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Annons
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LEDARE

Bästa kollegor
"I ett standardiserat vårdförlopp skall även prevention ingå,
vilket
Enligt SVMs stadgar (vilka du enklast
hit- är mycket välkommet då det ansvaret
tar på vår hemsida www.hypertoni.org )
tidigare varit otydligt."
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”.

FF

ör ett år sedan bytte alla landsting namn till Region.
Namnbytet
av ett ökat ansvar för tillväxt, infraöreningens
styrelse kom
har medlemmarstruktur,
och
hållbar utveckling. Stora ord och
nas uppdrag
att semiljö
till att
ovanstående
visioner. på
Samtidigt
serEtt
vi neddragningar
och sparbeting i
åstadkoms
bästa sätt.
av de vikalla regioner.
Tyvärr av
är detta
tigaste ärSveriges
förstås genom
utgivningen
den bara början på sjukkommande
utmaning.
Vår allt större åldrande och
tidskrift vårdens
du just läser
– Vaskulär
Medicin.
befolkning
trots sinaavmånga sjukdomar ofta
Dock multisjuka
har SVM även
en långärtradition
aktivkurser,
med stora
krav på vård
av högsta
att arrangera
vetenskapliga
möten
etc kvalitet. Ekvationen
går inte ”sprida
ihop med
en relativt
krympande befolkning i
för att ytterligare
kunskap
om ämnesålder. Vi behöver
således hushålla med de resurser
området”arbetsför
enligt intentionerna
ovan.
vi har.åren
Prevention
förstås det mest kostnadseffektiva,
De senaste
har dockärförutsättningarna för men
dennatartyplång tid. Som ni nog vet har regeringen nyligen godkänt två
överenskommelser
Anders
Gottsäter som kommer styra
vården det närmaste
årtiondet:
”God och nära vård – vård
Ordförande för SVM
i samverkan” samt ”Överenskommelse om standardiserade vårdförlopp”. I ett standardiserat vårdförlopp skall
även prevention ingå, vilket är mycket välkommet då det
ansvaret tidigare varit otydligt. Patientkontrakt är annars
en central del i båda dokumenten och beskrivs som ”en
sammanhållen vårdplan med patientens alla vårdkontakter” som har till syfte att öka förutsättningarna för en
mer tillgänglig och samordnad vård. Patientkontrakten
är tänkta att fungera som ett slags paraplyöverenskommelse för patientens samtliga vårdinsatser. Jag som jobbat
med en integrerad mottagning för patienter med samtidig
hjärt-, njur- och diabetessjukdom tycker förstås detta låter
väldigt bra ur ett patientperspektiv, men blir samtidigt
klart oroad. Vem kommer ha förmågan att samordna och
planera en multisjuk patients alla vårdkontakter, med
bibehållen specialistkompetens inom varje separat sjukdom? Jag och mina kollegor på vår integrerade mottagning
tycker att enbart tre (hjärta-njure-diabetes) är närmast
övermäktigt. Här kommer det krävas stora strukturella
förändringar med nya arbetssätt och mer samverkan. Inte
lätt att lösa med samtidiga sparpaket.

Ett roligare ämne är den Nordisk-Baltiska forskarutbildningskursen i Gdansk, 19–21: a september, där SVM var
medarrangör. Det var 50 doktorander på plats och hela
25 föreläsare bidrog till ett mycket givande program om
hypertoni och kopplingen till hjärna, stroke och sympatisk
aktivering. Flera mycket erfarna hypertoniforskare fanns
på plats och gav direkt återkoppling till doktorandernas
presentationer av sina forskningsprojekt.
Lika roligt är det att påminna om föreningens kommande ”Grundkurs i evidensbaserad omvårdnad vid
hypertoni” som ordnas 2–3 april, 2020. Se separat annons
i detta nummer.
Slutligen måste jag få kommentera Hygia Chronotherapy Trial, som nyligen publicerades i European Heart
Journal. Den fick också en hel del uppmärksamhet i media.
Det är professor RamÓn C. Hermida från Vigo Universitet, Spanien, som under många år forskat inom ämnet.
Sammanfattningsvis har man randomiserat 19 084 patienter med hypertoni till att antingen ta blodtrycksmedicinen
morgon eller kväll. Studien var öppen men analyserades
blindat (sk PROBE design). Att ta läkemedlen på kvällen
var associerat med en relativ risk på 0.55 för hjärtkärlsjukdom och död. Min initiala reaktion var att detta låter som
en osannolikt stor effekt. Men efter att ha läst studien, som
är mycket välgjort, är jag betydligt ödmjukare.

Med önskan om en fridfull advent och så småningom en
skön julledighet

Jonas Spaak

Ordförande för SVM
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Evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni
Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM)
anordnar en 2-dagarskurs för sjuksköterskor 2 och 3 april 2020
på Ersta konferens och hotell i Stockholm (www.erstadiakoni.se).
Torsdagen den 2 april
09.00

Ankomst, kaffe

09.30

Introduktion

10.00 – 12.00

Hypertoni och levnadsvaneförändringar
(Görel Rasjö Wrååk)

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Blodtrycksmätning på mottagning och i hemmet inkl. 24-timmarsmätning
(Thomas Kahan)

14.30 – 15.00

Kaffe

15.00 – 16.30

Forts. BT-mätning

19.00

Middag

Fredagen den 3 april
8.30 – 8.45

Sammanfattning från torsdagen

8.45 – 10.45

Läkemedelsbehandling
(Mattias Ekström)

10.45 – 11.00

Kaffe

11.00 – 12.00

Motiverande samtal
(Eva Drevenhorn)

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.00

Forts. Motiverande samtal

14.00 – 15.00

Workshop om hypertonimottagning inkl. kaffe
(Eva Drevenhorn)

15.00 – 15.30

Sammanfattning, kursutvärdering och avslutning

Anmälan senast 2020-02-29 till annelie.joelsson@regionostergotland.se.
Kostnad 5500 kr för den som varit medlem i SVM under 2019 och 6000 för icke medlem (exkl. moms)
där middag ingår. Deltagarantalet är begränsat till 30 personer och anmälan är bindande.
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FRÅN REDAKTIONEN

Bästa artikel i
Vaskulär Medicin 2018
Det var artikeln Hemodialys, inflammation och det naturliga immunsystemet
som vann 2018 års pris för bästa artikeln i
VM. Du kan hitta den i VM 2018 #3.

Författarna är Kristina N Ekdahl och Bo
Nilsson. De finns på Institutionen för
immunologi, genetik och patologi vid
Uppsala Universitet. Tyvärr hade de inte
möjlighet att ta emot priset vid årsmötet i
april. Det var inte förrän nu i samband med
ett styrelsemöte i Stockholm som vi med
glädje kunde överlämna priset o ett diplom
till författarna.
På bilden ser ni när ordförande Jonas Spaak
överlämnar priset och ett diplom till Kristina
N Ekdahl.

Rösta fram bästa artikeln i
Vaskulär Medicin 2019!

Sista datum för att rösta: 20/2-2020 • Skicka era röster till Redaktören, isaklindstedt@hotmail.com
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Annons

Insikt, delaktighet och motivation
– informationsteknologi som stöd i patientens
egen dagliga hantering av högt blodtryck

V

i vet att trots väletablerad kunskap
om god effekt av blodtrycksmedicin i kombination med livsstilsförändring är det få personer som når ett
välkontrollerat blodtryck, och att en viktig
anledning till det är att det också är få som
följer sin behandling på sikt. Högt blodtryck
är ett långvarigt tillstånd som ställer krav på
personen att förstå samband mellan blodtrycksvärdet och det dagliga livet, för att i
längden känna motivation att ta medicin och
upprätthålla livsstilsförändring. Men sambanden mellan blodtrycksvärde, symptom,
eventuella biverkningar av läkemedel, livsstil
och mående har av patienter beskrivits vara
svåra att se (1). Personer med högt blodtryck kan, trots att hälso- och sjukvården
ofta kommunicerar det motsatta, uppleva
symptom (2, 3, 4). Samtidigt mår personer
med högt blodtryck ofta också bra och är fria
från symptom, vilket kan leda till svårigheter att se värdet med behandling och känna
motivation (5, 6, 7). Detta sammantaget
försvårar för ett lyckat behandlingsresultat.
En lösning är att stödja egen hantering av
högt blodtryck genom att både utgå från,
och främja, patientens egen förståelse och
tolkning av samband mellan högt blodtryck,
medicinintag och livsstil.
Till följd av ökande behov av sjuk- förebyggande och hälsofrämjande vård och
omsorg har nya arbetssätt för att möta nya
förutsättningar för både vårdgivare och
patient, efterfrågats (8). Samtidigt har vi
i nutid bevittnat en intensiv teknologisk
utveckling. Genom en generell tillgänglighet
av digital teknologi har informationsteknologi därför kunnat växa fram som en arena
för nya former av deltagande, kunskapsinhämtning och egenvård, samt skapat nya
förutsättningar och stöd för kommunikation mellan patient och vårdgivare. Parallellt har personcentrerad vård utvecklats
som ett sätt att förhålla sig till patienten
som en person i ett livssammanhang, där

