krylborn)

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Behandling av hypertoni (Kristina Björklund Bodegård)

14.30 – 15.00

Kaffe

15.00 – 17.00

Läkemedelsbehandling vid dyslipidemi (Mattias Ekström)

19.00		

Middag

Fredagen den 24 mars
08.30 – 08.45

Sammanfattning från torsdagen

08.45 – 10.15 Blodtrycksmätning på mottagning och i hemmet och 24-timmarsmätning
		(Thomas Kahan)
10.15 – 10.30

Kaffe

10.30 – 12.00

Goda matvanor vid hypertoni och dyslipidemi (Åsa von Berens)

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Workshop inriktning att arbeta på egen mottagning (Eva Drevenhorn)

14.30 – 15.00

Sammanfattning, kursutvärdering och avslutning

15.00 – 15.30

Kaffe och avfärd

Anmälan senast 2017-02-15 till eva.drevenhorn@med.lu.se.
Kostnad 5000 kr för den som varit medlem i SVM sedan 2016 och 5500 kr för icke medlem (exkl moms).
Deltagarantalet är begränsat till 30 personer. Anmälan är bindande.
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FRÅN REDAKTIONEN

Finalen till slut

S

om framgår av Anders Gottsäters ledare härintill så är detta min sista ”från
redaktionen”. Under drygt 15 år har
jag knåpat ihop texter av detta slag med varierande teman. Ibland har jag fått vänliga
kommentarer, jag har publicerat brev från
Björn Folkow som flera gånger skickade
mig maskin- och handskrivna kommentarer till mina redaktionella alster. En av
dessa publicerades i denna tidskrift med
hans medgivande (VM nummer 1, 2011).
Jag har dock inte bara fått rosor, det har
kommit en del hotfulla och starkt kritiska
brev också, men de har jag hittills inte bedömt vara lämpliga att publicera. De ligger
kvar på en hylla på mitt arbetsrum. Vi har
också haft debatter i tidskriften, och t.ex.
Annika Rosengren har fått försvara hur hon
och hennes medförfattare kan anse att man
kan få information om det långtida saltintaget utifrån en spot-mätning av natrium/kreatinin-kvoten taget på morgonen
[1, 2]. Något jag, och väldigt många andra,
anser vara ett närmast värdelöst mått på det
sanna saltintaget under ett dygn.

Fransk revolution och Beethoven

Nåja, dags att komma till tals en sista gång,
utan att någon kan refusera mig. Jag kände
att en dokumentär jag såg nyligen kan få
utgöra stomme till en slags sammanfattning av vad jag försökt skriva om genom
åren. Ett av mina absoluta favoritmusikstycken är Beethovens femte symfoni. Man
har nu genom anteckningar som Beethoven förde i sina bevarade partitur (ex.
Landsberg 6), samt annan efterforskning,
kunnat spåra flera av de olika musikaliska
temana i denna min favoritsymfoni. Man
vet att han skrev mycket av sin berömda
”femma” under efterdyningarna av den
franska revolutionen. Detta var också den
period då han blev praktiskt taget helt döv.
De fyra typiska bam-bam-bam-bam, som
inleder den femte symfonin, kan mycket
väl ha varit hans sätt att visa att han nu finalt accepterat ödet att bli döv. Ljuden låter
som om ödet bankar hårt på dörren, så att
åtminstone vibrationerna uppfattas, för att
proklamera: du är döv! Sannolikt stämmer
detta bra med verkligheten, då Beethoven

Pappa i form av envis bergsget som klättrat fram till sitt mål till slut.
Ritat på ritplatta av Lovisa Nyström 14 år.

just under denna tid skriver ett testamente där han inleder med att skriva ”Ich bin
taub”, ”jag är döv”. Denna period av vår
Europeiska historia var förstås extremt viktig och fruktsam för utvecklingen av vetenskapen och samhället som vi idag kan
skörda frukterna ifrån genom att läsa VM
t.ex. Hade Beethoven verkat idag hade man
förstås med lätthet kunnat ordna hans hörselproblem. Men då kanske han inte varit
så befriad från samtidens musikaliska konventioner att han senare komponerade sina
stråkkvartettstycken eller, förstås, sin nionde symfoni, som nu är EUs ”nationalsång”.
Under franska revolutionen uppfann man
inte bara den praktiska giljotinen som effektivt kapade huvuden på den överhet
man gjorde uppror emot. Man lade också
grunden till vårt numer metriska system
inom naturvetenskap och man menade,
som bekant, att vi var fria, jämlika och broderliga.
Beethovens femte symfoni bröt mot
många samtida musikaliska konventioner och han diskuterar musikaliskt i andra stycket temat ”ein freier Mann”, ”en
fri man”. Detta var en upprepning av ett

stycke han skrev redan i tonåren och som
byggde på en dikt av Konrad Pfeffel. Jag
har nu alltså under 15 år nyttjat min frihet
att just skriva lite vad jag vill, eftersom jag
samtidigt varit den som skött giljotinen,
jag refuserar ju inte mig själv.
Fri men ofri

Men Beethoven var inte alls särskilt fri att
göra vad han ville. Han hade ingen ärvd titel eller rikedom att falla tillbaka på, så han
var tvungen att framföra och skriva musik
som han kunde livnära sig på. Precis så har
vi det idag i Sverige inom naturvetenskaperna. Pengar måste sökas för att man skall
kunna starta studier. Och man får knappast pengar om man är för revolutionär,
då refuseras man eftersom någon annan får
högre ”poäng” och som därmed tar hand
om forskningsmedlen i stället. Såsom jag
skrivit här tidigare så tror jag inte ett dugg
på att man får fram nobelpristagare, såsom
exminister Lars Leijonborg tänker sig, genom att bygga forskningsfinansiering på
”peer-review” och satsa på excellenscentra.
Man avslöjar ju sina hypoteser innan man
fått några pengar. De som gör bedömning-
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arna är ofta äldre professorer, som redan
har sin världsbild klar, och som enormt sällan låter sig övertygas om det storartade i
att ifrågasätta de dogmer som de byggt sin
egen karriär på, när de stressade över sin
egen forskningsfinansiering skall bedöma
andras, sent på kvällen. Dessutom så är
en hel del anslag på förhand bestämda vad
de skall gå till. Jag fick nyligen tips om en
utlysning inom ett fält som jag beforskat,
mikronutrienter och antioxidanter. Jag
hade dock ingen större nytta av detta vänliga tips då det framgick att anslagen skulle
användas till att visa på nyttan (!) med antioxidanterna. Jag som visat att antioxidation,
som ju är motsatsen till att öka oxidationen
vid fysisk aktivitet, höjer fastesockret i min
blåbärsstudie [3]. Bara det faktum att man
kan hitta denna publikation [3] gör väl att
jag inte jag få ta del av dessa pengar, även
om jag skulle kunna lägga fram mina teser
lite mer strömlinjeformat. På det sättet kan
man styra forskningens inriktning om man
har resurser, ”bara du som bekräftar det vi
vill få sagt, kan få del av våra forskningsmedel”. Allt mer data kommer just nu på motsvarande sätt fram om hur sockerindustrin
med sina enorma ekonomiska resurser, har
kunna få forskare att tona ned riskerna med
stort intag av kolhydrater, och istället fått
oss att fokusera på att undvika fett [4-6].
Händel

Såhär inför Julen så lyssnar många av oss på
Händels musik, gärna hans Messias. Detta
är ett exempel på att det ibland, trots allt,
kan gå alldeles utmärkt att beställa konstverk där musikern, i detta fall Händel, är
bakbunden både av sponsor och av stil.
Messias är till och med ett requiem eller, på
engelska, en ”recital” där man är helt låst
av att all sång skall vara ordagrann med bibeltexten. Händels Messias var ett beställningsverk av religiös musik som man bara
tänkte uppföra en gång. Så i det avseende
gör många av oss liten revolt mot dåtidens
religion och dess regler när vi spelar och
njuter den till Jul, eller annars.
Fri att bära polisong

Beethoven avhandlade således känslan av
frihet i andra stycket i sin femte symfoni.
Han skall också ha känt en stark broderlig
respekt för, och fascination av, Napoleon
som precis som Beethoven själv hade vuxit
upp under förhållandevis enkla förhållanden och sedan slagit sig fram till toppen
av egen kraft och kompetens. Det får man
nog säga på det hela taget är något som
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dan på den tiden kunde man t.ex. göra lite
revolt med att ha polisonger, och det hade
Beethoven med besked, långt innan Beatles, se bild. När Lichnowsky vid ett tillfälle
begärde att Beethoven skulle närvara vid en
middag med de fransmän som Beethoven
ansåg ha hindrat revolutionen att sprida
sig, valde han prompt att sluta arbeta för
Lichnowsky. Han fick därmed betydligt
påvrare omständigheter att leva under utan
denna sponsor.
Evidensbas eller ej

Porträtt av Ludwig van Beethoven målat av Joseph Willibrord Mähler (1787–1860).

fungerar än idag. Är man slagfärdig och
arbetar hårt med sin kompetens, så kan
man ta sig långt i Sverige där de flesta, sedan länge, har möjlighet att skaffa sig en
utbildning utan att föräldrarna skall stå för
utbildningsnotan. Men Beethoven hade
det tufft i detta avseende. Visserligen lyckades hans alkoholiserade fader se till att han
fick god undervisning i att spela flera instrument. Men Ludwig fick senare arbeta
under mycket knappa förhållanden i långa
perioder. Beethoven blev också efterhand så
besviken på vad Napoleon verkligen gjorde
med den makt han skaffat sig att han bytte
namn på sin tredje symfoni från att först
faktiskt ha titeln ”Napoleon” till ”Eroica”
(hjältesymfonin).
En av de som Beethoven arbetade mest
för var prins Lichnowsky. I början behandlades inte Ludwig med den respekt som
han själv kände att han var värd. Men senare, när man insåg hur storartad han var inte
bara som pianist, utan också som kompositör, blev han allt oftare motvilligt inbjuden
till fina middagar hos sin mecenat. Men
man berättar att han skall ha varit kolossalt
stillös, och ofta illa klädd, vilket inte gjorde det hela så lyckat i alla avseenden. Re-

Detta att säga upp bekantskapen med
den som står för mat och husrum är inget
egentligt alternativ i medicinsk forskning
eller klinik. Vi är ganska tvungna att införlemma oss i kliniken och dess numer
skapligt evidensbaserade bas. Det har varit
mycket kul att se hur vi redan under de nu
snart 30 år som jag verkat som läkare allt
oftare kräver att vi skall ha riktiga bevis på
minskad sjuklighet, inte bara förbättrade
prover, för att ordinera en terapi. Inom
läkemedelsterapi och inom kirurgin står
dessa principer särskilt högt. Men såsom
jag med klar tjatighet skrivit om här så är
det långt ifrån fallet vid lite ”mjukare” vetenskapliga discipliner såsom t.ex. de som
innefattar livsstil. Allt medan vi inom skolvetenskapen inte förlitar oss på kejserliga
dignitärer längre utan ser till reell kompetens så verkar det som att man inom området livsstil ännu inte kommer ifrån gamla
hushelgons åsikter. Jag tänker här på hur
man fortsatt på livsmedelsverkets hemsida
skriver ”ät mer grönt” och att man skall
undvika mättat fett såsom Ancel Keys och
andra före detta tungviktare sagt. Som vetenskapsman undrar jag vem som godkänt
en sådan märklig uppmaning. Om det vore
baserat på minsta studie så skulle man väl i
så fall skriva hur mycket man skall äta, inte
att det alltid skall vara ”mer”. Tänk om jag
redan sett denna uppmaning två gånger på
hemsidan, skall jag då öka frukt och grönt
lite för varje gång jag ser den? Blir jag inte
tjock till slut då?
Det allra märkligaste är ju annars att denna uppmaning, att äta mer grönt, faktiskt
redan har testats på hela 48 000 kvinnor i
ca 9 år. Men fann att mer frukt och grönt,
kombinerat med mer fibrer och mindre
fett, inte gav någon som helst effekt på
hjärt-kärlsjukdom i ett randomiserat upplägg [7]. Och som jag skrivit här tidigare, i
den subgrupp kvinnor som hade etablerad
hjärtkärlsjukdom vid studiestart, så inducerade rådet med mer frukt och grönt och

Referenser

"Jag tror verkligen att just inom området livsstil
så sitter bojorna kvar efter gamla förebilders
åsikter och tro."
fibrer och mindre fett en ökning av sjukligheten med 26 % [7]. Som synes i referenslistan efter denna skrift så firar denna
Womens Health Initiative studie nu 10 års
jubileum avseende publikationen i JAMA.
Men ännu är resultaten inget man rättat sig
efter i de råd man ger på Livsmedelsverket.
Fettet mot kolhydraterna

Jag tror verkligen att just inom området
livsstil så sitter bojorna kvar efter gamla
förebilders åsikter och tro. Ancel Keys var
alltså den epidemiolog och professor som i
Amerika drev igenom att man skulle minska fettintaget och istället satsa på omättat
fett och kolhydrater. Uppenbarligen så
vann han den dåtida debatten mot kollegan Yudkin som istället menade att det
var socker som var det som var farligast för
kranskärlen. Politikerna på den tiden valde att lita på Keys snarare än Yudkin och
man tog fram de klassiska kostråden med
mycket frukt, grönt och lite fett som ännu
utgör grunden för många råd inom området. Man har nyligen visat att det inte ens
på den tid som Keys verkade fanns data till
förmån för hans fettfobi mer än de statistiska samband han presenterade [8, 9]. Men
det allra allvarligaste är ju att Keys själv var
med och startade en studie som verkligen
i ett randomiserat upplägg undersökte den
eventuella nyttan med det fleromättade
fettet. Denna studie, Minnesota Coronary
Experiment (MCE) presenteras i detalj på
annan plats i detta nummer av VM eftersom den är så viktig. Man fann verkligen
att majsolja, som är rik på linolsyra som
är en fleromättad omega-6 syra, minskade
kolesterolhalten när detta fick ersätta mättat fett i maten mellan åren 1968-1973 hos
patienter som var inlagda för vård i mer
än ett år. Men dels såg man att äldre personer som var med i studien fick en ökad
förtida dödlighet i majsolje-armen, dels såg
man att sänkningen av kolesterol var starkt
positivt korrelerad till dödlighet. Ju mer
man sänkte sitt kolesterol med majsolja ju
farligare var det! Min tolkning kan ni se i
separat artikel i detta nummer.

