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Världshälsoorganisationen (WHO)
har utkommit med nya rekommendatio-
ner beträffande omhändertagande av
patienter med högt blodtryck [1]. Hu-
vudsyften med rapporten, som följer
upp tidigare rekommendationer från
1958 och 1978, är att belysa betydelsen
av hypertonikontroll som en del av pro-
gram för att reducera kardiovaskulär
risk, att fokusera på betydelsen av be-
folkningsinriktad primärprevention vid
hypertoni och att summera den kliniska
handläggningen av hypertonipatienter.
Rapporten understryker betydelsen av
systoliskt blodtryck vid sidan av det
diastoliska, och ger rekommendationer
om blodtryckskontroll hos äldre patien-
ter. Effektivitet och kostnader vid pre-
vention och behandling diskuteras i re-
lation till olika länders socioekonomis-
ka utveckling. Rapporten understryker
också betydelsen av att det för hyperto-
ni liksom för andra riskfaktorer finns
nationella program.

Epidemiologi
Det är allmänt bekant att det systolis-

ka blodtrycket tenderar att stiga med ål-
dern. Detta gäller dock icke en del iso-
lerade befolkningsgrupper i t ex Brasi-
lien och Kenya. Blodtrycket stiger
emellertid med åldern när dessa befolk-
ningar antar en mer västerländsk livs-
stil.

Det finns en klar familjär tendens till

ökat blodtryck. Polymorfismer speci-
ellt i ACE-II-(angiotensin II converting
enzyme) och angiotensinogengenen har
beskrivits vid hypertoni. Ett flertal
rubbningar i transportsystemen för kat-
joner har också beskrivits,  men de kan
inte betecknas som kausala faktorer vid
hypertoni.

En stor andel hypertoni (30–65 pro-
cent) har angetts vara relaterad till fet-
ma. Det s k metabola syndromet har be-
skrivits vid hypertoni, och befunnits fö-
religga före utveckling av hypertoni hos
genetiskt predisponerade personer.

Bland nutritionsfaktorer har saltinta-
get visats spela stor roll för blodtrycks-
nivåerna. Det har beräknats att en sänk-
ning av natriumintaget med 100 mmol
dagligen resulterar i en 9 mm Hg mind-
re stegring av blodtrycket mellan 25 och
55 års ålder. Detta skulle i sin tur inne-
bära en sänkning av dödligheten i koro-
narsjukdom med 16 procent, i slagan-
fall med 23 procent och i totaldödlighet
med 13 procent vid 55 års ålder. Rela-
tionen mellan natrium och kalium är be-
tydelsefull, och ett ökat kaliumintag ger
lägre blodtrycksnivåer. Varken kalci-
um-, magnesium- eller zinkintaget
tycks spela någon roll för blodtrycksni-
vån; det finns inte heller några säkra be-
vis för att intag av fett, fettsyror, kolhy-
drat, fiber eller protein skulle spela nå-
gon större roll, medan däremot alkohol-
intag ökar blodtrycket. Akut mental
stress ökar blodtrycket, men det finns
inte mycket belägg för att kronisk stress
har någon långvarig effekt på blod-
trycksnivåerna.

Rapporten diskuterar också en rad
patofysiologiska mekanismer vid hy-
pertoni som inte berörs närmare i detta
referat. Det fastslås att 95 procent eller
mer av hypertonins genes för närvaran-
de är okänd, och att de senaste 20 årens
forskning fortfarande inte kunnat fast-
ställa genesen till det som kallas primär
hypertoni.

Systoliskt/diastoliskt blodtryck
I stor utsträckning har högt diasto-

liskt blodtryck använts för att definiera
hypertoni. Detta har berott på att diasto-
liskt tryck i allmänhet har använts som
inklusionskriterium i de flesta randomi-
serade kliniska prövningar. En ökad
risk för kardiovaskulär sjuklighet och

dödlighet har klart visats vid nivåer
över 90 mm Hg diastoliskt tryck. En
sänkning av blodtrycksvärden mellan
90 och 105 mm Hg har visats reducera
risken för slaganfall med 35–40 pro-
cent, för koronarsjukdom med 15–20
procent. Nyare resultat talar för att sy-
stoliska blodtrycksvärden skall tas med
såväl i definitionen som i behandlingen
av hypertoni.  Enligt epidemiologiska
studier kan diastoliska blodtrycksvär-
den i nivån 90–105 mm Hg jämföras
med systoliska om 140–180 mm Hg; in-
terventionsstudier har visat behand-
lingsvinster vid systoliska blodtryck
över 160 mm Hg.