fokus riktas mot personens självuttryckta
kapacitet och behov, samt mot delaktighet
i den egna vården i nära samarbete, så kallat
partnerskap, med vårdgivaren (9).
Egen hantering av högt blodtryck innebar till en början självmonitorering av
blodtrycksvärdet. Interventioner i egen
hantering av högt blodtryck innehöll självmonitorering, ibland i kombination med
att ge information eller livsstilsrådgivning.
Interventionerna kunde visa resultat i sänkt
systoliskt blodtryck, men resultaten mellan
studier var inkonsekventa (10, 11). Flera
interventioner misslyckades också med att
påvisa effekt på antingen systoliskt eller
diastoliskt blodtryck, eller i att uppnå en
förbättrad kontroll på blodtrycket (10, 11).
Gemensamt för dessa interventioner var att
de inte tog interventionen längre än till
självmonitorering och information/utbildning enligt ovan, återkoppling saknades. Att
använda informationsteknologi via mobiltelefon som stöd vid behandling av högt
blodtryck har blivit alltmer vanligt (12).
Till en början var sättet mobiltelefonen togs
i bruk som hjälpmedel ganska enkelt och
användes som enskild komponent, inte som
en del i ett system med flera komponenter.
Det kunde till exempel handla påminnelser att ta medicin, sms, e-post och telefonsamtal. Det som saknades var även här en
återkoppling av blodtrycksvärdet i relation
till det dagliga livet, och en visualisering av
detsamma.

Det tidigare projektet MIHM (Mobile
phones in hypertension management) (13)
använde sig av ett web-baserat stödsystem
via mobiltelefon med flera komponenter,
som i användning under åtta veckor visade
sig ha god potential att stödja patienters
egen hantering av högt blodtryck, med
sänkta blodtrycksvärden (14) och motivation att följa sin behandling som följd (15).
Även en ökad delaktighet i den egna vården,
där personcentrerad vård kom till uttryck
genom att ett nära och jämlikt samarbete
etablerades mellan patient och sjuksköterska
/läkare kunde visas (16).
Vad som kan ge så goda resultat, eller
kanske framför allt hur och under vilka
förutsättningar patienten kan bli hjälpt
av att använda teknologi som stöd i sin
behandling är viktigt att fråga sig, och även
ytterligare undersöka. En meta-etnografisk
litteraturöversikt från 2017 inkluderade 30
interventioner med digital teknologi som
stöd för egen hantering av kroniska tillstånd,
varav åtta riktades mot högt blodtryck (17).
Det som tydligt framträdde var att visualisering var av vikt för att se kopplingen mellan
vad en gör och utfallet i tecknet, t.ex. blodtrycksvärdet. Detta hade också en direkt
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inverkan på patientens upplevda motivation
i behandlingen. Det visade sig också vara
betydelsefullt att denna återkoppling även
följdes upp tillsammans med vårdpersonal.
I projektet MIHM (13) monitorerade och
rapporterade 50 patienter blodtryck och
symptom, välmående, livsstil (exempelvis
fysisk aktivitet och stress), medicinintag
och biverkningar via mobiltelefon dagligen
i hemmet under åtta veckor. Blodtrycksvärden och övriga variabler återkopplades i
kurvor, var för sig samt i relation till varandra. Efter studiens slut genomfördes intervjuer med deltagarna, om deras erfarenheter
av att använda systemet. Här beskrevs en
ökad motivation att följa sin behandling
och genomföra livsstilsförändringar, som
kommit av insikt och förståelse för samband
mellan blodtrycksvärdet och det dagliga
livet, på enskilda dagar samt över tid. Att
kunna se relationen visualiserad i graferna
beskrevs som en stor hjälp, men uppföljning hos sjuksköterska eller läkare var av
stor vikt för att tillsammans med honom
eller henne kunna bekräfta eller diskutera
sin förståelse och tolkning (15). Efter åtta
veckor kom alla deltagande patienter på ett
uppföljningssamtal med sjuksköterska eller
läkare. Dessa samtal bild-och ljudinspelades
samt analyserades med samtalsanalys. Här
framkom att patienterna bidrog till samtalet,
och var aktivt delaktiga, i samma utsträckning som sjuksköterskan eller läkaren. Samtalen utgick från patientens självinsamlade
data och blodtrycket diskuterades utifrån
händelser i patientens vardagsliv. Patientens
bidrog genomgående med sina tolkningar
av blodtrycksvärdet, som de satte i ett sammanhang och därmed kunde ge en tydlig
innebörd (16).
Om vi applicerar ett personcentrerat förhåll-

ningssätt på stöd till egen hantering av högt
blodtryck skulle det innebära att vi söker och
utgår från patientens egen berättelse, hans
eller hennes uppfattning och tolkning av
ett abstrakt värde (blodtrycksvärdet) i relation till konkreta händelser i vardagen. Det
innebär också att vi hjälper till och deltar i
att tolka uppmätta värden, i ett jämlikt möte
med patienten som kan ligga till grund för
ett partnerskap i behandlingen. Informationsteknologi har som beskrivits potential
att kunna stödja ett personcentrerat förhållningssätt i omhändertagandet av personer
med högt blodtryck, i praktiken. Fördelar
för patienten är en ökad förståelse, nyvunna
insikter samt genom det delaktighet i – och
motivation till – behandlingen.

8
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Den kontrollerade, randomiserade studien
PERHIT (PERson-centredness in Hypertension management using Information
Technology (18), bygger vidare på fynden
från MIHM och provar det web-baserade
systemet via mobiltelefon i en större skala i
primärvården. Utöver fördelen att utvärdera
effekt på blodtryck i en långt större grupp
patienter kan nu även andra kvantitativa
utfallsmått, kopplade till egen hantering av
hälsa samt personcentrerad vård utvärderas.
Dessutom insamlas kvalitativa data genom
intervjuer med patienter och personal, för
att eftersöka erfarenheter som kommit av
att använda det web-baserade systemet som
stöd i behandlingen.
Ulrika Bengtsson

Fil.dr, universitetslektor, distriktssköterska
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa,
Göteborgs Universitet
Centrum för personcentrerad vård (GPCC),
Göteborgs Universitet
ulrika.bengtsson@gu.se
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Antitrombinbrist

A

ntitrombin är den fysiologiskt viktigaste hämmaren av blodkoagulationen. Sänkt nivå av antitrombin
kan vara både medfödd och förvärvad och
ge upphov till en ökad risk för venös tromboembolism (VTE). Heparins antikoagulerande verkningsmekanism är att påskynda
antitrombins inaktivering av flera av de
aktiverade koagulationsenzymerna, såväl
faktorerna IIa (trombin) som Xa, medan
lågmolekylärt heparin (LMH) och fondaparinux också indirekt via antitrombin
framförallt hämmar faktor Xa.

Förvärvad antitrombinbrist ses i samband

DOAK-behandling aktualiserar ämnet efter-

Ärftlig antitrombinbrist är ovanligt, men

som falskt höga resultat kan erhållas vid
antitrombinanalys. Antikoagulantia som
är direkta hämmare av antingen faktor Xa
eller IIa, påverkar resultatet så att behandlingen försvårar diagnostik av bristtillstånd
med funktionella metoder. Om patienten
står på ett faktor Xa-hämmande läkemedel
och laboratoriet använder ett Xa-baserat
antitrombinreagens, så kan antitrombin
resultatet bli falskt högt, medan faktor
IIa-hämmande preparat ger falskt höga
resultat med faktor IIa-baserat antitrombinreagens.
Flera laboratorier anpassar nu metodval
efter att flest patienter har Xa-hämmande
läkemedel.

med allvarlig blödning. I det nationella vårdprogrammet ”Hemostas vid allvarlig blödning” (Se www.ssth.se) avråds allmänt från
behandling med antitrombinkoncentrat,
men vid mycket låg antitrombinnivå kan
tillförsel övervägas vid bla sepsis, graviditetskomplikationer och omfattande venös
trombossjukdom och antitrombinnivåer
< 0,5 kIE/L i samband med heparinbehandling. Orsaker till stort heparinbehov kan
vara antitrombinbrist men även att heparin
binds till akuta fasproteiner.
medför starkt ökad risk för VTE (För fallbeskrivningar se översikt av Bremme K et
al; Läkartidningen 2011;34:1564-1568,
sammanfattning nedan). I de flesta fall
har det ingen betydelse om analysmetoden
bygger på inaktivering av Xa eller trombin vid diagnostik av ärftlig brist, men det
finns vissa mutationer som kan medföra
skillnader i resultat. Konsekvensen blir att
enstaka patienter kan ha normala-subnormala värden med en metod men sänkta
värden med en annan, vilket i värsta fall ger
olika tolkning med avseende på diagnosen
antitrombinbrist. Defekter orsakade av
kvantitativ brist eller funktionella defekter
lokaliserade till det reaktiva sitet är de som

framförallt medför en ökad trombosrisk och
som alltså oftast detekteras med både analysmetod som bygger på inaktivering av faktor
Xa och trombin. En del antitrombin-defekter medför en reducerad affinitet för heparin
men inte ökad trombosbenägenhet.
Det är viktigt att komma ihåg att skillnader mellan metoder kan förekomma och
att det kan vara av värde att skicka prov
för konfirmering till ett laboratorium som
använder en annan funktionell metod om
man ska diagnostisera ärftlig antitrombinbrist. Det finns också möjlighet att göra
genetisk diagnostik, och genom sekvensering av AT-genen har mer än 200 olika
mutationer identifierats. DNA-diagnostik
kan övervägas i de fall då den funktionella
metoden inte ger resultat som stämmer med
den kliniska bilden. Ställningstagande till
sådan komplettering görs i allmänhet av
koagulationsspecialist. Vid sekvensering av
ett flertal gener i större VTE-material, b.la.
från Malmö Thrombophilia study helt nyligen, har antitrombin-genen fallit ut som en
relativ del i förklaringen till prokoagulanta
geners bidrag till VTE.
Karin Strandberg