Som läsare av VM vet, så är detta andra
gången som fleromättad omega-6 olja visar
sig kunna orsaka skada på människa. Första
gången var i Sydney Diet Heart Study där
tillskott av omega-6 från växten färgtistel
ökade dödligheten hos kranskärlssjuka patienter. Båda dessa studier, MCE och Diet
Heart, doldes av författarna genom underlåtenhet att få dessa publicerade när de var
klara. Vi kan tacka Ramsden och medarbetare för sitt journalistiska och vetenskapliga arbete att sanningen till slut kommit
fram från båda dessa studier. Det är också
iögonenfallande att det är här i vårt EU, än
så länge är Storbritannien med, som dessa
viktiga vetenskapliga arbeten har publicerats, i British Medical Journal [10, 11].
Frihet, broderskap och ojämlikhet i finalen

En intressant och talande detalj i Beethovens femte symfoni var att han inte alls
tog upp det tredje benet i revolutionen,
det om jämlikhet. Detta var antagligen för
att han helt enkelt inte alls trodde på det
temat. Tvärtom sade han till en potentiell
mecenat att, ungefär, ”hundratals kungligheter, som av ren tur fått sina titlar, dör och
glöms bort alltmedan musiken jag skapat
aldrig kommer att försvinna ur historien”.
Här hade han ju förstås helt rätt. Men
när hans femte symfoni uppfördes första
gången i Paris kände många fransmän igen
de traditionella tonerna från en gammal
kampsång, som spelats under revolutionen,
och som finns inlagd i harmonierna i den
femte symfonins final. En åhörare som själv
varit med i kriget reste sig till och med upp
under spelningen och proklamerade exalterat ”Kejsaren lever”. Kanske det var tur att
Beethoven nu inte kunde höra detta, det
var ju just störtande av Ludvig XVI och andra överhögheter som han velat få fram i
sin symfoni.
I och med denna finala ”från redaktionen”
lämnar jag över makten till vår nye ledare
Isak Lindstedt!
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Nytt medlemsår 2017
Bäste/bästa tidigare, nuvarande eller
blivande medlem i SVM.
Det nya året 2017 närmar sig med stora
steg, och vi hoppas att du vill fortsätta att
vara medlem i SVM! Det är nu dags att förnya ditt medlemskap.

Hur går jag tillväga för att betala?

Vid årsmötet 2016 togs ett beslut att höja
medlemsavgiften till 200 kr, avgiften sätts
lättast in på vårt bankgiro 383-0114.
Glöm inte att ange namn och mailadress på
talongen. Du som är läkare och medlem i
Sveriges läkarförbund, kan även betala per
automatik, genom avisering från Sveriges
läkarförbund. Men då måste du anmäla detta till Sveriges läkarförbund eller enklast till
mig via mail, ingar.timberg@skane.se

Varför skall du vara med i SVM?

Jo, därför att du som medlem:
– Försäkrar dig om att fortsatt få Vaskulär
Medicin i pappersformat i brevlådan 4
ggr per år.
– Får reducerad anmälningsavgift till våra
föreningsarrangemang, såsom kursen för
sjuksköterskor i Stockholm och European
Society for Vascular Medicines kongress i
Graz i maj 2017.
– Har möjlighet att ansöka om deltagande
i nordiska forskarutbildningskurser och
att nomineras till European Society of
Hypertensions Summer School.
– Har möjlighet att göra din röst hörd och
påverka föreningens centrala frågor, både
direkt på våra årsmöten och via vår moderförening Svenska Läkaresällskapet.
– Genom föreningens vidsträckta kontakter har goda möjligheter att påverka även
nationella och internationella organ rörande vaskulär medicin.
– Löpande får information om kommande
konferenser, möten, fortbildningskurser
och andra viktiga aktiviteter.
– Håller dig uppdaterad på vad som händer
inom vaskulär medicin i Sverige och övriga världen.

En blygsam summa

Anmäl Dig

Om du som läser dessa rader inte är medlem redan, anmäler du dig enklast med
hjälp av det elektroniska formuläret under
fliken ”Medlemsinformation” på vår hemsida: www.hypertoni.org
Om du inser att du trillat ur vårt medlemsregister, så beror detta på att vi inte
har fått in någon medlemsavgift från dig de
senaste åren! 2014 gjorde vi ju en revision
i vårt medlemsregister och de medlemmar
som ej betalt avgiften på ett par år togs
bort. Du är i så fall varmt välkommen tillbaka om du betalar årsavgiften.

200 kr är en blygsam summa, men ditt bidrag i form av betald medlemsavgift är ändå
viktigt för föreningen!
Vi hoppas därför på ditt fortsatta/nya
stöd och medlemskap genom att du betalar
200 kr till SVM.
För styrelsen i SVM
Ingar Timberg
kassör

ingar.timberg@skane.se

Bankgiro 383-0114
200 kr
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GI mikrobiota hos barn
Mag-tarm mikrobiota programmeras tidigt i livet med möjlig
betydelse för hälsa och sjukdom under livsförloppet
Abstrakt
Ny forskning har belyst betydelsen av samband mellan en individs tarmflora och hälsan. Det kan vara så att denna tarmflora
åtminstone till en del programmeras tidigt
i livet. Ökad kunskap inom detta område
kan få betydande klinisk relevans i framtiden. Under fosterstadiet kommer barnet för
första gången i kontakt med de bakterier
som ska utgöra dess tarmflora. Nästa kontakt är vid förlossningen och därefter fortsätter koloniseringen av bakterier i tarmen i
takt med introduktion av olika födoämnen.
Under barnets tre första levnadsår är tarmfloran som mest känslig och mottaglig för
yttre påverkan. Störningar i den tidiga koloniseringen av tarmfloran anses kunna leda
till immunologiska och metabola rubbningar senare i livet samt möjligen kunna
bidra till fetma och risk för typ 2 diabetes,
kanske även till vaskulära störningar.
Människan lever i något av en symbios
med olika mikroorganismer i sin närmiljö, inte minst det stora antal bakterier som
finns i mag-tarmkanalen, men även på hud
och slemhinnor. Det vetenskapliga intresset för magtarmkanalens bakteriemönster
är i växande. År 2005 fanns det 55 artiklar
publicerade på databasen PubMed under
sökorden “gut” och “microbiota”. Tio år
senare har antalet gått upp till 2030 artiklar (2015) och 2404 (november 2016).
Man kan alltså tydligt se ett ökat intresse
för forskningsområdet. Här sammanfattas
en systematisk litteraturstudie som utfördes
hösten 2015 om hur mikrobiota mönster
etableras tidigt i livet och vad detta potentiellt skulle kunna ha för betydelse för hälsa
och sjukdom senare i livsförloppet. Några
studier skildras mera ingående.
Etablering av mikrobiota tidigt i livet

Gastrointestinal (GI)-mikrobiotan etableras tidigt i livet och genomgår flera förändringar innan den i princip är färdigprogrammerad vid tre års ålder. Då har barnet
gått igenom tre faser; prenatal, perinatal och
postnatal fas, för att till slut erhålla en mikrobiotasammansättning som kan hantera

vuxen föda (1). Det är vad som sker med
mikrobiotan och barnets samtida utveckling under dessa tre faser samt hur det sker
som man i dagsläget försöker att kartlägga
närmare. En djupare förståelse av avgörande komponenter krävs och utvecklingssteg
för att man i framtiden skall kunna påverka
mikrobiotan terapeutiskt.

den prenatala fasen är fostrets egen genetiska sammansättning. Gener har en inverkan
både på mikrobiotas möjligheter att kolonisera tarmen samt på kroppens egen tolerans
för bakterierna (6, 7). Vissa specifika gener
har dessutom påvisats ha sjukdomsframkallande effekter genom att direkt förorsaka
mikrobiell dysbios (5, 7).

Prenatal fas
Man har länge trott att fostret/barnet är
sterilt fram tills födseln då det kommer
i kontakt med omgivande miljö (2, 3). I
dagsläget är man dock överens om att programmeringen av mikrobiota börjar redan
i livmodern (1, 2, 4). Bevis för detta härleds till att man hittat mikrober i placenta,
navelsträng, fostervatten samt i barnets
första avföring (mekonium). Man tror att
dessa bakterier härstammar från moderns
mikrobiota som via blodet eller lymfsystemet translokerar till fostret (1, 2). Detta
betyder alltså att förändringar i moderns
mikrobiotamönster under graviditet har inverkan på fostrets mikrobiotaprogrammering (2, 5, 6). En annan viktig komponent i

Perinatal fas
Det nästa och huvudsakliga steget i programmeringen sker vid födseln. De första
kolonisatörerna av GI-kanalen är fakultativt anaeroba bakterier som förbrukar syret
i tarmen och på så sätt gör det möjligt för
obligat anaeroba bakterier att kolonisera
tarmen. Detta sker ungefär 1-2 veckor efter förlossningen. I och med att de obligat
anaeroba bakterierna tar över koloniseringen av tarmen ökar diversiteten fram till att
den adulta mikrobiotan är fullt etablerad
(3, 4). Barnet kommer att koloniseras av de
bakterier som det först kommer i kontakt
med. Således kommer koloniseringen och
den fortsatta programmeringen att se olika
ut beroende på förlossningssätt (4).
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Vaginal födsel
Ett barn som föds vaginalt koloniseras
främst av moderns mikrobiota från vagina
och tarm (1, 3, 5, 8). De första kolonisatörerna utgörs av dem fakultativt anaeroba
bakterierna Enterococcus, Streptococcus och
Enterobacteriaceae. Därefter tar de obligat
anaeroba bakterierna Bifidobacterium, Bacteroides och Clostridium vid (4). De viktigaste av dessa bakterier, Bifidobacterium,
har bevisats överföras vertikalt från modern
till barnet då vissa stammar är monofyletiska med moderns mikrobiota. Detta antyder
att moderns mikrobiota spelar roll för barnets utveckling av sin egen tarmflora (9).
Även Lactobacillus är en tidig kolonisatör
vid vaginal födsel (3). Såväl Bifidobacterium
som Laktobacillus anses vara gynnsamma
bakterier för barnets vidare utveckling av
mikrobiotan och immunförsvaret (1, 10).

på att deras tarm inte är fullt utvecklad och
att koloniseringen inte hinner följa samma
mönster som hos ett fullgånget barn (8,
12). Den lägre mångfalden hos de prematura barnen gör det möjligt för potentiellt
patogena bakterier att få fäste och eventuellt bidra till sjukdom (1).

Kejsarsnitt
Barn som föds med kejsarsnitt koloniseras
främst av moderns hudflora och bakterier
från sjukhusmiljön och vårdpersonal. Dessa
utgörs av de vanliga hudbakterierna Staphylococcus samt Corynebacterium och således
blir andelen gynnsamma Bifidobacterium
lägre (1, 3, 5, 8).
Kejsarsnittsfödda barn har i sin helhet
lägre diversitet i mikrobiotan än vaginalt
födda barn direkt efter födseln (11). Det
finns ett flertal studier med olika resultat
för vilka bakterier som först koloniserar ett
barn som har fötts via kejsarsnitt. Dessa
skilda resultat beror troligen på att man
använt sig av olika metoder, tidpunkter för
provtagning och detektionsnivåer för bakterierna som undersökts. Detta indikerar
att det krävs mer grundforskning varvid
man kartlägger mikrobiotan hos större populationer för att få fram standardiserade
detektionsnivåer för bakterierna.