Definitioner
Omkring 20 procent av vuxna män-

niskor runt om i världen har hypertoni
enligt den arbiträra definition som ac-
cepterats, nämligen »den blodtrycksni-
vå över vilken upptäckt och behandling
åstadkommer mer nytta än skada».
Blodtrycket är normalfördelat i olika
populationer och risken för komplika-
tioner ökar gradvis med ökande blod-
tryck. Det finns därför ingen naturlig
avgränsning mellan normotoni och hy-
pertoni, men som lämplig definition av
hypertoni har således valts den nivå där
olika interventionsstudier visat att blod-
trycksreduktion ger medicinska vinster.
Med detta som bakgrund har man angi-
vit nivåerna över 140/90 som hyperten-
siva och området 140–160/90–95 som
gränsvärdesblodtryck, borderline. Ex-
pertgruppen enades om att behålla ter-
merna mild, moderat och svår hyperto-
ni, eftersom de ofta används i kliniken.

Konfirmera hypertonin!
Rekommendationerna poängterar

betydelsen av att genom flera mätning-
ar konfirmera att förhöjt blodtryck
verkligen föreligger (Tabell I). Bedöm-
ning av den totala kardiovaskulära ris-
ken är viktig, och hänsyn skall tas till
andra kardiovaskulära riskfaktorer så-
som rökning, förhöjda blodlipidnivåer
och diabetes, samt förekomst av organ-
skador. En rimlig undersökning för att
utesluta sekundär hypertoni skall göras. 

Gruppen föreslog vidare att elimine-
ra uttrycket »white coat hypertension»
och i stället använda uttrycket isolerad
klinisk hypertoni. Man vet ännu inte i
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vilken utsträckning denna typ av patien-
ter löper ökad risk för komplikationer.

Kvinnor och hypertoni
Hos vissa kvinnor kan orala kontra-

ceptiva medel med östrogen och pro-
gesteron förorsaka kraftig förhöjning
av blodtrycket. Det är för närvarande
inte känt huruvida preparat med låg
östrogenhalt eller enbart progesteron
kan förorsaka förhöjning av blodtryc-
ket.

Å andra sidan finns det inga kontra-
indikationer mot att ge östrogentillskott
till postmenopausala kvinnor, men man
skall vara uppmärksam på att blod-
trycksförhöjning kan förekomma och
därför kontrollera trycket ofta efter in-
sättning av hormonsubstitution.

Blodtrycksförhöjning under gravi-
ditet är fortfarande ett stort problem i
världen, framför allt i utvecklingslän-
derna, och förorsakar mellan en femte-
del och en tredjedel av alla dödsfall
bland mödrar.

Behandling av äldre
och diabetiker
När det gäller blodtrycksbehandling

av äldre påpekas att man bör vara speci-
ellt noga med att inte förorsaka plötsli-
ga blodtrycksfall som kan leda till or-
tostatisk hypotoni hos gamla.

Diabetes typ II är två till tre gånger
vanligare hos hypertoniker än hos icke-
hypertoniker. Det är angeläget att dessa
hypertoniker behandlas intensivt be-
träffande blodtrycket, får hjälp med
rökavvänjning och behandling mot den
ofta föreliggande hyperlipidemin.

Expertgruppen påpekar också bety-
delsen av att hypertonikern försöker re-
ducera övervikt, om möjligt ökar fibri-
nolytisk aktivitet och minskar konsum-
tion av salt, alkohol och tobak.

Hittills gjorda behandlingsstudier
har visat effekt på kardiovaskulär sjuk-
dom av diuretika och betablockerare; en
likartad effekt kan sannolikt åstadkom-
mas med andra blodtryckssänkande

preparat, men detta återstår att visa i
kontrollerade kliniska prövningar.