Docent, överläkare Klinisk kemi,
Koagulationslaboratoriet Malmö,
Labmedicin i Skåne
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Ortostatisk hypotoni
– en liten överblick

D

en klassiska formen av ortostatisk hypotoni definieras som en
varaktig reduktion av systoliskt
blodtryck på minst 20 mm Hg eller diastoliskt blodtryck på minst 10 mm Hg inom
3 minuter efter uppresning från liggande
till stående [1,2]. Riktlinjerna föreslår också
att en reduktion i systoliskt blodtryck på
<20 mm Hg från liggande till upprätt
position, men med ett stående systoliskt
blodtrycksvärde <90 mm Hg, också bör
betraktas som ortostatisk hypotoni [1,2].
Hos hypertensiva individer kan ett systoliskt blodtrycksfall på 30 mm Hg vara mer
lämpligt eftersom blodtrycksfallet efter uppresning hos dessa individer till stor del beror
på blodtrycket vid baslinjen [3]. Det finns
också andra former av ortostatisk hypotoni
än den klassiska. Vid försenad ortostatisk
hypotoni uppträder blodtrycksfallet efter
mer än 3 minuter i stående och vid initial
ortostatisk hypotoni observeras en mer uttalad blodtrycksreduktion som är minst 40
mm Hg i systoliskt blodtryck eller minst
20 mm Hg i diastoliskt blodtryck omedelbart inom 15 sekunder efter uppresning
[4]. Det finns också omständigheter där en
liggande-till-stående rörelse inte är möjlig,
men där en sittande-till-stående rörelse med
lägre diagnostiska trösklar för ortostatisk
hypotoni kan fungera [5]. Det finns bevis
för att diagnosen ortostatisk hypotoni inte
alltid är konsekvent. Ortostatisk hypotoni
påverkas av många faktorer såsom hydreringsgrad, vaskulär styvhet, temperatur, kön,
ålder, matintag, medicinering, men också då
patienten har legat under långvariga perioder. Dessutom har ortostatisk hypotoni
visat sig vara vanligare under morgonen och
under sommaren [6,7].
Ortostatisk hypotoni är ett symptom
som grundas på multifaktoriella orsaker.
Hypotonin uppstår när de kardiovaskulära
reflexerna misslyckas att upprätthålla blodtrycket när man ställer sig upp från en liggande position. Den försämrade ortostatiska

reflexen kan leda till symtom på cerebral
hypoperfusion och synkopattacker direkt
pga. plötsliga eller progressiva blodtrycksfall, eller indirekt genom att utlösa den vasovagala reflexen [8]. Även om vissa patienter med ortostatisk hypotoni kan uppvisa
symtom, är de flesta asymtomatiska, vilket
kan göra att ortostatisk hypotoni underdiagnostiseras [9]. Uppkomsten av symtom tycks
mest bero på det absoluta blodtrycksvärdet
i upprätt ställning snarare än på graden av
blodtrycksfall. I svåra fall kan ortostatisk
hypotoni resultera i medvetandeförlust på
grund av en överdriven blodtrycksreduktion
med hypoperfusion av hjärnan, men mera
subtila symtom är vanligare, såsom yrsel,
illamående, instabilitet, allmän svaghet,
svettningar, nacksmärta, syn- och hörselstörningar [1]. Prevalensen varierar väsentligt
beroende på den studerade befolkningen.
Ortostatisk hypotoni är vanligare hos äldre
och är dessutom ganska vanligt hos inlagda
patienter på sjukhus [10].

Under normala omständigheter hanterar
kroppen stressen av en förskjutning från det
horisontella till vertikala läget genom en
serie kompensatoriska åtgärder som bara tar
några sekunder att lösa och som omedelbart
kan upprätthålla blodtrycket under en kort
tid. På grund av tyngdkraften när man står
upp finns det vanligtvis en omfördelning av
blodvolymen så att volymen ökar i de nedre
delarna av kroppen. Detta leder i sin tur till
lägre blodtrycksnivåer, eftersom en tillfällig
minskning av återföringen av venöst blod
från kroppen till hjärtat minskar hjärtminutvolymen sekundärt till minskad slagvolym.
För att snabbt återställa det venösa återflödet
till hjärtat och blodtrycket ökar aktiviteten
hos det sympatiska nervsystemet (och aktiviteten hos det parasympatiska nervsystemet
minskar) genom baroreceptorstimulering.
Det förbättrade sympatiska svaret når sitt
mål genom att öka hjärtfrekvensen, hjärtkontraktiliteten och åstadkomma vasokonstriktion [11].
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Ortostatisk hypotoni kan manifestera sig

på flera sätt. Den gemensamma nämnaren
har att göra med oförmågan att använda det
autonoma nervsystemet på ett korrekt sätt.
Vid neurogen ortostatisk hypotoni orsakas
dysfunktionen av nervskador. Nervernas
funktion kan försämras av degenerativa
neurologiska störningar som Parkinsons
sjukdom, kroniska sjukdomar av ickeneurologisk etiologi som diabetes, njursjukdom, alkoholisk neuropati, endokrina eller
autoimmuna sjukdomar som också skadar
nerverna eller via en direkt, mera specifik
strukturell skada på nerver efter till exempel en cerebrovaskulär händelse, dvs. stroke.
Följaktligen kommer det autonoma nervsystemet inte att reagera på lämpligt sätt och
en kompensatorisk vasokonstriktion och
hjärtfrekvensökning vid stående uteblir.
De afferenta nerverna överför information från baroreceptorerna till det centrala
nervsystemet, och de efferenta nerverna
reglerar de kompensatoriska åtgärderna i
det kardiovaskulära systemet. Skador på
någon del av detta system, t.ex. mera specifik skada på pre- eller postganglioniska
sympatiska efferenta nerver, vagusnerven,
vasomotoriskt centrum i hjärnstammen eller
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strukturer i centrala nervsystemet ovanför
hjärnstammen, kan hämma den korrekta
åtgärden. Icke-neurogen ortostatisk hypotoni kan orsakas av hypovolemi eller läkemedel. Vid hypovolemi finns det brist på
substrat, intravaskulär blodvolym, och även
om det autonoma nervsystemet kan reagera
kommer det kompensatoriska svaret att vara
mindre kraftigt vilket leder till en ökning
av hjärtfrekvensen och en vasokonstriktion
som är otillräcklig för att upprätthålla blodtrycket. Vid läkemedelsinducerad ortostatisk
hypotoni kan det autonoma nervsystemet
försämras av flera typer av läkemedel, till
exempel antihypertensiva läkemedel [12].
Intensiva studier under de senaste decen-

nierna har belyst den kliniska relevansen
och implikationerna av den ortostatiska
hypotonin [13]. Dessa studier kopplar
inte bara ortostatisk hypotoni till förekomsten av många hjärt-kärlsjukdomar, såsom
kranskärlssjukdom [14], stroke [15-17];
hjärtsvikt [18-20], förmaksflimmer [21]
och njursvikt [22] men också relationen till
ökad risk för icke-kardiovaskulära tillstånd
[23-25]. Till exempel Xin et al. publicerade
en metaanalys baserad på åtta publicerade

artiklar från 7 kohorter, bestående av 64 782
deltagare. Under en genomsnittlig uppföljning på 15,2 år inträffade 5719 kranskärlshändelser och 3657 strokehändelser. De
övergripande resultaten av metaanalysen
indikerade att ortostatisk hypotoni var förknippat med en betydande ökad risk för
kranskärlssjukdom (HR: 1,32, 1,12-1,56)
och stroke (HR: 1,19, 1,08-1,30), som
var oberoende av konventionella riskfaktorer [17]. Även om ortostatisk hypotoni
är kopplat till många tillstånd är resultaten
inte alltid konsekventa [26]. Ännu viktigare
är att det finns ackumulerande bevis för att
ortostatisk hypotoni är förknippat med en
högre risk för framtida död [27-29]. Till
exempel, Angelousi et al. i sin metaanalys
bestående av sju prospektiva studier fann att
ortostatisk hypotoni var förknippat med en
betydande ökad risk för total död (HR: 1,36
(1,13-1,63). Det finns dock andra som inte
kunnat påvisa en sådan association. Weiss et
al. undersökte totalt 471 patienter (227 män
och 244 kvinnor), med en medelålder på
81,5 år som var inlagda på en akut geriatrisk
avdelning mellan åren 1999 och 2000. De
drog slutsatsen att ortostatisk hypotoni var
relativt vanligt hos äldre patienter som blev