Bröstmjölk och bröstmjölksersättning
Förutom näringsämnen som stödjer barnets tillväxt innehåller bröstmjölk även flera
olika bakterier; Bifidobacterium, Staphylococcus, Streptococcus och Lactobacillus. Dessa
hjälper till att kolonisera barnets tarm och
kan kompensera för en ”felprogrammerad”
mikrobiota som uppkommit vid exempelvis kejsarsnitt (1, 6). Vissa studier har
påvisat ett samband mellan moderns mikrobiota och bröstmjölk, d.v.s. att bakterier
i bröstmjölken delvis härstammar från moderns tarmbakterier. I bröstmjölken finns,
utöver bakterier och näringsämnen för
barnets tillväxt, även oligosackarider som
har en prebiotisk effekt och därmed gynnar
exempelvis Bifidobacterium i tarmen (5, 9).
Man har sett att bröstmjölksfödda barn
och barn som får bröstmjölksersättning
följer olika tillväxtmönster under det första
levnadsåret. De bröstmjölksfödda barnen
växer långsammare under andra halvan av
året. Långsammare tillväxttakt har visat
sig ha goda effekter för metabol hälsa (6).
Bröstmjölksfödda barns mikrobiota domineras av Bifidobakterier medan barn som
får ersättning har en lägre andel Bifidobakterier, högre totalantal bakterier samt högre
diversitet. Dessutom har barn som får ersättning fler arter av Clostridium än bröstmjölksfödda (4, 6, 13). Det finns alltså en
tydlig skillnad i mikrobiota-mönster mellan
bröstmjölksfödda barn och barn som får
ersättning tidigt i livet. Ett flertal studier har
kommit fram till att en anpassad bröstmjölksersättning som är mer lik naturlig bröstmjölk
har en högre bifidogen effekt (6, 13).

Gestationsålder
Ett nyfött barns gestationsålder har betydelse för den initiala kolonisationen av tarmen. Det har t.ex. visat sig att prematura
barn har en längre kolonisationstid och
högre interindividuell varians med minskad
mångfald av mikrobiotan än hos fullgångna
spädbarn. De har dessutom lägre förekomst
av ”goda” bakterier som Bifidobacterium
och Lactobacillus (1, 10). Detta kan dels
bero på att prematura barn oftare vistas
lång tid i sterila miljöer på sjukhuset samt
att de oftare blir behandlade med antibiotika tidigt i livet (1), men det kan också bero
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Postnatal fas
Efter förlossning fortsätter programmeringen som tidigare nämnts fram till barnet är
ungefär tre år gammalt. Denna process påverkas av den första födan i form av bröstmjölk eller bröstmjölksersättning och senare den successiva övergången till fast föda
(6). Det har gjorts ett flertal studier om
hur bröstmjölken påverkar ett spädbarns
mikrobiota och likaså på de skillnader som
uppstår om ett barn istället ges bröstmjölksersättning.

Fast föda
Introduktion av fast föda hos barnet vid
ungefär 4-6 månaders ålder leder gradvis
till en mer adult mikrobiota med ökad andel Bacteroides och Clostridium (1, 4). Barn
som får bröstmjölksersättning genomgår en
snabbare diversifiering av mikrobiotan vilket leder till en tidigare övergång till adult
mikrobiotamönster. Allteftersom fler födoämnen introduceras till barnet diversifieras
mikrobiotan till en mer stabil vuxen version
där förekomsten av Bifidobacterium är låg (4).
Den tidiga programmeringen av mikrobiota kan alltså ses genomgå olika faser som
styrs av vilka bakterier barnet gradvis kommer i kontakt med. Man har sett att såväl
allmänna bakteriella mönster som specifika
bakteriers kolonisering har inverkan på hur
utvecklingen av mikrobiotan fortskrider.
Vägar att påverka etableringen av mikrobiota tidigt i livet

Som beskrivits är mikrobiotan tidigt i livet
mycket varierande och står under påverkan av bl.a. moderns hälsa, förlossningssätt
samt barnets kostintroduktion. Andra faktorer som också har betydelse för den tidiga
programmeringen är geografisk hemvist,
förekomst av syskon, husdjur, samt yttre
interventioner som exponering för pre-,
pro- och antibiotika (11, 14).
Prebiotika
Prebiotika är icke-nedbrytningsbara oligosackarider som når tarmflora och stimulerar tillväxt och aktivitet av tarmflorans
skyddande bakterier. Det har visats att vissa
typer av oligosackarider stimulerar utvecklingen av immunsystemet, men det krävs
fler och större studier för att säkert bevisa
prebiotikas positiva effekter på mikrobiotan
och immunsystemet. Det krävs vidare mer
kunskap om vilka oligosackarider som har
positiva effekter och hur man ska administrera dem mest effektivt (4, 6, 15).
Probiotika
Probiotika är levande organismer som har
gynnsamma effekter på mikrobiota och immunsystemet. Den vanligaste probiotikan
utgörs av Bifidobacterium och Lactobacillus
(6). Genom att administrera probiotika i
form av Bifidobacterium i bröstmjölksersättning till ett barn som inte ammar kan
man uppnå en liknande och mer gynnsam
mikrobiota som hos ett barn som dricker
bröstmjölk (13). Man har även sett att administrering av probiotika till modern såväl

under graviditet som efter förlossning kan
minska risken för atopiska sjukdomar hos
barnet (2).
Såväl pre- som probiotika kan administreras i kosten, både i syfte att förebygga och
för att återställa en GI-mikrobiota i obalans.
För ett barn som föds med kejsarsnitt, och
därigenom har fått en ”felprogrammerad”
mikrobiota, kan den naturliga probiotikan
i moderns bröstmjölk innebära en reglerande effekt på den fortsatta programmeringen
och göra att mikrobiotan blir mer lik den
som ses hos vaginalt födda barn (1, 6). En
kombination av pre- och probiotika kallas
för synbiotika varvid prebiotikan har en
stimulerande effekt på probiotikan. Vid
administrering av pre-, pro- och synbiotika är det viktigt att tänka på tidpunkten,
behandlingsduration och förlossningssätt.
Detta på grund av att den tidiga mikrobiotan är mycket känslig för yttre påverkan och
att man ännu inte känner till alla effekter
av de olika substanserna (16). Exakt hur de
kausala sambanden ser ut eller hur effektiva de är vet man inte i dagsläget, men man
har höga förhoppningar på pre-, pro- och
synbiotikas framtida terapeutiska potential
(6, 16).
Antibiotika
Behandling med antibiotika är relativt
vanligt förkommande tidigt i livet för att
motverka sjukdomar och förebygga eventu-

ella infektioner. Det är särskilt vanligt hos
prematurt födda barn och hos barn födda
med kejsarsnitt (1, 5). Förutom att avdöda
de avsedda patogena bakterierna slår antibiotika även ut skyddande bakterier i tarmen. Hos spädbarn leder detta till att den
normala programmeringen av mikrobiotan
försenas och att hela sammansättningen av
mikrobiotan påverkas negativt (12). Man
har även sett att antibiotikabehandling av
modern under både graviditet och amning
har påverkan på barnets sammansättning av
mikrobiota, bland annat genom att modern
får en förändrad vaginalflora, och att andelen av exempelvis Bacteroides sjunker (5).
En fråga man kan ställa sig här är huruvida förändringarna i mikrobiota som orsakas
av antibiotika varierar beroende på vilken
typ av antibiotika man använder. Ökad
kunskap inom detta område är kliniskt relevant vid behandling av såväl moder som barn
i samband med förlossning (12, 14, 17).
Mikrobiotans betydelse för hälsa och
sjukdom

Förutom att tarmen är den plats där den
största delen av kroppens energiupptag sker
är detta också ett stort immunologiskt aktivt organ. Mikrobiotan spelar en viktig roll
för båda dessa funktioner och således kan
en rubbad mikrobiota leda till såväl metabola som immunologiska förändringar (2,
16).

Metabola förändringar
Det är påvisat att vissa förändringar i programmeringen av mikrobiota ökar risken
för fetma i barndomen. Studier visar exempelvis att kroppsmasseindex (BMI) hos
unga pojkar ökar om de hade blivit behandlade med antibiotika någon gång under sitt
första levnadsår. Detta samband gäller inte
hos flickor i samma ålder (17). Antibiotikabehandling av mödrar, både under graviditet och strax efter förlossning, har visat sig
ha effekter på barnet i form av ökad kroppsstorlek och senare utveckling av fetma (12).
Man har funnit att antibiotika förutom att
påverka kroppens energiupptag också ändrar uttryck av mikrobiotans gener (mikrobiomet) på ett sådant sätt att mikroberna
bidrar till ökad fettomvandling. Detta
skulle kunna vara en del av förklaringen till
viktuppgången hos barn vid antibiotikaanvändning tidigt i livet (14).
Immunologiska förändringar
Genom att verka i tarmen är den tidiga mikrobiotan starkt kopplad till utvecklingen av
människans immunförsvar och rubbningar
i etablerandet av mikrobiota kan därför leda
till störningar i immunförsvaret (3, 4, 18).
När man utsätts för bakteriella antigen vid
upprepade tillfällen utvecklas tolerans för
dessa vilket bygger upp vårt immunförsvar.
Inom utveckling av immunologiska sjukdomar talar man ofta om ett så kallat ”win-
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"Eftersom mikrobiotan är så pass varierande under den tidiga programmeringsfasen
krävs det forskning med standardiserade metoder och på större
populationer för att kunna dra generella slutsatser. "
dow of opportunity”. Detta är perioden då
immunsystemet fortfarande utvecklas och
är mottagligt för nya antigen och uppbyggnad av tolerans mot dessa (3). Den ökande
prevalensen av immunologiskt medierade
sjukdomar i västvärlden förklaras ofta med
hjälp av hygienhypotesen, d.v.s. att vi numera inte utsätts för bakteriella antigen i
samma utsträckning som förr och därigenom utvecklar sämre immunförsvar samt
ökad risk för allergiska sjukdomar (18).
Astma
I en kohort från 2011 kartlade man en liten
del av bakterieprofilen hos tre veckor gamla
barn som uppfyllde kriterierna för ”Asthma
predicted index”. Kartläggningen visade två
bakterier som kunde kopplas till astma senare i livet; Bacteroides fragilis och ett subkluster av Clostridium coccoides (19). Ökad
förekomst av den ena eller andra av dessa
två bakterier i ett barns mikrobiota skulle
alltså kunna vara en möjlig indikator för
utveckling av astma senare i livet. Ännu en
bakterie som har påvisats ha koppling till
senare astma är Clostridium difficile. Man
har funnit att barn som under sin första levnadsmånad koloniserades av denna bakterie oftare utvecklade astma vid 6-7 års ålder
(20). Andra studier indikerar däremot att
det är diversitet i mikrobiotan, snarare än
förekomst av specifika mikrober, som har
störst betydelse för eventuell utveckling av
astma (3, 18).
Neurologiska förändringar
Man har beskrivit att tidiga förändringar i
mikrobiotan kan leda till rubbningar i den
mentala hälsan genom påverkan på det centrala nervsystemet. Ett exempel är att man
har sett en association mellan kejsarsnittsfödda barn som får en rubbad mikrobiota
och utveckling av autism. Mikrobiotan och
hjärnan kommunicerar med varandra hormonellt, immunologiskt och neurologiskt
(”gut-brain-axis”). Utvecklingen av detta
kommunikationssystem sker samtidigt som
utvecklingen av CNS, varför man kan tänka sig att mikrobiotan skulle kunna ha en
viss inverkan på mental hälsa. Detta är ett
relativt outforskat område och motiverar
ökat fokus i framtiden (10).
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Vaskulära effekter
Det finns såväl djurexperimentella studier
som observationer hos människa som antyder att GI-mikrobiota mönster skiljer
sig åt mellan individer med hypertoni och
normotensiva kontroller (21). Om detta
utgör en primär rubbning, eller sekundärt
till t.ex. avvikande kostmönster och saltintag är svårt att reda ut. Andra studier har
kunnat påvisa samband mellan intrauterin
tillväxthämning resulterande i födsel av
lätt-för-tiden barn samt senare i livet uppträdande blodtrycksstegring (22). Då skulle
ett antagande kunna vara att denna tidiga
tillväxtrubbning, som i en del fall åtföljs av
en för snabb viktuppgång i tidig barndom
(”mis-match and catch-up growth”) (22),
kan vara associerad med annorlunda mikrobiota-sammansättning, något som återstår att kartlägga.
I USA pågår f.n. en studie för att undersöka mikrobiotamönster hos patienter med
resistent hypertoni jämfört med kontroller,
och där försök skall göras för att med riktad
antibiotika-terapi (minocyklin) ändra den
mikrobiologiska bakteriefloran i mag-tarmkanalen för att avläsa eventuella effekter
på hemodynamisk reglering och vaskulär
funktion (ClinicalTrials.gov Identifier:
NCT02188381).
Sambandet mellan GI-mikrobiota och
hypertoniutveckling studeras således alltmera (23). Nyligen har det hävdats att det
finns dysfunktionella interaktioner mellan
det sympatiska nervsystemet och magtarmkanalens permeabilitet som skulle kunna
påverka mikrobiota-mönster och även vara
associerat till blodtrycksstegring (24).
I den nu pågående Malmö Offspring
Study (www.med.lu.se/mos) kartläggs såväl kostintag under fyra dygn som mikrobiotamönster, men även karakterisering av
olika vaskulära och hemodynamiska fenotyper, inklusive artärstyvhet mätt momentant (Sphygmocor) samt under 24-timmar
(Arteriograph). Data från 2200 individer är
under bearbetning.

Perspektiv mot framtiden
En tidig programmering av mikrobiotan påverkas av både inre och yttre faktorer, t.ex.
har barnets egna genetiska sammansätt-

ning, moderns hälsotillstånd, förlossningssätt, kostintroduktion och tidig administrering av antibiotika stor betydelse. De första
tre åren då mikrobiota programmeras är en
känslig period för barnet och skulle kunna
vara avgörande för risken att utveckla vissa
sjukdomar senare i livet, eller åtminstone
öka känsligheten för dessa. Hittills har man
kunnat identifiera en del specifika bakterier
och bakteriella mönster som har antingen
skyddande eller sjukdomsalstrande effekt,
men forskning pekar också på att diversitet i mikrobiotan under olika perioder av
programmering är av betydelse. Eftersom
mikrobiotan är så pass varierande under
den tidiga programmeringsfasen krävs det
forskning med standardiserade metoder
och på större populationer för att kunna
dra generella slutsatser. Även longitudinella
studier som följer en människa från födsel
till vuxen ålder krävs för att, på basen av
uppgifter om genetik och kostmönster, ta
reda på kausala relationer mellan programmering och hälsa. I en holländsk tvärsnittsstudie kunde man t.ex. inte påvisa några
starka samband mellan faktorer tidigt i livet
samt mikrobiotamönster hos vuxna [25],
men här skulle långtidsstudier vara av värde. Hittills har alltså forskningen visat på
olika samband men det krävs vidare vetenskapligt arbete, inte minst interventionsstudier, för att få tydliga svar och kunna påvisa
en föreslagen kausalitet. Detta kan potentiellt även ha betydelse för vaskulär funktion,
hemodynamisk reglering och artärstyvhet
men där kausaliteten kan vara tveksam.
Kanske kan just samband mellan tillväxthämning under fosterliv samt förändrade
mikrobiotamönster utgöra känslighetsfaktorer för senare i livet uppträdande hypertoni. Denna forskning befinner sig ännu i
sin linda.
Tillägg: Malmö Offspring Study (MOS)
stöds av Vetenskapsrådet och Hjärtlungfonden. Mikrobiotadelen av MOS leds av
professor Marju Orho-Melander, CRC,
Malmö.
Matilda Angberg, med kand,
Marion Darlison, med kand,
Peter M Nilsson, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper,
Lunds Universitet, SUS, Malmö
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Betydelsen av kontinuitet i vården
Kontinuitet kan definieras på olika sätt. Den som vi ofta talar om är den
relationella dvs den fortlöpande relationen mellan patient och behandlare.
Innebär kontinuitet en känsla av tillit och trygghet för patienten eller…...?

Bakgrund

Den allmänna kunskapen är att om patienterna är tillfredsställda med given vård då
är kontinuiteten en av de viktigaste bakomliggande faktorerna. Ofta har hälso- och
sjukvårdspersonal hörts uttala sig om att de
trivs med sitt arbete om de har möjlighet
att följa samma patient över tid. Problem
finns idag med åtstramad verksamhet där
jakten på effektivitet resulterar i en syn på
den enskilda personen som utbytbar och
det viktigaste blir punktinsatser för att hålla
verksamheten flytande. Ingen medarbetare
är unik utan alla är utbytbara och kontinuitet har inget egenvärde. Frågan är hur
vi ställer oss till den utvecklingen och vad
litteraturen säger.
Kontinuitet

Haggerty och medarbetare [1] gjorde en
djupdykning i litteraturen för att undersöka begreppet kontinuitet. En första
granskning presenterades vid ett arbetsseminarium vid en konferens om kontinuitet i Vancouver i Kanada. Arbetet fortsatte
sedan med granskning av 583 dokument
där 39 % handlade om primärvård, 19 %
om mentalvård, 16 % om sjukdomsspecifik
vård, 13 % om omvårdnad och resterande
handlade om mätning av kontinuitet eller
om andra verksamheter.
I primärvården sågs kontinuitet som en
relation, mellan en behandlare och en patient, som löper över en sjukdomsperiod.
Där fanns en känsla av tillhörighet och lojalitet från patientens sida och ansvarstagande
från behandlarens. Kontinuiteten förbättrar
kommunikationen, tilliten och känsla av
ansvar. Inom mentalvården var det viktigt
med koordinering av insatser och stabil
patient-behandlarrelation över tid. Behandlaren där är ofta ett team där vårdplanen är
ett viktigt arbetsinstrument. Tillgänglighet
till vård ansågs vara en del av kontinuiteten. Inom omvårdnadsområdet understryks
överföring av information och koordinering av vård över tid med tyngdpunkt på
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kommunikation mellan sjuksköterskor
angående patientens skiftande behov. Den
kommunikationen är viktig vid utskrivning
av en patient från sjukhus till annan vårdform. I den sjukdomsspecifika vården definierades kontinuitet som att relevant vård
ges av olika behandlare i rätt tid och i logisk
ordning. Här betonades vikten av att följa
olika riktlinjer.
Två centrala beståndsdelar av kontinuitet
framkom ur analysen. Dessa var att vården
gavs till en enskild patient och att vården
gavs över tid. Kontinuitet bestäms av hur
den individuella patienten uppfattar koordinering och samverkan av vården.
Det framkom också tre olika typer av kontinuitet; den informationella, den behandlande och den relationella. Den informationella handlade om att förutom t.ex. den
medicinska dokumentationen så behövde
behandlaren även kunskap om patientens
preferenser, värderingar och situation. Den
behandlande kontinuiteten är speciellt viktig när patienten har kroniska eller komplicerade sjukdomar. Där ska vård ges vid rätt
tidpunkt och insatserna ska komplettera
varandra. Riktlinjer och vårdprogram kan
vara bra hjälpmedel. Stor flexibilitet krävs
i vården för att tillgodose patientens vårdbehov utifrån dennes förändrade tillstånd.
Den relationella kontinuiteten överbryggar
tidigare given vård till pågående och även
framtida vård. Denna typ av kontinuitet är
speciellt värdefull i primärvård och mentalvård där behandlaren ger patienten en
känsla av förutsägbarhet och sammanhang.
Faktorer som predicerar kontinuitet

Kristjansson och medarbetare [2] gjorde
en studie i Kanada med syfte att undersöka
vilka faktorer som förutsäger kontinuitet i
primärvården. Av de 1884 vårdcentralerna
valdes 155 enheter ut slumpvis. På vårdcentralerna var det besök hos läkare och avancerade sjuksköterskor (nurse practitioners)
som studerades (n=363). Vid besök på
vårdcentralerna besvarade 5361 patienter

ett frågeformulär före besöket. Formuläret
innehöll fyra frågor som kunde ge maximalt
16 poäng. Frågorna handlade om patienten
fick träffa samma behandlare varje gång,
om patienten kunde ringa och prata med
den behandlare som kände hen bäst, om behandlaren såg patienten som en person och
vilken kunskap behandlaren hade om vilka
problem som patienten tyckte var viktigast.
Resultatet visade att äldre patienter upplevde större kontinuitet liksom patienter med
flera kroniska sjukdomar. De som arbetade
heltid och de som hade högre utbildning
upplevde mindre kontinuitet liksom de
med sämre psykisk hälsa. Större kontinuitet
upplevdes i tätorter jämfört med på landsbygden och de som besökte äldre läkare
upplevde även de större kontinuitet. På enheter med få behandlare, få sjuksköterskor
anställda och enheter som hade mer än 24
timmars telefontid per vecka, men inte var
öppna på helgen upplevdes en högre grad
av kontinuitet.
Patienttillfredsställelse

Sambanden mellan upplevd kontinuitet
och patienttillfredsställelse undersöktes
genom en litteraturstudie av Saultz och
Albedaiwi [3]. I granskningen ingick 20
studier från USA, Australien och Europa.
Författarna slår fast att det finns evidens för
att det finns ett samband mellan behandlarkontinuitet och hur tillfredsställd patienten
är med vården. Åtminstone är det så i västvärlden. De har vissa förbehåll för sina slutsatser eftersom studierna var av varierande
kvalitet metodmässigt och att det användes
mycket olika instrument för att mäta patienternas tillfredsställelse. Det var t.o.m.
så att i någon studie tillfrågades patienterna om de önskade att byta behandlare eller
viljan att vänta på att få ett besök hos en
specifik person. Detta är det som ofta kallas
surrogatmått dvs att man inte mäter direkt
det som ska undersökas utan mäter något
som antas ha betydelse för det som egentligen efterfrågas.

Förbättrad hälsa och ekonomiska vinster

För politiker och enskilda vårdgivare är frågan om kontinuitet förbättrar patienternas
hälsa intressant och de eventuella ekonomiska vinsterna kanske ännu intressantare.
Dessa samband studerades av Saultz och
Lochner [4] i en litteraturgranskning. I
granskningen av påverkan av kontinuitet på
förbättrad hälsa ingick 40 studier och för
kostnader granskades 20 studier. Bättre hälsa sågs i 35 av de 40 studierna för någon av
variablerna som studerades. Variablerna var
av mycket olika slag men de påverkade alla
patientens hälsa eller chans till överlevnad
på något sätt. De vanligast förekommande
variablerna var de som speglade förebyggande behandling, inläggning på sjukhus,
kvaliteten på läkar-patientrelationen, indikator på behandling av kronisk sjukdom
och mödravård. Det användes tio olika sätt
att mäta kontinuiteten i studierna och designen var allt från randomiserade kontrollerade studier till tvärsnittsstudier.
I de 20 studierna där sambandet mellan
kontinuitet och kostnader undersöktes var
de vanligaste variablerna kostnader relaterade till sjukhusinläggning, besöksfrekvens
och besök på akutmottagning, att patienten uteblev från besök, diagnostiska tester
och undersökningar. Designen på studierna
var lika varierande för dessa studier. I en
studie sågs högre kostnader för läkeme-

delsförskrivning och remisser till specialist,
men i de övriga 19 sågs minskade kostnader
korrelerat till kontinuitet för åtminstone en
variabel som ingick i studien.

husinläggningar. Eftersom endast indirekta
kostnader undersöktes [4] är det däremot
osäkert om kontinuitet ger lägre kostnader.

Konklusion

1. Haggerty, J.L., et al., Continuity of care: a multidisciplinary review. BMJ, 2003. 327(7425): p. 121921.

För patienter och deras familjer är upplevelsen av kontinuitet att behandlaren vet vad
som har hänt förut, att olika behandlare är
överens om innehållet i vårdplanen och att
den behandlare som känner dem kommer
att vårda dem framöver [1]. Det finns en
känsla av tillhörighet och lojalitet från patientens sida och ansvarstagande från behandlarens. För behandlarna innebär kontinuitet att de har tillräcklig kunskap och
information om patienten för att kunna ge
bra vård och är säkra på att deras insatser
kommer att respekteras och fullföljas av andra behandlare. Från Kanada rapporterades
[2] att patienter med större vårdbehov upplevde större kontinuitet. Dessvärre, upplevde patienter med psykisk ohälsa sämre kontinuitet och på landsbygden var den också
sämre. Det fanns ett signifikant samband
mellan kontinuitet och patienttillfredsställelse med given vård [3], men om det är
kontinuiteten som ger patienttillfredsställelse eller tvärtom är osäkert. Kanske finns
ett inbördes beroende mellan dem. Vidare
ser det ut som att kontinuitet ger bättre
förebyggande behandling och färre sjuk-
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Minnesota Coronary Experiment studien
kommer äntligen fram ur byrålådan
Kolesterolsänkning med majsolja ökar risken att dö i förtid

S

åsom beskrivs i ”från redaktionen” i
detta nummer av Vaskulär medicin så
har det kommit ytterligare en studie
som visat att det är farligt att öka konsumtionen av olja med mycket fleromättade
omega-6 fettsyror. Tidigare visade Ramsden
och medarbetare att de ansvariga forskarna
valt att inte publicera resultaten från ”Sydney Diet Heart Study” där man testade olja
från den så kallade färgtisteln, en växt som
är mycket rik på linolsyra (1). Denna fleromättade fettsyra har 18 kolatomer med två
dubbelbindningar varav den ena sitter sex
kolatomer från ”kanten” (18:2 omega-6),
se bild. I Sydney Diet Heart gavs oljan huvudsakligen som ett kosttillskott i kapslar
till patienter med etablerad kranskärlssjukdom, i ett randomiserat och placebokontrollerat upplägg (1). Studien blev aldrig
publicerad av de ansvariga forskarna men
grävdes fram av Ramsden och medarbetare som publicerade fynden i den ansedda
British Medical Journal för nu 3 år sedan.
Anledningen till att den lades i en byrålåda
torde med all säkerhet ha varit att dödlighe-
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Linolsyra