"Dessutom är ortostatisk hypotoni ett tillstånd med förändrad
hemodynamisk homeostas, där kompensatoriska
neuroendokrina mekanismer intermittent aktiveras."
utskrivna från akuta geriatriska avdelningar,
men hade ingen inverkan på dödligheten
[30]. Ytterligare en annan studie på 209
åttioåringar från en vårdcentralspopulation
gav negativa resultat. Författarna drog slutsatsen att även om ortostatisk hypotoni var
mycket vanligt bland de mycket äldre, var
dess närvaro inte relaterat till ökad risk för
död oavsett om det var död från alla orsaker
eller kardiovaskulär död [31].
Studier på dödlighet och sjuklighet vid
ortostatisk hypotoni är till stor del baserade
på observations data, befolkningskohorter sammansatta för många år sedan, och
få har studerat de äldre (> 80 år). Således
kan ett kausalt samband mellan ortostatisk
hypotoni och händelser ännu inte erkännas
förrän fler data finns tillgängliga [32]. Dessutom, särskilt vad gäller den äldre befolkningen, är resultaten inte konsekventa [4].
Till exempel i metaanalysen av Ricci et al.
sågs ett samband mellan ortostatisk hypotoni och död av alla orsaker (den primära
effektparametern) och kranskärlssjukdom,
hjärtsvikt och stroke (den sekundära effektparametern), men associationen av det primära effektmåttet var endast signifikant hos
patienter yngre än 65 år gamla. När analysen
utfördes enligt ålder var RR för dödsorsak
av alla orsaker 1,78 (1,25-2,52) för patienter <65 år och 1,26 (0,99-1,62) i den äldre
gruppen [33].
Mekanismerna som bidrar till sambandet
mellan ortostatisk hypotoni och ökad dödlighet är inte helt uppklarade, men det finns
många troliga hypoteser. Ortostatisk hypotoni kan medföra en ökad risk genom att
interagera med klassiska riskfaktorer. Ålder,
diabetes, hypertoni, Parkinsons sjukdom
och karotisartärsjukdom är alla förknippade
med både ortostatisk hypotoni och ökad
dödlighet [34] och alla har potentialen att
påverka autonoma mekanismer som reglerar
blodtrycksreglering. Baroreﬂexdysfunktion,
en markör för obalans i det autonoma nervsystemet, som är inblandad i patogenesen av
ortostatisk hypotoni, kännetecknas av ökad
sympatisk aktivitet och sänkt parasympa-

tisk aktivitet [35] och baroreﬂexdysfunktion
har länge erkänts som en viktig förmedlare av ökad kardiovaskulär sjuklighet och
dödlighet [36,37]. Gamla med ortostatisk
hypotoni har fysiologiskt en försämrad
funktion av det autonoma nervsystemet
med en minskning av baroreflexkänslighet
och dämpad hjärtfrekvensrespons [38, 39].
Gamla har dessutom en hög prevalens av
många tillstånd som kan orsaka ortostatisk
hypotoni, vare sig det är neurologiska eller
icke-neurologiska sjukdomar eller läkemedelsbehandlingar, och ofta sammanfaller
många sannolika orsaker till ortostatisk
hypotoni hos dessa patienter.
Äldre med ortostatisk hypotoni har ökad

blodtrycksvariabilitet relaterad till kroppshållningen, och en stor del av blodvolymen
från överkroppen överförs till de nedre extremiteterna på grund av tyngdkraften vid ändring från liggande till stående. Detta i sin
tur leder till minskad fyllning av hjärtat och
minskad hjärtminutvolym. Gamla har också
en diastolisk dysfunktion på grund av ett
hårdare myokardium som tillsammans med
en minskad preload leder till en minskad
slagvolym. Samtidigt blir förmågan att kontrahera kärlen perifert otillräcklig på grund
av arteriell styvhet orsakad av arterioskleros.
Gamla har vanligtvis också en sänkt intravaskulär volym på grund av uttorkning [40].
Således kan intermittent ischemi av viktiga
organ, såsom hjärta, hjärna och njure förekomma ofta och en försämrad perfusion kan
leda till permanent skada av dessa organ vid
ortostatisk hypotoni [33]. Dessutom kan
variationer i blodtryck och hypertoni förknippad med ortostatisk hypotoni orsaka
ökad efterbelastning, vilket kan leda till
permanent skada på slutorganet, ökad arteriell styvhet, vänsterkammarhypertrofi och
nedsatt njurfunktion [33, 34]. Dessutom
kan ortostatisk hypotoni bidra till patologiskt dippingstatus i form av icke-dipping
eller omvänd dipping som är riskfaktorer
för målorganskada och kardiovaskulära händelser [41].

Dessutom är ortostatisk hypotoni ett
tillstånd med förändrad hemodynamisk
homeostas, där kompensatoriska neuroendokrina mekanismer intermittent aktiveras. Dessa mekanismer kan aktivera blodplättar eller koagulationskaskaden, vilket
kan öka förekomsten av kardio- eller cerebrovaskulära händelser [33]. Till exempel
kan långvarig och återkommande ortostatisk stress resultera i ökad aktivitet och
uppreglering av RAAS, vilket kan orsaka
vasokonstriktion, inducera ett protrombotiskt tillstånd, påskynda processen med
åderförkalkning och/eller skada hjärt- och
njurfunktionen. Ortostatisk stress kan också
öka utsöndringen av vasopressin [42, 43].
Dessutom har aktivering av endotelinsystemet observerats hos patienter som diagnostiserats med synkope på grund av ortostatisk
hypotoni [44]. Således kan vasokonstriktorer, såsom endotelin, spela en fördelaktig
roll genom att motverka hypotoni under
lägesförändringar. Å andra sidan spelar
endotelin en negativ roll genom att främja
åderförkalkning och trombos hos mottagliga individer på lång sikt [33]. Studier har
också funnit samband mellan ortostatisk
hypotoni och cirkulerande endogena vätskeutdrivande/vasodilatoriska neuropeptider
såsom ANP och BNP, som kan bidra till
ortostatisk hypotoni [45]. Vissa hypoteser
hävdar att BNP-nivåerna ökar vid ortostatisk hypotoni [46] och att BNP-nivåerna
ökar vid hjärt-kärlsjukdomar som hypertoni
och hjärtsvikt är välkänt. Det har emellertid också visats en betydande minskning av
BNP-nivåer vid ortostatisk hypotoni. En
möjlig förklaring kan vara att BNP-nivåerna sänks på ett kompensatoriskt sätt för
att lindra hypotensionen hos dessa patienter [47]. Slutligen kan ortostatisk hypotoni
fungera som en markör för skröplighet, att
vara i dålig kondition med ökad sjukdomsbörda, som kan bidra till en sämre prognos.
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Historisk hypertoniforskning
i Framingham
Historien om liten by som blev en stad

Framingham, ett litet samhälle beläget
i Middlesex County drygt 30 kilometer
väster om Boston, grundades av europeiska kolonialister redan på 1600-talet. Dess
historia är tätt sammantvinnad med Förenta Staternas. Framingham var ett av de
samhällen som i april 1775 sände trupper
till de närbelägna byarna Lexington och
Concord för att försvara revolutionärerna
Samuel Adams och John Hancock mot de
brittiska styrkorna. Skärmytslingen i Concord mellan den nybildade nordamerikanska
milisen och de brittiska reguljära soldaterna
blev känd som det ”shot heard around the
world” vilket startade det nordamerikanska
självständighetskriget. Knappt hundra år
senare blev Framingham en samlingspunkt
för nordstaternas slaverimotståndare genom
de årliga möten som Massachusetts AntiSlavery Society arrangerade i den lilla byn.
Åren efter andra världskrigets slut kännetecknades av rask befolkningstillväxt, men
det var faktiskt inte förrän år 2018 som man
officiellt fick titulera sig som stad, och de
första borgmästarvalen kunde hållas. Idag
räknar staden drygt 70 000 invånare.

kongressen således: “The Nation's health is
seriously threatened by diseases of the heart and
circulation, including high blood pressure…”
och senare samma år godkände president
Harry Truman grundandet av National
Heart Institute (idag National Heart, Lung
and Blood Institute). Man började även planera en storskalig epidemiologisk studie med
målet att i en normal population identifiera
faktorer som predisponerar för utveckling av
hjärtsjukdom. Statlig finansiering, som lär
ha inkluderat medel för inköp av askkoppar
till studieledningens möten, säkrades. Men
var skulle denna studie bäst kunna genomföras? Boston-kardiologen Paul Dudley
White (senare känd som president Dwight
Eisenhowers privatläkare och som en av
beskrivarna av Wolff-Parkinson-Whites
syndrom) var en av dem som förespråkade
Framingham som studieort. Framingham

räknade vid den här tiden en befolkning
av cirka 28 000 personer, och hade redan
en viss vana av deltagande i vetenskapliga
studier genom en nyligen avslutad studie av
tuberkulos. Staden ansågs även vara representativ för 1940-talets amerikanska medelklassbefolkning, och låg slutligen lämpligt
nära Massachusetts General Hospital och
Harvard Medical School i Boston. Studiedesignen blev en prospektiv observationell
kohortstudie. Den första studiedeltagaren
undersöktes den 11:e oktober år 1948, och
mellan år 1948 och 1952 undersöktes 5209
av stadens invånare i åldrarna 28 till 62 år.
Man rekryterade aktivt, och stadens äldre
invånare kan berätta att på flera gator knackade studieledningen helt enkelt på vartannat
hus för att säkerställa ett slumpmässigt urval
av befolkningen. Uppföljning skedde under
dessa tidiga år genom att studiefunktionärer

The Framingham Heart Study

Det är dock i den vaskulärmedicinska historien som Framingham gjort de största
avtrycken. Den kunskap vi idag har om
hjärtsjukdom och dess riskfaktorer bygger
till stor del på de epokgörande forskningsresultaten från The Framingham Heart
Study. När president Franklin Roosevelt
drabbades av en fatal hjärnblödning i april
1945, endast 63 år gammal, var sambanden mellan högt blodtryck och hjärtsjukdom långt ifrån välkända. Presidentens
höga blodtryck hade förblivit obehandlat en
längre tid, och de sena behandlingsförsöken
med saltrestriktion, hjärtstärkande digitalis
och fenobarbital hade inte varit framgångsrika. Presidentens förtida död bara veckor
innan andra världskrigets slut bidrog till att
belysa behovet av forskning om hjärtsjukdomar. År 1948 konstaterade den amerikanska

Gästforskare och Research Fellows vid Brigham and Women´s Hospital Cardiovascular Division / Harvard Medical School
på studiebesök på Framingham Heart Study. Nedre raden fr. vänster: Jon Cunningham, Rani Zierath, Marcus Bolivar
Malachias, Martin Abanda. Övre raden fr. vänster: Pranav Dorbala, Karola Jering, Riccardo Inciardi, Luis Rohde, Daniel Levy
(Framingham), Magnus Wijkman. Varmt tack till Dr Marc Pfeffer och Dr Daniel Levy, som möjliggjorde vårt studiebesök.
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gjorde dagliga besök på ortens sjukhus, där
journaluppgifter om sjukhusinläggningar
registrerades. Uppgifter om dödsfall inhämtades från lokaltidningarnas dödsannonser
samt genom personliga kontakter med praktiserande läkare i omgivningarna. Studiedeltagarna återundersöktes även vartannat
år, vilket möjliggjorde studier av riskfaktorers utveckling över tid.
De första studieresultaten

År 1957 kunde Framingham-forskarna för
första gången visa att påvisande av högt
blodtryck i kombination med hypertensiv
organskada var kraftfulla verktyg för att
förutsäga risken för framtida hjärtsjukdom.
Bland män i åldrarna 45 till 62 år påvisade
man en fyrfaldigt ökad incidens av arteriosklerotisk hjärtsjukdom hos personer med
hypertoni som även hade tecken till hypertensiv hjärtpåverkan. Den elegant enkla
formuleringen av dessa banbrytande fynd
förtjänar att här citeras i sin helhet: “The
incidence rates indicate a trend from the low
of 26 per 1,000 for 310 persons with normal
blood pressure and free of all other kinds of
heart disease to a high of 98 per 1,000 for 82
persons with definite hypertensive heart disease
at the initial examination. It is clear that high
blood pressure is significantly associated with
the incidence of arteriosclerotic heart disease
(X2= 10.2, n =4, p =0.04).” Definitionen
av hypertoni var upprepade viloblodtryck
högre än eller lika med 160/95 mmHg,
hypertensiv hjärtpåverkan definierades som
hjärtförstoring på lungröntgen eller tecken
till vänsterkammarhypertrofi på EKG, och
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normotension definierades som upprepade
viloblodtryck lägre än 140/90 mmHg. Särskilt de tänkbara kliniska implikationerna
av EKG som verktyg för riskstratifiering
verkar tidigt ha stått klart för Framinghamforskarna: “It is clear that this finding of
LVH by ECG needs further study, because
any laboratory measurement which has predicted a fifth of the men who developed definite arteriosclerotic heart disease in four years
may be adaptable to clinical needs.” Man
visade i samma publikation även att arteriosklerotisk hjärtsjukdom var ovanlig under
40 års ålder, och nästan dubbelt så vanligt
förekommande hos män som hos kvinnor.
Hos män i åldrarna 45 till 62 år fann man
även samband mellan förekomst av övervikt,
kolesterolvärden högre än 260 mg/dl (6.7
mmol/l) och ökad incidens av arteriosklerotisk hjärtsjukdom. Vi kan utan att överdriva
påstå att dessa tidiga fynd kraftigt kommit
att prägla den preventiva medicinen ända in
i våra dagar: kombinationen av blodtrycksnivå, förekomst av hypertensiv organskada
samt övriga kliniskt enkelt mätbara riskfaktorer utgör ju som bekant fortfarande hörnstenarna vid kardiovaskulär riskbedömning.
Vilket blodtrycksmått är mest informativt?

Framingham-studien har fortsatt att bidra
med mycket av den kunskap om blodtryck
och risk som vi idag tar för given. Vid en
långtidsuppföljning av 2036 studiedeltagare som fått sitt blodtryck uppmätt vartannat år, beskrev man exempelvis år 1997
de välbekanta divergerande ålders-relaterade förändringarna av olika komponenter
av blodtrycket. Både det diastoliska och
systoliska blodtrycket ökade med stigande
ålder upp till 50 års ålder. Mellan 50 och
59 års ålder ökade det systoliska blodtrycket
mer än det diastoliska blodtrycket. Efter 60
års ålder noterade man en ålderskorrelerad
sänkning av det diastoliska blodtrycket,
medan det systoliska blodtrycket fortsatte
att öka med stigande ålder även i denna
ålderskategori. Ökningen av det systoliska
blodtrycket, och den sena sänkningen av det
diastoliska blodtrycket, var mer uttalad hos
de studiedeltagare som hade högt obehandlat blodtryck vid baslinjeundersökningen.
Detta kan tala för att obehandlad hypertoni
bidrar till att påskynda en åldersberoende
ökning av pulstrycket, sannolikt en konsekvens av påskyndad förstyvning av artärerna.
Uppföljande studier har visat att hos studiedeltagare yngre än 50 år var kopplingen
mellan kardiovaskulär risk och blodtrycksnivåer starkare för diastoliskt blodtryck

än för systoliskt blodtryck eller pulstryck,
i åldersintervallet 50 till 59 år var alla tre
blodtrycksmåtten lika prediktiva, och hos
studiedeltagare som var 60 år eller äldre var
pulstrycket den blodtryckskomponent som
var starkast kopplad till kardiovaskulär risk.
The Offspring Cohort och The Third
Generation Cohort

Den ursprungliga planen var att följa studiekohorten under tjugo års tid, och när
1960-talet närmade sig sitt slut planerade
man att avsluta studien. Under ett par års
tid kunde man emellertid fortsätta tack vare
finansiering från privata sponsorer. År 1971
säkrades nya statliga medel genom ett samarbetsavtal mellan National Heart Institute
och Boston University. Man påbörjade nu
även rekryteringen av en andra generationens kohort, The Framingham Offspring
Cohort, som utgjordes av de ursprungliga
studiedeltagarnas vuxna söner och döttrar
samt dessas partners. Syftet var att kartlägga ärftliga faktorer vid bedömning av
risk för hjärtkärlsjukdom. Rekryteringen
av en tredje generation av studiedeltagare,
The Third Generation Cohort, påbörjades
år 2002 och återundersökningar av dessa
drygt 4000 barnbarn till den första generationens studiedeltagare pågår än idag vid
studiecentret i Framingham.
Magnus Wijkman
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Aktuell avhandling

Viktiga mekanismer vid
blodtrycksreglering
Autoreferat av Isak Lindstedts avhandling med namnet ”Important Mechanism
in Blood Pressure Regulation” som försvarades den 15:e november 2019 i Segerfalksalen, Biomedicinskt centrum, i Lund.
Opponent var Fredrik Nyström, professor
vid Linköpings universitet.
Introduktion och syfte