O
OH
ten hos patienterna ökade 62 % av oljan
jämfört med placebo (1). Exceptionellt anmärkningsvärt får man säga. Men idag går
det glädjande nog nästan inte alls att dölja
obekväma data på det sättet. Om man har
som förhoppning att kunna publicera en
planerad studie så måste man kunna visa, i
nästan alla tidskrifter, att designen anmälts
till något etablerat register över kliniska
studier redan vid studiestarten. Ett typiskt
sådant är www.clinicaltrial.gov som undertecknad just tagit några duster med. Som

synes av namnet är det ett amerikanskt statligt register, och det är långt ifrån lättarbetat
att få in de rätta data som registret kräver.
Och varje år så kontrollerar registerhållarna
att man som forskare sköter och uppdaterar
sina registeruppgifter.
MCE studien

Nåväl, till saken. Ramsden och medarbetare har nu kunnat ta fram originaldata från
ännu en studie, ”Minnesota Coronary Experiment”, som på det stora hela förblivit
opublicerad trots att den blev klar 1973.
Vissa data har kommit fram i en avhandling
som man nu kan finna på nätet (http://www.
psych.uic.edu/download/Broste_thesis
_1981.pdf ) men andra data om t.ex. kolesterolförändringarna i förhållande till
sjuklighet har inte nått ut i vetenskapliga
tidskrifter.
Ur ett vetenskapshistoriskt perspektiv
så är Minnesota Coronary Experiment en
riktig skatt. Studien designades nämligen
utifrån den dåvarande officiellt helt dominerande teorin att det är stort intag av
mättat fett som ger upphov till förtida död
i arteriosklerotiska sjukdomar. Ancel Keys
var den välrenommerade epidemiolog som
menade att det statistiska samband han
funnit mellan högt intag av mättat fett och
mortalitet berodde på att mättat fett höjde kolesterol och att det i sin tur ledde till
åderförkalkning. Ancel Keys var alltså en av

de huvudansvariga för studiens design. Man
ville nu, helt vetenskapligt korrekt utifrån
den hypotes man hade, se om man kunde
minska kardiovaskulär sjuklighet om man
bytte mättat fett mot fleromättat fett. Man
valde att använda en lokalt producerad olja,
majsolja, för experimentet. Studien genomfördes under 1968-73 och den utfördes
på patienter som vårdades på ett ”nursing
home” och på sex statliga mentalsjukhus
på patienter som alltså var inneliggande.
Man planerade att bara använda data från
de patienter som legat inne och fått kostinterventionen under minst ett år. I ansökningarna för att få pengar för studien så
beskrev man studieupplägget såsom viljan
att undersöka “effect of a dietary change on
human cardiovascular disease” och att man
ville “provide evidence concerning the possibility of reducing the incidence of clinical
manifestations of atherosclerosis by dietary
modification.” Alltså så ville man undersöka effekterna av kostförändring på arteriosklerotiska manifestationer och därigenom
kanske minska sådan sjuklighet. Studien inleddes med en 33 månader lång observationell fas där man testade logistik och teknik
för att kunna ge olika koster samt utföra de
planerade undersökningarna. Under denna
observationella fas av kohorten fann man
att patienterna intog hela 18,5 % av kostens energi från mättat fett och att endast
3,8 % kom från fleromättat fett. Man ran-

domiserade 9423 deltagare till kontrollkost
eller till majsoljebaserad kost och 2355 av
dessa var med i kostintervention i minst ett
år. Deltagarna gav inget skriftligt medgivande till att vara med i studien, men man
kunde tacka nej till deltagande och fick då
kontrollkosten. Majsoljearmen innebar inte
bara att man fick energi från synlig olja i
form av majsolja utan även att margarin,
ost och magert kött, t.ex., på olika sätt fått
majsolja inkorporerat i matprodukten i fråga. Intaget av mättat fett blev på detta sätt
halverat, den sjönk från 18,5 % till 9,2 %
av energiintaget medan konsumtionen
av linolsyra ökade från 3,4 till 13,2 E % i
gruppen, dvs en nästan trefaldig ökning. En
hel del av de olika matfetterna i båda grupperna gavs som studiekost vilket medförde
att även kontrollgruppen ökade sitt linolsyreintag något, från 3,4 till 4,7 E %. Studiekosten gavs dubbelblindat för alla, utom för
servitörerna, vilka visste vilken kost patienterna skulle få utifrån särskilda varierande
koder på matbrickorna. Även eventuell mat
som inte åts upp registrerades i studien genom koder, vilket var grunden för data om
följsamhet i båda grupperna.
Prover och obduktioner

I studien analyserades triglycerider och totalkolesterol på de som varit med i minst
ett år. Kortare tid ansåg man inte vara av
intresse för att kunna se om kostförändring-

en påverkade sjukligheten. Man fick 2403
patienter som fyllde detta tidskriterium
och Ramsden fann originaldata för 98 % av
dessa. Studien var upplagd så att man skulle
vara strikt med att korrekt diagnosticera om
det var kranskärlssjukdom man drabbats av,
data på icke dödliga händelser kunde inte
Ramsden och medarbetare återfinna. Man
koncentrerade sig således på totalmortalitet
i de båda grupperna. 295 av de totalt 517
som dog genomgick obduktion och man
graderade blindat graden av arterioskleros
m.m. i hjärta, aorta och hjärna. Ramsden
fann obduktionsdata för 149 av de 295 obducerade fallen i det 9-spårs magnetband
med data som man återfunnit.
Resultat

Deltagarnas åldersgenomsnitt var ca 52
år (från 20-97 år) med ett genomsnittligt
blodtryck på ca 124/76 mmHg och BMI
på 24,5. Strax över hälften var män (52 %).
I genomsnitt hade den grupp som Ramsden och medarbetare analyserat haft sin
kost i 2,9 år. Men studiens utfall blev nog
verkligen inte vad Ancel Keys hade tänkt
sig. Men den första delen av hans hypotes
stämde med faktiskt utfall, totalkolesterol
i majsoljegruppen sjönk påtagligt, -13,8 ±
13 %, p < 0,001. De som inte ätit < 2 % av
måltiderna uppvisade en kraftigare minskning av totalkolesterol, -18 %, vilket ytterligare talar för att det verkligen var den
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Grafer från Ramsden och medarbetares artikel i BMJ om MCE studien. Längst ned till höger ses data hos de som var 65 år eller äldre där alltså
majsoljetillskott gav ökad dödlighet.

Kumulativ relativ totalmortalitet

Alla deltagare

Kvinnor
Kumulativ relativ totalmortalitet

Kumulativ relativ totalmortalitet

Män

Ålder >65
Kumulativ relativ totalmortalitet
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Ålder <65

Tid (dagar)

majsoljerika kosten som sänkte kolesterolet.
Kontrollgruppen uppvisade en betydligt
mindre kolesterolsänkning, på -1 ± 14 %
och den siffran överensstämde matematiskt
med den mycket lilla ökning av linolsyra
som uppkom i kontrollgruppen. Avseende
mortalitetsdata i studien så hänvisar Ramsden och medarbetare till avhandlingen från
Broste där man hade de mest kompletta
uppgifterna på kumulativ mortalitet på
9423 deltagare. Ramsden hade inte tillgång
till individuella patientdata för att göra om
dessa analyser med Kaplan Meier statistik.
I hela kohorten uppkom ingen signifikant
skillnad i mortalitet i grupperna, men när
man studerade prespecificerade subgrup20
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per fann man en signifikant ökad risk för
mortalitet i gruppen som fick majsolja hos
personer som var 65 år eller äldre. Detta
kommenteras med ”the excess mortality in
the diet group seems to have been confined
primarily to patients 65 or older” i avhandlingen av Broste, d.v.s. att den ökade mortaliteten av dieten ”förelåg hos de deltagare
som var 65 år eller äldre”. Se kompletta
grafer här ovan. Man ser tydligt att hos de
äldre deltagarna börjar mycket riktigt skillnad i mortalitet att uppstå efter ett år, men
då alltså till nackdel för den grupp som fick
sänkt kolesterol. I de analyser som Ramsden
och medarbetare gjorde fann man att det
fanns en stark statistisk korrelation mellan

Tid (dagar)

sjunkande totalkolesterol och ökad mortalitet. Den var 22 % för varje 0,78 mmol/
kolesterol sänkning (motsv. 30 mg/dl, hazardkvot på 1,22 med 95 % CI från 1,14 till
1,32). Detta samband sågs faktiskt i båda
grupperna efter korrektion för baslinjekolesterol, kön, BMI, systoliskt blodtryck,
ålder samt följsamhet till kosten. När samma analys gjordes separat utifrån ålder fann
man att personer som var 65 år eller äldre
hade 35 % ökad risk att dö för varje 0,78
mmol/l som kolesterol sjönk (hazardkvot
på 1,35, 95 % CI på 1,18 till 1,54) medan det inte längre var en signifikant sådan
risk hos de yngre deltagarna (hazardkvot
på 1,01). I en ytterligare analys av skörhet,

"Ingen diskussion om huruvida majsolja är en
lämplig föda för äldre personer har heller
förekommit vad jag vet hittills?"
”frailty”, där man lade in förändringar av
vikt och blodtryck i analyserna, fann man
inga sådana interaktioner som kunde förklara fyndet av att sänkt kolesterol var förenat med ökad dödlighet. I den begränsade
kohort där man gjort obduktion och analyserat graden av åderförkalkning så fann
man data som stämde med dödligheten i
hela kohorten. De som obducerades och
som man kunde finna data på var i genomsnitt 69,5 år gamla och 37 % var kvinnor.
Man fann att 41 % av de som hade lottats
till majsolja hade haft minst en hjärtinfarkt
medan motsvarande siffra i kontrollgruppen var 22 %. Detta innebar en ökad risk
för hjärtinfarkt på 91 % (p= 0,035) i majsoljegruppen.
Diskussion

Hur skall nu detta tolkas? Ja vad jag finner
mest anmärkningsvärt är två saker. Först
förstås det faktum att denna studie som
Ancel Keys och andra uppenbarligen hade
kunskap om under decennier förblev officiellt opublicerad och att den därmed inte
kom att påverka kostråd på ett adekvat sätt.
Detta har ju indirekt lett till att den rädsla
för mättat fett, som ännu proklameras av
Livsmedelsverket, inte kunnat ifrågasättas
utifrån korrekta data. Ingen diskussion om
huruvida majsolja är en lämplig föda för
äldre personer har heller förekommit vad
jag vet hittills?
Det andra och mer komplexa fyndet i
studien är att det uppenbarligen inte gick
att använda förändring i totalkolesterol
som en bra prediktor för totalmortalitet
på det sätt som det var tänkt. Samma sak
gällde för arteriosklerosfynden i det begränsade obduktionsmaterialet. Dessa data
bör föranleda en hel del konsekvenser för
livsstilsråd i kliniken. Man borde nu ännu
tydligare klargöra att det fr.a. är statiners effekt på kolesterol som kan användas med

trovärdighet i sådana analyser (2, 3). När
man undersöker riskminskning och LDL
sänkning i olika statinstudier ser man klara sådana samband, ju mer LDL sjunker
ju mer minskar riskerna (2, 3). Detta skall
jämföras med att förändringar i lipidmönster för såväl fibrater som nikotinsyra inte
kunnat kopplas till motsvarande prognosförbättringar (4, 5). Utifrån dessa nya data
tycker jag man skall vara än mer försiktig
med vetenskapligt oprövade metoder att
sänka kolesterol, som med t.ex. växtsteroler
i Becel. Men det skall också framhållas att
de nya PCSK9 hämmarna verkar ha effekter som väl matchar statiner (6).
Hur kunde det nu bli såhär? Tja, jag håller här helt med resonemanget man har i
diskussionen i artikeln i BMJ i fråga. Man
måste dra sig till minnes att kolesterol, eller
fr.a. LDL kolesterol, inte är det som direkt
leder till åderförfettning. Innan det tas upp
av makrofager så behöver partikeln oxideras för att sedan kunna leda till bildningen
av skumceller via endocytos med hjälp av
scavenger-receptorn. Vi mäter inte halten
av det oxiderade kolesterolet, utan totalkolesterol och LDL kolesterol (som dessutom
i regel beräknas med Friedewalds formel).
I detta sammanhang är det dags att igen
påminna om hur lättoxiderat fleromättade
fettsyror är jämfört med mättade fettsyror
– de härsknar helt enkelt lättare än mättat
fett, såsom jag skrivit om så många gånger
i VM. Vad som också kan vara av intresse
är att just omega-6 fettsyror verkar kunna
omvandlas till inflammationsdrivande metaboliter genom att bilda specifika prostaglandiner (7, 8).
Min egen mat är numer så befriad från
majsolja som möjligt, även om jag inte är
65 år gammal. Olivolja är ju också så mycket godare.
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Aktuell avhandling

Mekaniska hjärtklaffproteser
– antikoagulation och riskfaktorer för
tromboembolism och blödningar
Autoreferat av avhandlingen ”Mechanical heart valve prosthesis – oral anticoagulation
and risk factors for thromboembolism and major bleeding” som försvarades 12 september 2016 i Malmö av Ashkan Labaf, ST-läkare, Avdelning för kardiologi, Skånes Universitetssjukhus, Malmö och Avdelningen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet.