Det existerar en känslig balans mellan för
högt blodtryck som leder till hypertoni,
ofta i medelålders och äldre populationer,
och för lågt blodtryck, till exempel i den
mycket gamla befolkningen, som kan leda
till blodtrycksfall och skador. Syftet med
avhandlingen var att beskriva och klargöra
denna obalans, hitta möjliga mekanismer
som kan hjälpa till att förklara förekomsten
eller konsekvensen av blodtryck och dess
förhållande till organskada.
Plan

kontrollerna 116/69 mmHg. Blodflödesändringarna (dvs. kärlutvidgande förmågan) framkallades av lokal uppvärmning
(44 grader) och jontoforetiskt tillförsel med
Acetylkolin (ACh), Natrium Nitroprussid
(SNP) och CGRP. Det kutana blodflödet
i underarmen mättes med Laser-Doppler
Flowmetri [1].
Hypertonipatienterna hade en generellt
svagare förmåga till dilatation av de kutana
kärlen (Figur 1). Detta skulle kunna vara
en av orsakerna till det förhöjda blodtrycket
hos dessa patienter. Om orsaken till hypertonin var en primärt nedsatt förmåga till kärldilatation kunde man föreslå att kärlen hade
varit mera kontraherade under lång tid och
lett till högt blodtryck. Alternativt skulle den
nedsatta förmågan att dilatera vara en konsekvens av det höga trycket. Vid hypertoni
föreligger vasokonstriktion, proliferation
och hypertrofi vilket medför förtjockade

och stelare kärl som försvårar dilatationen.
En annan tanke kan vara att vid hypertoni
föreligger ett patofysiologiskt tillstånd med
övervägande kärlsammandragande faktorer, t.ex. angiotensin- och endotelinsystemet, som motverkar möjligheterna till att
dilatera. Mekanismerna bakom resultaten i
delarbete I var följande: CGRP via cAMP
leder till signifikant reducerad endoteloberoende vasodilatation i hudens mikrocirkulation. Värme via kutana nerver leder
till signifikant reducerad total vasodilatation
i hudens mikrocirkulation. Resultaten är
viktiga då det tidigare har visats att patienter
med hypertoni som hade en sämre dilatation
vid uppvärmning av huden löpte en större
kardiovaskulär risk [2]. En invändning mot
delarbete I var att hypertonipatienterna fick
lov att behålla sina mediciner vilket kanske
kunde ha påverkat den kärldilaterande förmågan i mikrocirkulationen.

• Undersöka funktionen av blodkärl in vivo
hos medelålders patienter med och utan
hypertoni.
• Utföra experimentella in vitro-studier på
blodkärl från råttor utsatta för normalt
eller förhöjt perfusionstryck.
• Utforska prognosen hos gamla patienter
med och utan ortostatisk hypotoni.
• Studera gamla patienter med högt blodtryck och organsvikt.
Delarbete I

Det har antagits att CGRP (Calcitonin
Gene-related Peptide), en mycket potent
kärlutvidgare, spelar en roll i moduleringen av blodtrycket under normala förhållanden och vid hypertoni, men rollen är
fortfarande inte helt belyst och de exakta
mekanismerna som ligger bakom återstår
att klargöras. Hypotesen var att det förelåg
en skillnad i den kärlutvidgande förmågan i
huden mellan patienter med hypertoni och
individer utan hypertoni. 15 patienter med
hypertoni och 15 köns- och åldersmatchade kontroller utan hypertoni inkluderades.
Åldern var mellan 30 till 60 år (medelålder
46 år). Medelblodtrycket hos hypertonipatienterna var 155/96 mmHg och hos

Figur 1: Illustrerar blodflödesförändring (vasodilatation) från baslinjen hos patienter med
hypertoni (HT) och utan hypertoni (NT) som utsatts för värme och jontoforetisk tillförsel av
Acetylkolin (ACh), Natrium nitroprussid (SNP) och Calcitonin gene-related peptide (CGRP).
Förmågan att dilatera mikrocirkulationen i huden på underarmen var signifikant nedsatt hos
patienter med hypertoni jämfört med patienter utan hypertoni vid påverkan av CGRP och
värme (*p<0,05).
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Annons

Delarbete II och III

Det finns starkt vetenskapligt stöd för att
receptorerna, ETA, ETB, AT1, AT2, som
tillhör endotelin- och angiotensinsystemet,
har en viktig roll att spela i regleringen
av blodkärlens tonus och av blodtrycket.
Hypotesen i delarbetena II och III var att
förändringar i perfusionstryck kan förändra
uttrycket av mRNA och proteiner för ETA-,
ETB-, AT1-, AT2-receptorer i mesentericaoch basilariskärl hos råttor och att detta kan
säga oss något om den tidiga utvecklingen
eller konsekvensen av hypertoni. Delarbete
II [3]: Mesenteriella kärl (n=6) monterades
i ett perfusionsbad (Figur 2). Kärlen utsattes
sedan för inget (“organ culture” (0 mm Hg)),
normalt (85/75 mm Hg) eller högt perfusionstryck (160/150 mm Hg) med konstant
flöde i 1–17 timmar. Delarbete III [4]:
Basilariskärl (n=6) monterades i ett perfusionsbad. Kärlen utsattes sedan för normalt
(80/70 mm Hg) eller högt perfusionstryck
(140/130 mm Hg) med konstant flöde i 16
timmar. I delstudie II utfördes RT-PCR för
att kvantifiera ET- och AT-receptor mRNA
innehåll. I delstudie II och III analyserades
kärlen även med immunhistokemi för att
detektera ET- och AT-receptor protein.

Resultatet visade att mRNA uttrycket för
ETB och AT2 var signifikant ökat i mesentericakärl som utsattes för högt perfusionstryck jämfört med normalt perfusionstryck
efter 4 timmar. Å andra sidan sågs ingen
ökning av något receptor-mRNA när kärlen
utsattes för normalt och högt tryck allena,
utan perfusion. AT1-, AT2- och ETB-receptorproteinerna var signifikant uppreglerade
vid högt perfusionstryck efter 17 timmar
(Figur 3). Signifikant uppreglering sågs av
ETB- och AT1-receptorproteiner i basilariskärl under högt perfusionstryck jämfört med normalt perfusionstryck efter 16
timmar. Mekanismer: Uppreglerade ETBoch AT1-receptorproteiner i SMC (glatta
muskelceller) i mesenterica- och basilariskärl
utsatta för högt perfusionstryck kan medföra vasokonstriktion, kärlproliferation och
hypertrofi som kan leda till ytterligare tryckförhöjning och organskada. Uppreglerade
AT2-receptorer i endotelceller i mesentericakärl och ETB-receptorer i endotelceller i
mesenterica och basilariskärl utsatta för
högt perfusionstryck kan medföra vasodilatation, en “counter-regulatory mechanism”. Där sågs ingen upp-/nedreglering
av ETA-receptorn i SMC som vanligtvis

Figur 2: Illustrerar perfusionsbadet som användes i delarbete II och III
för att utsätta mesenterica- och basilariskärl för normalt och högt perfusionstryck in vitro.

leder till vasokonstrikton eller AT2-receptorn i basilarisendotel som vanligtvis orsakar vasodilation. Eftersom merparten av
ETB-receptoruttrycket återfanns i SMC,
tyder resultaten på ett tidigt skifte i endotelin- and angiotensinsystemens roll mot
en mera patofysiologisk profil i högtrycksmiljö. Uppregleringen av mRNA var ”Shear
Stress”-beroende. Resultaten är viktiga då de
visar att det sker tidiga förändringar i kärl
vid påverkan av högt perfusionstryck. En
relevant invändning mot resultaten kan vara
hur relevant dessa ”in vitro”-djurstudier kan
vara i förhållande till ”in vivo”-situationen
hos en människa.
Delarbete IV

Det finns gott om bevis för att ortostatisk
hypotoni är associerat med både ökade kardiovaskulära händelser såväl som död, men
också inkonsekventa resultat, särskilt vad
gäller den äldre befolkningen. Hypotesen
var att det fanns en skillnad i förekomsten
av sjukdom och död hos gamla patienter
med ortostatisk hypotoni jämfört med
patienter som inte hade ortostatisk hyoptoni. Ortostatiskt blodtryck togs på 210
patienter (inlagda på sjukhus pga. akut sjuk-

Figur 3: Illustrerar AT1- och AT2-receptorproteiner (från mesentericakärl hos råttor) som var signifikant uppreglerade (*p<0,05)
vid högt perfusionstryck (HP) jämfört med normalt perfusionstryck (NP) efter 17 timmar.
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dom mellan 2014 och maj 2017). Medelåldern var 83 år. Populationen delades upp
för analys i en ortostatisk hypotonigrupp,
OH-gruppen, n=119, och en icke-ortostatisk hypotonigrupp, NT-grupp, n=91.
OH-gruppen hade ett fall i SBP ≥ 20 mm
Hg vid uppresning, och/eller ett fall i DBP
≥ 10 mm Hg vid uppresning, eller endast
ett SBP < 90 mm Hg [5].
Studien visade att det fanns en ökad kardiovaskulär sjukdom, morbiditet och mortalitet hos gamla med ortostatisk hypotoni
jämfört med gamla utan ortostatisk hypotoni. Autoregulatoriska och neuroendokrina
mekanismer var troligen delaktiga i processen. Studieresultatet visade på betydelsen att
utföra ortostatiskt blodtryckstest på riktigt
gamla patienter. Delarbete IV är viktigt då
det studerats patienter i nutid som följts med
ortostatiska blodtrycksmätningar i motsättning till flertalet övriga studier som tagit sin
utgångspunkt i kohorter sammansatta för
flera år sedan.
Delarbete V