S

yftet med avhandlingen var att klargöra förekomsten av allvarliga händelser
som stroke, allvarliga blödningar och
död hos patienter med mekaniska klaffproteser. Syftet var även att utvärdera warfarinbehandlingens kvalitet i form av TTR
och INR-variabilitet, och huruvida dessa
markörer kan förutse allvarliga händelser.
Vidare ville vi identifiera patientrelaterade
riskfaktorer till allvarliga händelser och
utröna njurfunktionens roll hos patienter
med mekaniska klaffproteser. Via Auricula,
det nationella kvalitetsregistret för förmaksflimmer och antikoagulation, följdes
alla patienter i Malmö och Sundsvall med
mekanisk hjärtklaff mellan 2008-2012 där
alla utfall registrerades prospektivt (n=546).
Denna kohort utgjorde basen i delarbete
1-3. Vidare studerades en större nationell
kohort från svenska klaffregistret och Auricula för åren 2006-2011 för delarbete 4
(n=3,916).

I delarbete 1 studeras alla patienter med

mekanisk hjärtklaffprotes i Malmö och
Sundsvall. I Malmö användes mål-intervall
INR 2,0-4,0 för samtliga patienter, och i
Sundsvall 2,0-3,0 för aortaklaff och 2,5-3,5
för mitralklaffarna under studieperioden.
Förekomsten av systemiska TE/stroke var
aningen högre än tidigare rapporterade
studier medan blödningsrisken var avsevärt högre. Detta trots en välkontrollerad
warfarinbehandling med TTR på 91 % för
mål-intervall INR 2,0-4,0 i Malmö. Incidensen för TE i Malmö och Sundsvall var
2,0 respektive 1,4 per 100 patientår. För
blödningar var motsvarande incidenser på
5,2 och 1,8 per 100 patientår (p<0,001).
Malmö-kohorten var dock äldre och hade
högre grad av samsjuklighet. För att justera
för dessa skillnader genomfördes propensity score matching som inte visade någon signifikant skillnad mellan grupperna.
Riskfaktor för nya TE/stroke var kärlsjuk-

dom sedan tidigare, och ålder samt tidigare blödningar för nya större blödningar.
Vidare jämfördes dödligheten i gruppen
mot den allmänna befolkningen i Malmö
och Sundsvall utan klaffprotes och warfarin, som utmynnade i samma risk trots att
stroke och större blödningar var relativt sett
vanligt förekommande.
I delarbete 2 studeras njurfunktionens roll
och association till stroke, blödningar och
död i samma studiepopulation som i delarbete 1. Förekomsten av större blödningar
och död ökade i takt med allt sämre njurfunktion. Det fanns ett oberoende samband
av större blödningar och död till minskning
av njurfunktionen, men inte för systemiska
TE/stroke, såtillvida att varje sänkning av
eGFR med en enhet ökade risken för större blödning med 2 % och död med 3 %.
Den justerade risken för ett sammansatt
utfallsmått av stroke, större blödningar och
död var tre gånger högre för patienter med
gravt nedsatt njurfunktion (under 30 ml/
min) jämfört med patienter med normal
njurfunktion (över 60 ml/min). Vidare var
andelen rubbade INR-värden högre hos
patienter med sämre njurfunktion. Trots
att man har påvisat starkt samband mellan
njursvikt och TE hos patienter med förmaksflimmer och warfarin sågs inte detta i
vår studie. Studier med högt TTR i njursviktande population med förmaksflimmer har på liknande sätt observerat denna
icke-association. Trots att mekanismen bakom trombbildning mellan patienter med
mekanisk klaff och förmaksflimmer skiljer
sig åt, förefaller hög kvalitet av AK-behandlingen vara avgörande för TE-risken i en
njursviktande population.
I delarbete 3 studerades endast populationen i Malmö avseende INR-variabilitet och
TTR. Resultaten visar att INR-variabilitet
kan med samma precisionsgrad som TTR

förutsäga risken för det sammansatta utfallsmåttet, och är dessutom mer associerad till
dödlighet jämfört med TTR. Variabiliteten
av INR-värdena förutsåg systemiska TE/
stroke bättre än TTR, medan TTR förutsåg större blödningar bättre än INR-variabilitet. Vidare kunde hög INR variabilitet
inom olika nivåer av TTR förutsäga risken
för det sammansatta utfallsmåttet. Detta
innebär att även vid högt TTR finns det
anledning att sänka INR-variabiliteten för
att sänka risken för komplikationer. Risken
för stroke och större blödningar var lägst i
INR-intervallet 2,5-3,0. INR-variabilitet
är studerad i mycket begränsad omfattning
hos patienter med mekaniska klaffar. Givetvis krävs prospektiva studier för att utröna
om sänkning av INR-variabilitet via olika
metoder faktiskt utmynnar i en sänkning av
komplikationsfrekvensen.
I delarbete 4 studerades en nationell po-

pulation med mekaniska klaffproteser från
svenska klaffregistret och Auricula avseende förekomst av systemiska TE/stroke och
större blödningar, samt riskfaktorer till
dessa händelser. TTR 2,0-3,0 för aortaklaffar var 74 %. Förekomsten av systemiska
TE/stroke ökade svagt linjärt med åldern,
medan större blödningar ökade kraftigt efter 70 års ålder. Risken för en större blödning är mer än dubbelt så hög jämfört med
systemiska TE/stroke för både aorta- och
mitralklaffar med rådande INR mål-intervall. För aorta- och mitralklaffarna var incidensen för TE 1,3 och 1,6 per 100 patientår (p=0,2). Motsvarande incidensen för
första större blödningen var 2,6 och 3,9 per
100 patientår (p<0,001). Ålder (HR: 1,02
per år) och tidigare stroke (HR: 2,4) var signifikanta riskfaktorer för nya händelser av
stroke/systemiska blodproppar, utan någon
association till förmaksflimmer eller hjärtsvikt. Ålder och tidigare blödningar var
signifikanta riskfaktorer för nya händelser
av större blödningar. Precis som delarbete
1 sågs ingen association av förmaksflimmer
eller hjärtsvikt till TE.
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Avhandlingens slutsats är att förekomsten
av allvarliga händelser hos patienter med
mekaniska klaffproteser är högre än tidigare publicerade resultat i en modern klinisk
patientgrupp trots en välkontrollerad warfarinbehandling. Internationella riktlinjer
är fortsatt inte samstämmiga kring det mest
optimala mål-intervallet för patienter med
riskfaktorer som tros öka risken för stroke.
Vi har visat att med modern och effektiv
warfarinbehandling, att förekomsten av
förmaksflimmer och hjärtsvikt inte ökar
risken för systemiska TE/stroke, och att en
höjning av mål-intervallet säkerligen skulle
öka risken för blödning ytterligare. Detta
resultat sågs både i den mindre kohorten i
Malmö och Sundsvall, och även i den nationella kohorten i delarbete 4. AK-mottagningar runt landet som är kopplade till det
nationella kvalitetsregistret Auricula, kommer sannolikt inom snar framtid att kunna
följa varje patients TTR och INR-variabilitet för att finna de som löper högre risk
för komplikationer. En annan patientgrupp

som bör följas noggrant är patienter med
njursvikt som dels löper högre risk för komplikationer och dels har sämre kontroll av
sin warfarinbehandling. I en tid där de biologiska klaffproteserna har ökat markant på
bekostnad av de mekaniska klaffproteserna,
och där valet mellan protestyp fortfarande
är kontroversiellt i åldern 50-70 år, är våra
resultat ett viktigt element i den fortsatta
optimeringen av patienter med hjärtklaffsjukdomar.
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Kvalitet vid svensk strokeprofylaktisk warfarinbehandling
Autoreferat av avhandling*. Fredrik Björck,
överläkare, strokesektionen, Sundsvalls
sjukhus.
Bakgrund

Stroke, en av våra stora folksjukdomar, är
många gånger kopplad till förekomst av
förmaksflimmer. Behandling med antikoagulantia vid förmaksflimmer kan kraftigt
reducera risken för stroke. Warfarin är den
mest använda antikoagulantian i Sverige.
Syftet med avhandlingen var att studera
och klarlägga betydelsen av behandlingskvalitet vid svensk strokeförebyggande warfarinbehandling, genom att belysa aspekterna centerbetydelse, följsamhet till behandling,
orsak till behandlingsavslut och effekt av hög
kontroll av INR (internationella normaliserade kvoten).
Metoder

Studie I, II och IV utgjordes av tämligen
stora retrospektiva multicentre kohortstudier baserade på svenska register, med
tonvikt på AuriculA, ett kvalitetsregister
för förmaksflimmer och antikoagulation.
Bakgrundsdata samt blödnings- och tromboemboliska komplikationer inhämtades
från patientregistret. Dödsorsaksregistret
användes i studie II och IV. Läkemedelsregistret användes i studie IV, för data om
samtidig behandling med acetylsalicylsyra.
Studieperioden var från och med första
januari 2006 till och med sista december
2011.
Studie III omfattade alla warfarinbehandlade förmaksflimmerpatienter i Sundsvall registrerade i AuriculA den första januari 2010. Den här mindre kohorten följdes
till behandlingsavslut eller till studiens slut
den sista december 2013. All använd data
insamlades från varje patients medicinska
journaler.
Resultat

Den årliga risken för blödning och tromboembolisk händelse, inkluderande alla
möjliga indikationer för warfarinbehandling, var relativt låg (2,24 % respektive
2,66 %), med 0,37 % incidens för intrace-

rebral blödning per behandlingsår. Medelvärdet för den totala tiden i terapeutisk nivå
(TTR) var 76,5 %. Patienter som påbörjade
warfarinbehandling på grund av förmaksflimmer hade medel-TTR 68,6 %, med en
årlig risk för blödning och tromboembolisk
händelse av 2,23 % respektive 2,95 %, samt
0,44 % årlig risk för intracerebral blödning. Ingen statistisk signifikant skillnad
i övergripande komplikationsfrekvenser
påvisades mellan behandlingar styrda via
antikoagulationsmottagningar eller via primärvårdsenheter. Det fanns en signifikant
ökad risk för både allvarliga blödningar och
tromboemboliska händelser hos de warfarinbehandlade förmaksflimmerpatienter
som erhöll samtidig förskrivning av acetylsalicylsyra, hade individuella TTR (iTTR)
lägre än 70 %, eller hade hög INR-variabilitet. Patienter med låg INR-variabilitet
hade generellt lägre komplikationsfrekvens,
jämfört med patienter med hög INR-variabilitet. Hos förmaksflimmerpatienter med
iTTR lika med eller högre än 70 % påverkades dock inte de kumulativa komplikationsincidenserna signifikant av variabeln
INR-variabilitet.
Av strokepatienter med förmaksflimmer
kvarstod 69 % på initierad warfarinbehandling efter 2 års behandling och 47 % efter
5 år. Strokepatienter med diagnostiserad
demens vid behandlingsstart hade jämfört
med andra patienter över dubbelt så stor
sannolikhet att avbryta warfarinbehandlingen i förtid. Alkoholöverkonsumtion,
kronisk obstruktiv lungsjukdom, cancer
eller hjärtsvikt vid behandlingsstart associerades vardera med över 20 % ökad risk för
förtida behandlingsavslut. Lägre uthållighet till behandling sågs i takt med stigande
ålder och CHA2DS2-VASc poäng vid behandlingsstart.
Den vanligaste dokumenterade orsaken till avslut av warfarinbehandling hos
förmaksflimmerpatienter var återställd sinusrytm (31,2 %), följt av problematisk
monitorering och blödningar. Bara hälften
(49,5 %) av dessa behandlingsavslut uppskattades var kliniskt väl motiverade.

Konklusion

Kvaliteten av svensk warfarinbehandling
vid initierad strokeprevention är hög, med
generellt låga komplikationsfrekvenser och
höga TTR-nivåer, oavsett behandling via
koagulationsmottagningar eller primärvårdsenheter, inkluderande en stor följsamhet till behandling vid långtidsuppföljning.
För bättre utfall vid framtida warfarinbehandling i strokepreventivt syfte bör behandlande läkare sträva mot TTR över 70 %,
undvika samtidig utskrivning av acetylsalicylsyra, stödja sköra patientgrupper som de
med alkoholöverkonsumtion och demens,
och basera eventuella beslut om behandlingsavslut på solida medicinska argument.
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Annons

Alfred Bollingers hederspris
till professor Bengt Fagrell

Professor Alfred Bollinger.