Observationsstudier tyder på att det kan vara
fördelaktigt med högt blodtryck hos gamla.
Randomiserade kontrollerade studier tyder
på att högt blodtryck ökar risk och det är
fördelaktigt att sänka blodtrycket hos gamla.
Målet med delarbete V var att genomföra
en öppen, retrospektiv studie för att undersöka sjukdom vid högt blodtryck i nutid.
Hypotesen var att i en population av gamla
patienter med organsvikt inlagda på sjukhus
går det att utvärdera om högt eller normalt
blodtryck vid början av sjukhusvistelsen har
betydelse för deras överlevnad. En patientpopulation på 339 patienter med medelåldern
83 år användes som underlag. Patienterna
var inlagda på sjukhus pga. akut sjukdom
mellan 2014 och 2018. Denna population
delades upp i två grupper inför analys: 144
patienter med ett blodtryck ≥140/90 mm
Hg (HBP-grupp) och 195 patienter med ett
blodtryck <140/90 mm Hg (NBP-grupp).
Dessutom utfördes en subgruppsanalys: 178
patienter med hjärtsvikt varav 69 hade högt
blodtryck (HBPHF-grupp) and 109 utan
högt blodtryck (NBPHF-grupp) [6].
HBP-gruppen och HBPHF-grupp visade
sig ha signifikant lägre 6-månaders dödlighet jämfört med NBP-gruppen och
NBPHF-gruppen. En orsak till sambandet
skulle kunna vara att för lågt blodtryck hos
gamla leder till försämrad organperfusion,
som leder till organischemi, som leder till
kardiovaskulära händelser, som leder till
organsvikt och till sist död. Puls korre20
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lerade positivt med diastoliskt blodtryck
(DBP) i HBPHF-gruppen men inte i NBPHF-gruppen. Förslag till mekanism: HBPHF-gruppen hade förmågan att bevara en
högre puls för varje ökning av DBP (bättre
fungerande autonomt nervsystem) som var
medhjälpande till att förbättra blodflödet
till kroppens organ. Dessutom korrelerade
Hb positivt med DBP i HBPHF-gruppen
men inte i NBPHF-gruppen. HBPHF-gruppen hade förmågan att bevara ett högre Hb
för varje ökning av DBP som (tillsammans
med högre puls) var medhjälpande till att
förbättra syresättningen (och blodflödet) till
kroppens organ. Delarbete V tillför mera
information om hur vi skall förstå blodtrycket hos de riktigt gamla.
Sammanfattning:

Delarbete I: Hypertonipatienter har en
generellt svagare förmåga till dilatation av
den kutana mikrocirkulationen. Hur kan
det komma sig? Delarbete II och III: Ökat
intraluminellt perfusionstryck i ett tidigt
skede i omentkärl och hjärnkärl leder till
en ökad produktion av kontraktila endotelin- och angiotensinreceptorer. Intressant,
men vad får det för konsekvenser? Delarbete
IV: Det finns en ökad kardiovaskulär sjukdom, morbiditet och mortalitet hos gamla
med ortostatisk hypotoni. Dessa har ofta
både hypertoni och hypotoni samtidigt.
Men, vilket tryck är bäst hos gamla? Det
höga eller det låga? Delarbete V: Gamla
med organsvikt som läggs in på sjukhus med
högt blodtryck har lägre dödlighet än gamla
organsviktare med normalt blodtryck. Sam-

mantaget visar dessa studier att dynamiska
processer äger rum vid hypertoni. Ett nytt
synsätt är påkallat där vi angriper underliggande processer på ett nytt sätt.
Isak Lindstedt
Referenser
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Reduced responsiveness of cutaneous microcirculation in essential hypertension – a pilot
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2. Jekell A, Kalani M, Kahan T. The interrelation of endothelial function and microvascular reactivity in different vascular beds,
and risk assessment in hypertension: results
from the Doxazosin–ramipril study. Herat
and Vessels 2019;34:484-495.
3. Lindstedt I, Xu CB, Zhang Y, Edvinsson L.
Increased perfusion pressure enhances the
expression of endothelin (ETB) and angiotensin II (AT1, AT2) receptors in rat mesenteric
artery smooth muscle cells. Blood Pressure
2009;18(1-2):78-85.
4. Lindstedt I, Bengtsson P, Edvinsson ML,
Edvinsson L. Increased perfusion pressure
enhances the expression of endothelin (ETB)
and angiotensin II (AT1) receptors in rat basilar artery smooth muscle cells. Med Res Arch
2018;6(2):1-10.
5. Lindstedt I, Edvinsson L, Lindberg AL,
Olsson M, Dahlgren C, Edvinsson ML. Increased all-cause mortality, total cardiovascular
disease and morbidity in hospitalized elderly
patients with orthostatic hypotension. Arch
Gen Intern Med 2018;2(1):8-15.
6. Lindstedt I, Edvinsson L, Edvinsson ML.
Lower Mortality in Very Elderly Patients
and Heart Failure Patients Admitted to the
Hospital Having High Blood Pressure. Cardiol Cardiovasc Med 2019;3(4):204-220.

Grattis Isak!
Vår styrelsemedlem och tillika redaktör för Vaskulär Medicin, Isak Lindstedt, kan nu titulera sig
Medicine Doktor. Han disputerade fredagen 15 november i Lund. Hans avhandling har titeln
Important Mechanisms in Blood Pressure Regulation.
Grattis från hela styrelsen till Dig, Isak!

Tack Kjerstin!
Vi i SVM:s styrelse skulle vilja ta tillfället i akt att tacka Kjerstin Ädel Malmborg.
Hon har varit vår administrativa sekreterare ett par år, men har slutat sitt uppdrag
nu i sommar.
Vi vill tacka Dig Kjerstin för de här åren, som du varit oss behjälplig i styrelsen.
Lycka till på nya uppdrag.
Den administrativa delen kommer framöver att utgå från
Svenska Läkaresällskapets Kansli. Mer om detta kommer framöver.
Styrelsen SVM
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Save the Date

ME to

Meet the Expert on
Ageing, Hypertension
and Co-Morbidities
An update 2020

ALGHERO, SARDINIA - ITALY
APRIL 23-24, 2020
Supported by the International Society of Hypertension Regional Activity Group (ISH-RAG) for Europe
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The Master Course is primarily aimed at Junior Scientists and Early
Career MD (Resident, Junior Specialist, PhD and PhD students)
willing to get the most recent advances in the management
of the complex hypertensive older subject, to present
their research Project and looking for mentorship,
to networking with International Expert s and Peers
for future career development and collaborations.

MAIN TOPICS
HYPERTENSION
IN THE ELDERLY
VASCULAR AGING
COGNITION AS ORGAN DAMAGE
CENTRAL PRESSURE
METABOLICALLY ACTIVE OBESITY
AND ADIPOSE TISSUE
POLYPHARMACY AND ADHERENCE
INNOVATION IN HEART FAILURE
eHEALTH
SCIENTIFIC DIRECTORS
Angelo Scuteri (Sassari, Italy), Peter Nilsson (Sweden)
E-mail ascuteri@uniss.it
ORGANIZING SECRETARY
Viale Maresciallo Pilsudski, 118 • 00197 Roma • Italy
Tel. +39 06 845431 • Fax +39 06 84543700
E-mail roma@aristea.com • Web www.aristea.com
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NCI 2020

Malmö, Sweden
April 21-22, 2020

Nordic Cardiac Imaging (NCI) is organising meetings with lectures from Nordic
experts, international opinion leaders and specialists in the different cardiac
imaging modalities.
The purpose is to give state of the art lectures on the latest advances, evidence
based application of imaging in daily clinical practice, and interactive
panel discussions about specific clinical cases. Scientific posters will also be
presented. Abstract submission is open now.
NCI2020 will be a preconference to the Swedish Cardiovascular Spring meeting.

Most welcome to Malmö 21-22 April 2020!

nci2020.se

Referat från 52:e Nordiska
Koagulationsmötet i Billund,
Danmark, 12-14 September
Det 52:a Nordiska Koagulationsmötet hölls i Billund i Danmark på Legolands
konferenscenter. Mads Nybo var president för mötet, som arrangerades av
Danska Sällskapet för trombos och hemostas (DSTH).