I maj 2016 anordnades i Rom den andra
kongressen i European Society of Vascular Medicine (ESVM)s regi. Vid kongressen utdelades för första gången Alfred
Bollingers hederspris. Till glädje för de
svenska deltagarna fick en svensk, professor emeritus Bengt Fagrell vid Karolinska
Institutet, äran att ta emot denna första
prisplakett och publikens applåder.

A

lfred Bollinger föddes 1932 i
kantonen Appenzell i nordöstra
Schweiz. Efter läkarstudierna fortsatte han utbilda sig till internmedicinare
vid Universitetssjukhuset i Zürich med sikte på att bli kardiolog. Hans lärare professor
Hegglin föreslog honom dock att satsa på
de perifera kärlen istället. Detta ledde till
att han byggde upp sjukhusets angiologiska
avdelning och senare blev en av pionjärerna
inom angiologin.
Tillsammans med dr Eugene Standness i
Seattle utvecklade Alfred Bollinger Dopplertekniken. Han var en av de första i Europa som utförde tryckmätningar i benens
artärer. Bollinger gjorde också dopplerundersökningar på vensidan, för diagnostik av
tromboser och klaffdysfunktion. Dessa nya

tekniker möjliggjorde att man kunde minska behovet av kontrastmedel och också att
strålningsdoserna minskade.
Under professor Bollingers fortsatta bana
inom angiologin samarbetade han med dr
Andreas Grüntzig i Zürich. Man introducerade tekniken att med ballongdilatation
behandla ockluderade perifera artärer. Fortsatt utveckling ledde fram till att metoden
kunde användes på i princip alla kärl i kroppen, och detta ledde fram till PCI-behandling av hjärtats kranskärl.
Under tidigt 70 tal utvecklade Professor
Bollinger även en teknik gällande mikrocirkulationen i huden. Med hjälp av fluorescerande dextran mättes dynamiska diffusion
även i det lymfatiska kapillärsystemet med
hjälp av fluorescensvideomikroskop. Med
metoden kan man se försämringar i hudens
mikrocirkulation, långt innan de visar sig
som kliniska symptom.
Även professor Fagrell utvecklade en tek-

nik för studium av mikrocirkulationen.
Fagrell och Bollingers tekniker utvecklades
tillsammans med en kollega i USA för kliniskt och vetenskapligt bruk. Professorerna

Professor Bengt Fagrell.

Bollinger o Fagrell skrev tillsammans även
boken Clinical Capillaroscopy 1990. Boken omnämndes av professor Fagrell som en
”bibel” inom området.
Det var inte bara på det professionella
planet som professorerna Fagrell o Bollinger samarbetade. Deras samarbete ledde till
en djup och lång personlig vänskap. Professor Fagrell beskrev hur familjerna träffades och då gärna på ön Stromboli i Italien. Där hade professor Bollinger sitt hus,
i vilket han tillbringade mycket tid i efter
sin pension. Han var mycket intresserad av
vulkaner och att fotografera, vilket ledde
till flera böcker. Professor Bollinger avled i
april 2015.
Professor Fagrell tackade för äran att
ha fått det första Bollingerpriset. Han uttryckte glädjen att ha fått lära känna Fredi
och den stora saknaden nu när ”Fredi, min
vän”, är borta.
Ingar Timberg

Med. klin. Hässleholm
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Nya kliniska prövningar av
GLP-1-receptor-agonister
Efter de i stort sett neutrala kardiovaskulära utfallen av de första stora kliniska
prövningarna av DPP-4-hämmare (1-3),
har vi med spänning väntat på resultat från prövningar av GLP-1-receptoragonister. Nu finns tre randomiserade
prövningar publicerade, och resultaten
kan förväntas påverka kommande riktlinjer för behandling av typ 2-diabetes.
Lixisenatid – kardiovaskulärt neutralt hos
patienter med kranskärlssjukdom

Först ut bland de hittills publicerade hard
endpoint-studierna av GLP-1-receptoragonister var ELIXA-studien (4), där 6068
patienter med typ 2-diabetes randomiserades till behandling med 20 µg lixisenatid
per dag, eller till placebo. Samtliga patienter hade inom det senaste halvåret drabbats av ett akut koronart syndrom som ej
behandlats med by-pass-kirurgi. Patienter
med njursvikt i stadium 4 eller sämre, dvs
med eGFR lägre än 30 ml/min/1.73 m2,
kunde ej inkluderas, ej heller patienter med
HbA1c lägre än 37 mmol/mol eller högre

än 97 mmol/mol. Valfria icke-inkretinbaserade diabetesläkemedel fick användas
fritt av prövarna för att uppnå god glykemisk kontroll. Under uppföljningstiden var
genomsnittligt HbA1c 0.27 procentenheter
lägre (enligt den gamla DCCT-metoden) i
lixisenatid-gruppen än i placebo-gruppen.
Efter en medianuppföljningstid om 25
månader förelåg ingen signifikant skillnad
mellan grupperna avseende risken att drabbas det primära kombinerade utfallsmåttet
(hjärtinfarkt, stroke, kardiovaskulär död
eller sjukhusinläggning för instabil angina).
Incidenserna för det primära kombinerade
utfallsmåttet var 13.2 % i placebo-gruppen
och 13.4 % i lixisenatid-gruppen.
Liraglutid – minskar risken för hjärt- och
kärlsjukdom hos högriskpatienter

Efter de neutrala fynden från ELIXAstudien var spänningen stor när nästa stora
hard endpoint-studie, LEADER (5), publicerades i somras. I LEADER-studien randomiserades 9340 patienter med typ 2-dia-

Det är gila-ödlan (Heloderma suspectum) vi har att tacka för GLP-1-receptor-agonisterna. Exenatid, den första GLP-1receptoragonisten, är nämligen en syntetisk analog till peptiden exendin-4, som tillsammans med VIP-analogen helodermin påträffades för första gången i gila-ödlans saliv. Foto: Jeff Servoss.
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betes till behandling med 1.8 mg liraglutid
per dag, eller till placebo. Dosen var alltså
högre än vad som ofta har använts i klinisk
praxis i Sverige idag. Patienterna i studien
var antingen 50 år eller äldre med minst
en etablerad samsjuklighet (kranskärlssjukdom, cerebrovaskulär sjukdom, perifer kärlsjukdom, kronisk njursvikt i minst
stadium 3 dvs med eGFR lägre än 60 ml/
min/1.73 m2, hjärtsvikt i stadium NYHA
II eller III) eller 60 år eller äldre med minst
en riskfaktor (mikroalbuminuri/proteinuri,
hypertoni med väsnterkammarhypertrofi,
systolisk eller diastolisk vänsterkammardysfunktion, eller ankel:brachialis-index lägre
än 0.9). Totalt sett hade mer än 80 % av
studiedeltagarna en tidigare kardiovaskulär
sjukdom, och knappt 25 % hade njursvikt
i minst stadium III. Mediandurationen
av diabetes var 12.8 år och genomsnittligt
HbA1c vid studiestart var 71.6 mmol/mol.
Frånsett GLP-1-receptor-agonister och
DPP-4-hämmare kunde valfria blodsockersänkande läkemedel användas för att uppnå det generella glykemiska målet (HbA1c
lägre än 53 mmol/mol). Genomsnittligt
HbA1c sjönk i bägge grupperna under studiens gång, mer uttalat i liraglutid-gruppen, med en genomsnittlig skillnad mellan
grupperna om 0.40 procentenheter (enligt
den gamla DCCT-metoden) efter 36 månaders behandling, till liraglutid-gruppens
fördel. Efter en median-uppföljningstid
om 3.8 år, fann man att randomisering till
liraglutid var förknippad med signifikant
lägre risk att drabbas av det primära kombinerade utfallsmåttet (hjärtinfarkt, stroke
eller kardiovaskulär död). Incidensen av
det kombinerade utfallsmåttet var 14.9 % i
placebo-gruppen, att jämföras med 13.0 %
i liraglutid-gruppen. Detta motsvarar således en absolut riskreduktion på knappt 2
procentenheter, eller en statistiskt signifikant relativ riskreduktion på 13 %. Denna
effekt förefaller framförallt kunna tillskrivas
en statistiskt signifikant riskminskning för
kardiovaskulär död (absolut riskreduktion
1.3 procentenheter, relativ riskreduktion
22 %).

Semaglutid – ny veckoberedning med
kardiovaskulär skyddseffekt

Den senast publicerade hard endpointstudien för en GLP-1-receptor-agonist är
SUSTAIN-studien (6), där semaglutid i
hög eller låg dos jämfördes med placebo.
Semaglutid, som administreras en gång
per vecka, är ännu ej tillgängligt för förskrivning i Sverige. Studiepopulationen i
SUSTAIN-studien liknade den i LEADERstudien: patienterna var antingen 50 år eller
äldre med etablerad samsjuklighet (enligt
samma definitioner som i LEADER-protokollet) eller 60 år eller äldre med minst
en kardiovaskulär riskfaktor. Mediandurationen av diabetes var 13.9 år och genomsnittligt HbA1c var vid studiestart identiskt
med studiedeltagarnas i LEADER: 71.6
mmol/mol. Valfria icke-inkretin-baserade
diabetesläkemedel fick användas fritt för
att uppnå god glykemisk kontroll. HbA1c
sjönk mer i semaglutid-gruppen än i placebo-gruppen: skillnaden mot placebo var
0.70 procentenheter i lågdos-gruppen och
1.0 procentenheter i högdosgruppen, enligt
den gamla DCCT-metoden. Median-uppföljningstiden var kortare än i LEADER,
endast 2.1 år, och incidensen av det primära
kombinerade utfallsmåttet (hjärtinfarkt, stroke eller kardiovaskulär död) var följaktligen lägre än i LEADER. Andelen patienter
som drabbades av det primära kombinerade
utfallsmåttet var signifikant lägre i semaglutid-gruppen (8.9 %) än i placebo-gruppen
(6.6 %). Detta förefaller intressant nog ha
drivits framförallt av ett signifikant lägre
insjuknande i stroke i semaglutid-gruppen.
Skillnaden jämfört med placebo avseende
risken att drabbas av det primära kombinerade utfallsmåttet föreföll ej påverkas av
om semaglutid givits i hög dos (1.0 mg per
vecka) eller låg dos (0.5 mg per vecka).
Biverkningar och säkerhetsdata

De ovan refererade studierna har pågått
kort tid, så långtidseffekter av användning
får ännu sägas vara bristfälligt studerade.
De dominerande biverkningar som framkommit i studierna är kända sedan tidigare
och utgörs av gastrointestinala symptom.
Gallstens-sjukdom var vanligare i liraglutidgruppen än i placebo-gruppen i LEADER.
Hypoglykemier var signifikant mindre
vanligt i liraglutid-gruppen än i placebogruppen, men skiljde inte signifikant åt
mellan lixisenatid-gruppen och semaglutidgruppen, vid jämförelse med respektive
placebogrupp. Ett oväntat fynd var att diabetes-ögonkomplikationer var signifikant

vanligare i semaglutid-gruppen (3.0 %)
än i placebogruppen (1.8 %) i SUSTAIN.
Intressant nog var det ju just i SUSTAINstudien som man åstadkom den tydligaste
skillnaden avseende uppnådda HbA1cvärden mellan den aktivt behandlade gruppen och placebo-gruppen. Tidig försämring
av diabetes-retinopati bland patienter med
typ 1 diabetes som randomiserats till intensifierad glykemisk kontroll har tidigare beskrivits i DCCT-studien, men man har sedermera kunnat visa att den oftalmologiska
långtidsprognosen trots allt var bättre bland
patienter med intensifierad glykemisk kontroll än bland konventionellt behandlade
patienter (7), så det kommer att bli mycket
intressant att ta del av långtidsuppföljningar av SUSTAIN-studien. I LEADER fann
man inte någon signifikant skillnad avseende risken att drabbas av oftalmologiska
komplikationer mellan behandlings-grupperna. Vad beträffar nefrologiska komplikationer kan nämnas att såväl semiglutidbehandling som liraglutid-behandling var
förknippade med signifikant minskad risk
för komplikationer relaterade till diabetesnefropati, vid jämförelse med respektive
placebo-grupp.
Icke-glykemiska verkningsmekanismer?

Med tanke på de korta uppföljningstiderna
kan det synas förvånande att man kunnat
påvisa minskad risk för kardiovaskulär sjuklighet och död i såväl LEADER som SUSTAIN. Vi har ju tidigare lärt oss att förbättrad glykemisk kontroll förvisso förknippas
med förbättrad kardiovaskulär prognos,
men att det tar lång tid innan detta kan visas i studier. Kan man då tänka sig att andra
effekter än den strikt glykemiska kan ligga
bakom dessa fynd? Detta är ett spännande
forskningsfält och bland de tänkbara mekanismer som föreslagits kan nämnas positiva
effekter på kroppsvikt (8), blodtryck (9),
natriures (10) och endotelfunktion (11),
samt metabola förändringar som gynnar
användande av glukos snarare än fria fettsyror som substrat för kardiomyocyternas
metabolism (12).
Magnus Wijkman

Endokrinolog,
Vrinnevisjukhuset, Norrköping
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Tupplur och kardiovaskulär risk
Introduktion

Att ta en tupplur är del av en normal rutin
för bebisar och barn och många människor
fortsätter att ta tupplurar dagtid hela sitt liv.
Individer tar tupplurar av olika anledningar. Det kan t.ex. röra sig om en återställningstupplur (efter en period med mindre
sömn än vanligt), en förebyggande tupplur
(inför en period med mindre sömn än vanligt), eller en trivsam tupplur (för att man
tycker om att ta en tupplur). Det verkar finnas sådana individer som måste ta en tupplur varje dag och de individer som undviker
tupplurar helt och hållet. Det verkar ha betydelse när på dagen en tupplur tas och hur
lång tuppluren är. Det är väldokumenterat
att man är som tröttast på eftermiddagen
och en tupplur då är mest sannolik. Dygnsrytmer styr 24-timmars cykler med ökande
och sjunkande biologiska och fysiologiska
funktioner såsom kroppstemperatur, hjärtrytm och hormonsekretion. En tupplur
som är tillräckligt lång för att ge fördelaktiga effekter på subjektiv och objektiv alerthet, som t.ex. mindre trötthet, ökad vigör
och prestationsförmåga, utan att den är så
lång att den ger bieffekter, som tröghet, förvirring, vimsigt tillstånd och nedsatt kognitiv förmåga, är såklart att föredra [1,2].
Metaanalyser – kardiovaskulär sjukdom
och död

Sömn
Cappuccio et al [3] undersökte litteraturen
för observationsstudier från 1966 fram till
2009. I allt inkluderades 15 studier med
474684 individer och en uppföljningstid
mellan 6,9 och 25 år. Under uppföljningstiden inträffade 16 067 händelser; 4169
kranskärlshändelser, 3478 stroke och 8420
kardiovaskulära händelser av alla orsaker.
En kort sömnduration associerades med
större risk att få eller dö i kranskärlssjukdom (RR 1,48; 1,22 - 1,80), stroke (RR
1,15; 1,00 - 1,31), men inte kardiovaskulära händelser av alla orsaker (p = 0,52). En
lång sömnduration associerades också med
högre risk för kranskärlssjukdom (RR 1,38;
1,15 - 1,66), stroke (RR 1,65; 1,45 - 1,87),
men även kardiovaskulära händelser av alla
orsaker (RR 1,41; 1,19 - 1,68). Författarna
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konkluderade att både kort och lång sömnduration var markör för kardiovaskulära
händelser.
Shen et al [4] utförde en dos-respons
metaanalys på ett underlag från 35 prospektiva kohortstudier. Jämfört med 7
timmars sömn per natt var RR för dödlighet av alla orsaker 1,07 (1,03 - 1,13),
1,04 (1,01 - 1,07), 1,01 (1,00 - 1,02),
1,07 (1,06 - 1,09), 1,21 (1,18 - 1,24), 1,37
(1,32 - 1,42), och 1,55 (1,47 - 1,63) för
4,5,6,8,9,10 och 11 timmars nattsömn per
dag (146 830 dödsorsaker och 1 526 609
individer). Jämfört med 7 timmars sömn
när som helst på dygnet var RR för dödlighet av alla orsaker 1,09 (1,04 - 1,14),
1,05 (1,02 - 1,09), 1,02 (1,00 - 1,03), 1,08
(1,05 - 1,10), 1,27 (1.20 - 1,36), 1,53 (1,38
- 1,70), 1,84 (1,59 - 2,13) för 4,5,6,8,9,10
och 11 timmars sömn över dygnet (101 641
dödsorsaker och 903 727 individer). Författarna konkluderade att 7 timmars sömn per
dag borde rekommenderas för att förebygga
förtidig död hos vuxna.
Tupplur
Da Silva et al [5] ville i en metaanalys av
prospektiva studier undersöka associationen hos äldre individer mellan kort och
lång sömnduration och dödlighet. De fann
att både lång (RR 1,33; 1,24 - 1,43) och
kort (RR 1,07; 1,03 - 1,11) sömnduration
associerades med en ökad dödlighet från
alla orsaker medan den kardiovaskulära
dödligheten endast signifikant associerades
med lång sömnduration, RR 1,43 (1,15 1,78). Äldre individer (> 64 år) som tog
tupplur ≥ 30 minuter dagtid hade en högre
dödlighet av alla orsaker, RR 1,27 (1,08 1,49).
Liu et al [6] utförde en metaanalys på 7
prospektiva kohortstudier med i allt 98 163
individer. Själv-rapporterad tupplur på dagen associerades med en ökad risk för död
av alla orsaker, RR 1,15 (1,07 – 1,24) jämfört med dem som inte tog en tupplur. Risken för död verkade vara mera uttalad med
tupplursduration ≥ 60 minuter, RR 1,15
(1,04 – 1,27), än ≤ 60 minuter, RR 1,10
(0,92 – 1,32). Det samlade analysresultatet
för kardiovaskulär dödlighet hamnade på

RR 1,19 (0,97 – 1,48) när de som tog tupplur jämfördes med dem som inte gjorde så.
Yamada et al [7] utförde en metaanalys
med prospektiva studier som underlag.
Författarna identifierade 11 kohortstudier
med totalt 151 588 individer (5276 kardiovaskulära händelser och 18 966 dödsfall av
alla orsaker) och en medeluppföljningstid
på 11 år. Samlad analys visade att en lång
tupplur på dagen, ≥ 60 minuter, associerades med både en högre kardiovaskulär
sjukdomsrisk, RR 1,82 (1,22 – 2,71), och
dödlighet av alla orsaker, RR 1,27 (1,11 –
1,45), jämfört med att inte ta en tupplur.
Å andra sidan visade analysen att en kort
tupplur, ≤ 60 minuter, inte ledde till någon ökad risk för varken kardiovaskulär
sjukdom eller död. Studien visade också en
J-formad dosrespons relation mellan tupplursduration och kardiovaskulär sjukdom
och en positiv linjär relation mellan tupplursduration och död.
Metaanalyser – hypertoni

Sömn
Wang et al [8] undersökte hur sömndurationen förhöll sig till prevalensen/incidensen hypertoni. De fann 13 studier med i allt
347 759 individer. De fann ett U-format
samband mellan sömnduration och hypertoni. Det icke-justerade OR för individer
som sov ≤ 5 timmar jämfört med 7 timmar
var 1,61 (1,28 - 2,02); OR för de som sov
≥ 9 timmar jämfört med 7 timmar var 1,29
(0,97 - 1,71). Författarna konkluderade att
för mycket eller för lite sömn båda kan vara
en riskfaktor för hypertoni och att detta
samband var strakare för kvinnor än för
män.
Tupplur
Cheungpasitporn et al [9] undersökte om
det fanns ett samband mellan tupplur och
hypertoni. De utförde en metaanalys på
studier publicerade fram till oktober 2015.
De fann 9 observationsstudier med i allt
112 267 individer. Den samlade RR för
hypertoni hos individer som tog en tupplur var 1,13 (0,98 -1.30). När resultatet
begränsades till analys av endast individer
som tog en tupplur på dagen blev RR 1,19

(1,06 - 1,35). Författarna konkluderade att
de funnit en signifikant association mellan
tupplur på dagen och hypertoni.
Diskussion

Metaanalyser på observationsstudier har visat att risken för kardiovaskulära händelser
och död ökar om en individ får för lite eller
för mycket sömn. Det samma gäller risken
att få hypertoni. Således verkar den gyllene
medelvägen föga förvånande gälla för sömn
överlag. Ser vi mera specifikt på sömn från
tupplurar verkar det som att risken för kardiovaskulära händelser och död ökar om
tuppluren överskrider en längd på 60 minuter, varemot en tupplur som är kortare än
60 minuter inte ökar risken signifikant och
att risken t.o.m. minskar om tuppluren inte
är längre än 30 minuter.
Det finns såklart många invändningar
mot resultaten av metaanalyserna. En viktig
aspekt är den uppenbara risken för ”omvänt
orsakssamband”; de individer med ökad risk
(de som i förväg är sjukare) är mera benägna att uppleva ett utfall. De flesta individer
som dör eller får en kardiovaskulär händelse
är äldre pensionärer med möjligheten att ta
en tupplur. Dessutom kan det vara så att
de individer som tar långa tupplurar är mer
benägna att vara sjuka och ha riskfaktorer
som ökar morbiditeten och mortaliteten.
De kanske även tar mycket medicin för sina
sjukdomar som gör dem trötta.
Tupplur på dagen kan också vara en konsekvens av dålig sömnkvalitet på natten.
Det finns många tänkbara tillstånd som
rastlösa ben syndromet, ångest, nokturi etc.

Om den dåliga sömnen är orsakad av ett
allvarligt tillstånd som obstruktiv sömnapné, som i förväg är förknippat med hjärtinfarkt, stroke, dödliga och icke-dödliga
kardiovaskulära händelser och död av alla
orsaker, är det inte så märkligt att tupplurar
associeras med dessa tillstånd. På samma vis
är det viktigt att korrigera för individer med
depression (med kardinalsymtomet trötthet) som också har en ökad kardiovaskulär
risk.
Om man, trots de uppenbara fallgroparna ovan, vill ha en patofysiologisk förklaringsmodell till den ökade kardiovaskulära
risken för individer som tar tupplurar på
dagen, finns följande resonemang: a) Sympatikus aktiveras vid uppvaknandet efter en
tupplur med framkallandet av högt blodtryck och hög puls precis som vid uppvaknandet efter nattsömn med hög risk för kardiovaskulära händelser; b) Återkomsten till
en stående position efter en tupplur är ett
protrombotiskt tillstånd som är associerat
med signifikant hemokoncentration med
ökad hematokrit och sänkning av plasma
volymen [6]. Å andra sidan associerades en
kort tupplur med en lägre kardiovaskulär
sjukdomsincidens. Otaliga studier har påvisat att korta tupplurar leder till mindre
stress, minskar tröttheten och förbättrar
kognition och motorik. En tupplur kan ha
fördelaktiga effekter på neuroendokrin dysfunktion och immuninflammatoriska vägar
[2].
Isak Lindstedt
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2017
Februari 2-3
5:e Svenska Accessmötet
Stockholm, Sverige
http://conference.ki.se/accessmotet2017/

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

Februari 22-24
International Stroke conference, AHA
Texas, Houston, USA
http://my.americanheart.org/professional/
Sessions/InternationalStrokeConference/International-Stroke-Conference_UCM_316901_SubHomePage.jsp

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

Mars 2-5
7th International conference on fixed combination therapy in cardiovascular disease
Cannes, Frankrike
http://2017.fixedcombination.com/?utm_source=EVVNTcalendars&utm_medium=calendar&utm_campaign=calendars14July
Mars 8-12
9th international DIP symposium on diabetes, hypertension, metabolic syndrome and pregnancy
Barcelona, Spanien
http://www.comtecmed.com/dip/2017/welcome.
aspx
Mars 23-24
SVMs tvådagarskurs för sjuksköterskor
Ersta konferens och hotell i Stockholm
www.erstadiakoni.se
April 21-25
ISN World Congress of Nephrology 2017
Mexico City, Mexico
http://www.wcn2017.org/
April 26-28
19:e Kardiovaskulära Vårmötet
Malmö, Sverige
http://www.malmokongressbyra.se/varmotet
Maj 4-6
Arteriosclerosis, thrombosis and vascular biology,
peripheral vascular disease, 2017
Minneapolis, Minnesota, USA
Website: http://professional.heart.org/professional/EducationMeetings/Meetings/ATVBPVD/
UCM_316902_ATVBPVD-Scientific-Sessions.jsp

Maj 22-24
World Heart Congress
Osaka, Japan
Website: http://heartcongress.conferenceseries.
com/

Besök vår hemsida
www.hypertoni.org

Juni 9-13
77th American Diabetes Association, ADA
San Diego, Kalifornien, USA
Website: http://professional.diabetes.org/meeting/
scientific-sessions/77th-scientific-sessions
Juni 16-19
European meeting on hypertension and cardiovascular protection
Milano, Italien
Website: http://www.esh2017.eu/

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

Juli 8-13
26th ISTH, international Society on Thrombosis and
Haemostasis, congress
Berlin, Tyskland
Website: https://www.isth.org/?page=ISTHCongresses
September 11-15
53rd Annual Meeting of the European Association
for the Study of Diabetes
Lissabon, Portugal
http://easdcongress2017.org/?gclid=CjwKEAiAyO_
BBRDOgM-K8MGWpmYSJACePQ9CIaSDj_rds14zANOkX1EFkYT37FWA4cz1kaa4MDMKyBoC3xnw_wcB

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

September 13-16
2017 Council on Hypertension scientific sessions
Kalifornien, San Francisco, USA
http://professional.heart.org/professional/
EducationMeetings/Meetings/Hypertension/
UCM_316905_Hypertension-Scientific-Sessions.jsp

isaklindstedt@hotmail.com
Tel. 042-40 60 920
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