M

ötet inleddes med ett satellitsymposium från Novo Nordisk
under ledning av Pia Petrini,
som är en välkänd barnkoagulationsläkare.
Först presenterade Lone Hvitfeldt-Poulsen
från hemofilicentret i Aarhus data från
olika kliniska prövningar från det s.k. Pathfinder-programmet med N8-GP, dvs ett
rekombinant FVIII-läkemedel med förlängd
halveringstid. En patient utvecklade en inhibitor efter 93 Eds. Inga tromboemboliska
komplikationer eller anafylaktiska reaktioner rapporterades. Därefter presenterade Pia
Petrini svenska erfarenheter av behandling
med högdosprofylax vid hemofili A. Rekommendationer för hemofilibehandling finns
nu i ”Nordic Guidelines” och enligt dessa
ska profylax starta vid ungefär ett års ålder
vid svår hemofili A och patienter med moderat hemofili med basal FVIII-nivå 0,01-0,02
kIE/L. Progress av hemofilisk artropati sker
om profylax avslutas. Rekommendationen
är därför att fortsätta livslångt med profylaktisk behandling vid svår hemofili.
Fysisk aktivitet är också viktigt och
rekommenderas också till personer med
hemofili. Olav Versloot är fysioterapeut vid
det välkända hemofilicentrat I Utrecht, Van
Creveld kliniken, han presenterade data där
behandling och fysisk aktivitet hos patienter
med hemofili i Utrecht har jämförts med
den i Sverige (Malmö och Stockholm).
I Holland har man använt lägre doser av
FVIII och har startat profylaktisk behandling senare.
Därefter invigdes mötet av presidenten för
mötet, Mads Nybo.
Under eftermiddagen 12/9 fortsatte mötet
med flera intressanta programpunkter.
Cancer och trombos är något som diskuteras intensivt f.n. inte minst på grund
av de studier som kommit med data om

venös trombos och cancer. Simon Noble,
karismatisk läkare från England, som arbetar
med palliativ medicin höll en mycket inspirerande föreläsning om cancer och venös
trombos.
Andra dagen på kongressen startade med

ytterligare ett satellitsymposium från Bayer
där de presenterade data på sitt FVIIIläkemedel med förlängd halveringstid, Jivi.
Halveringstiden är förlängd med ca 50 %
jämfört med standard-FVIII, för att substansen är pegylerad. Symposiet innehöll
två presentationer, dels en från Lone Hvitfeldt-Poulsen från hemofilicentret i Aarhus
och den andra presentationen hölls av Pål
Andre Holme från Hemofilicentret i Oslo
som diskuterade hur FVIII-läkemedel ska
doseras utifrån farmakokinetiska data.
Sedan följde en session som behandlade
”Mangement of trauma-inducerad coagula-

opathy” under ledning av Jakob Stensballe
från Rikshospitalet i Köpenhamn som har
en välkänd enhet som handhar dessa patienter. Koagulopati vid trauma måste åtgärdas
snabbt och är en negativ prognostisk faktor.
Flera andra sessioner följde om antitrombotisk behandling, antikoagulantia och
blödningssjukdomar. Genterapi vid hemofili
är på stark frammarsch och något vi kommer
att få höra mer om i framtiden – kanske blir
det en bot?
Kongressen var välbesökt och innehöll

ett mycket varierat program. Nästa år hålls
mötet i Tromsö i midnattssolens land 4-6
juni 2020.

Margareta Holmström

För Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas
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WWW.VÅRMÖTET.SE

22:a Svenska

Kardiovaskulära Vårmötet
Vårmötet är en unik mötesplats!

22-24 april 2020, Malmö

Mötet samlar årligen ca 1500 läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, BMA och annan vårdpersonal inom hjärt-kärlsjukvården, samt
representanter från industrin. Vi har ett brett program med ca 180 st. föreläsningar, som involverar ca 280 inbjudna föreläsare och
moderatorer. I samband med mötet anordnar vi en utställning där ett 70-tal företag visar upp sin verksamhet.
Tänk på att Kardiovaskulära Vårmötet är en LIPUS-granskad kurs som är intygsgivande för ST-utbildningen inom berörda specialiteter.
Vårmötet är dessutom ett bra tillfälle att skicka in och presentera vetenskapliga projekt och kvalitetsarbeten som ingår i ST-utbildningen.
Hjärtligt välkomna till det 22:a Kardiovaskulära Vårmötet!
Organisationskommittén

VÄLKOMMEN ATT SÄNDA IN ABSTRACT VIA VÅRMÖTET.SE
SISTA INLÄMNINGSDAG ÄR 15 JANUARI

ESO-WSO CONFERENCE

Mark your
Calendar

Jointly Organised by the European Stroke Organisation
& the World Stroke Organization
12-15 MAY 2020

A United Voice for Stroke
Join the European Stroke Organisation and World Stroke Organization
for their joint conference in Vienna, Austria on 12-15 May 2020.
by renowned clinicians and researchers, and updates on the latest guidelines. In addition, an ‘allied health
professionals’ strand will be available, ensuring there is something for everyone working in stroke care and research.
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SSTH:s möten och kurser
2020

D

et första och största är SSTH:s
utbildningsdagar som 2020 hålls
på hotell Clarion Post i Göteborg
torsdag 2 – fredag 3 april.
Preliminärt program är klart, exempel
på programpunkter är den kände kliniska
forskaren Manuel Monreal Bosch, från Barcelona, vars föredrag har titeln “Therapy for
VTE in patients with cancer – type of cancer
matters”. På samma aktuella tema fortsätter
Fariba Baghaei om NOAK vid cancerassocierad trombos. Mårten Söderberg talar
sedan om hur rekommendationerna vid
utredning av VTE följs.
Som vanlig blir det en egen programpunkt
för nätverket för sjuksköterskor. Aktuell koagulationsforskning får en timme, med flera
medverkande. Föreningens årsmöte hålls.
Första dagen avslutats med ett mycket
spännande föredrag av kirurg Erik Erichsen om hur hantera blödning och trombos
i länder utan resurser. Dagen avslutas med
en gemensam middag.
Andra dagen modererar Anders Själander
en paneldiskussion om det behövs antidoter mot antitrombotiska läkemedel där strokeläkaren Jan-Erik Karlsson, thoraxkirurgen
Anders Jeppsson och medicinaren Vladimir
Radulovic medverkar och vi hoppas på en
livlig diskussion med publiken.
Nästa programpunkt blir en praktiskt
inriktad diskussion – hur gör jag?
– Med mina cancerpatienter, Sofia Ekdahl,
– På AK-mottagningen, Camilla Nilsson,
– Efter coronarstent, Oskar Angerås och Jan
Sörbo.

"SSTH:s utbildningsdagar 2020 hålls på hotell Clarion Post
i Göteborg torsdag 2 – fredag 3 april. "
Mötets sista föredrag blir om massiv blödning, Vladimir Radulovic.
Mer information och anmälan på föreningens hemsida, www.ssth.se
Hösten 2020 inleds med ett endagsmöte

om ett viktigt, men komplicerat ämne –
antifosfolipidsyndrom, etiologi, diagnostik
och behandling i Svenska Läkaresällskapets
lokaler i Stockholm tisdag 15 september.
Program blir klart under våren.

SSTH:s kurs ”Akut koagulation” för STläkare och specialister och SSTH:s och
Nätverkets kurs ”Antikoagulation” för
sjuksköterskor och biomedicinska analytiker planeras båda att hållas i Linköping
måndag–onsdag 9–11 november 2020.
Annonseras senare på hemsidan.
Föreslå gärna aktiviteter, t.ex. på årsmötet
i Göteborg.
SSTH:s styrelse

Ny 24-timmars
blodtrycksmätare
Validerad för vuxna och barn

www.medicalmarket.se
08-767 70 00
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KON GRESSK ALEN D ER

2020
Januari 24-25
ESC Heart & Stroke 2020
Barcelona, Spanien
https://escheart-stroke2020.org

Maj 11-13
Njurmedicinska vårmötet
Göteborg
https://njurmed.se/kalender

Mars 7-9
Acute Cardiovascular Care 2020
Aten, Grekland
https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/
Acute-Cardiovascular-Care

Maj 12-15
ESO-WSO 2020
Wien, Österrike
https://eso-wso-conference.org/

Mars 9-10
31st European Heart Diseases & Heart Failure
Congress
Prag, Tjeckien
https://heartdiseases.conferenceseries.com/
Mars 28-30
ACC.20 Together With World Congress of
Cardiology
Chicago, USA
https://accscientificsession.acc.org/
April 2-4
ESC Preventive Cardiology 2020
Malaga, Spanien
https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/
Preventive-Cardiology
April 2-5
The 7th International Conference on Prehypertension, Hypertension, Metabolic Disorders and
Cardiovascular Disease
Vilnius, Litauen
https://www.prehypertension.org/
April 22-24
Svenska Kardiovaskulära Vårmötet
Malmö
https://mkon.nu/varmotet

Maj 29 - Juni 1
Joint Meeting ESH-ISH 2020
Glasgow, Skottland
https://www.hypertension2020.org/

Besök vår hemsida
www.hypertoni.org

Maj 31 - Juni 3
European Atherosclerosis Society (EAS) Congress
Genev, Schweiz
https://eas2020.com
Juni 15-16
29th European Diabetes Congress
Barcelona, Spanien
https://diabetesexpo.com/europe/
Augusti 10-11
8th International Conference on Hypertension and
Healthcare
Dubai, Förenade Arabemiraten
https://hypertension.cardiologymeeting.com/

Anmäl adressändring

Via vår hemsida www.hypertoni.org
eller sänd uppgifterna till
ingar.timberg@skane.se

Augusti 21-22
10th International Conference on Neurological
disorders & Stroke
Paris, Frankrike
https://stroke.neurologyconference.com/

Författaranvisningar

Augusti 29 - September 2
ESC Congress 2020
Amsterdam, Nederländerna
https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/
World-cardio-agenda/esc-congress-2020

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.

ESC
Congress
2020

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

VASKULÄR MEDICIN – Utgivningsplan 2020

Amsterdam 29 aug – 2 sept
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Nr Manusstopp

Utgivning

1

27 mars

2

19 februari
7 maj

18 juni

3

17 september

23 oktober

4

11 november

18 december