Nationella program
Rapporten ger mycket klara direktiv

till hälsovårdande myndigheter i olika
länder om att upprätta speciella pro-
gram för behandling och kontroll av
högt blodtryck, inklusive preventiva åt-
gärder för att på längre sikt förebygga
hypertoni. Detta innefattar metoder för
att verkligen följa hur blodtryckskon-
trollen fungerat i olika befolkningar,
vilket kräver regelbundna populations-
studier med blodtrycksmätningar och
undersökningar av huruvida hypertona
individer känner till sin hypertoni, hur
väl de är behandlade, etc. Eftersom Sve-
rige inte har några nationella program i
detta avseende understryker dessa re-
kommendationer betydelsen av att Sve-
rige stärker sin epidemiologiska bevak-
ning av riskfaktorer, inklusive hyperto-
ni, i befolkningen.

Program för hur sådan uppföljning
kan göras har i WHO-regi publicerats
av  Strasser och Wilhelmsen [2] i för-
kortad version i Journal of Human Hy-
pertension [3].

Kostnadseffektivitet
Ett speciellt avsnitt behandlar kost-

nadseffektiviteten vad gäller olika åt-
gärder för att finna och behandla hyper-
toniker. Det är viktigt att kostnadseffek-
tiviteten i behandlingen av hypertoni
optimeras i varje land. Detta innefattar
kostnadseffektiva metoder för att ställa
diagnos. Det påpekas också att läkeme-
delskostnaderna i samband med hyper-
tonibehandlingen står för en stor del av
kostnaden för hypertoniomhänderta-
gandet.

Vetenskapliga studier
Rapporten avslutas med en serie re-

kommendationer om vetenskapliga stu-
dier avseende kontroll av hypertoni i
olika länder. Man understryker vikten
av att alla länder har sådana program.

Rapporten påpekar också betydelsen
av studier beträffande hypertonirelate-
rade organskador, där bättre kunskap
behövs på följande punkter:
– Eftersom vänsterkammarhypertrofi

anses vara en oberoende riskfaktor
för kardiovaskulär sjukdom behöver
man fastslå huruvida risken minskar
om man kan åstadkomma regression
av hypertrofin.

– Prevalensen och den kliniska bety-
delsen vid hypertoni av reducerad
koronarreserv förorsakad av koro-
narsjukdom måste bättre studeras,
och kliniska studier genomföras för
att bedöma huruvida man kan för-
bättra koronarreserven. 

– Även om man visat att prevention av
slaganfall kan åstadkommas genom
blodtryckssänkande terapi, behövs
fler studier för att bedöma huruvida
olika typer av slaganfall kan för-
hindras (liksom recidiv) och huruvi-
da det är möjligt att minska upp-
komsten av vaskulär demens.

– Hypertoni anses fortfarande vara en
viktig orsak till njursjukdom, trots
effektiv blodtryckssänkande be-
handling. Fler studier behöver ge-
nomföras för att klarlägga denna pa-
radox. Sambandet med mikroalbu-
minuri som en tidig markör för njur-
skada behöver också klarläggas.
Betydelsen av isolerad klinisk hy-

pertoni bör klarläggas i prospektiva stu-
dier.

Fler studier behöver göras för att un-
dersöka mekanismerna vid graviditets-
hypertoni för att komma fram till bättre
preventionsmetoder och behandling.

Genetiska studier vid hypertoni bör
fortsättas.

Kliniska studier bör genomföras för
att undersöka huruvida svaret på be-
handling skiljer sig mellan män och
kvinnor.

Slutligen rekommenderar expert-
kommittén att studier görs för att se hu-
ruvida blodtrycksbehandling och kon-
troll kan bli bättre genom att använda
olika datorbaserade program.

Referenser
1. World Health Organization. Hypertension

control. Genève: World Health Organiza-
tion, 1996. WHO Technical Report Series
862.

2. Strasser T, Wilhelmsen L. Assessing hyper-
tension control and management. Hyperten-
sion management audit project: A
WHO/WHL Study. Copenhagen: World
Health Organization, 1993. WHO Regional
Publications, European Series no 47.

3. Strasser T, Wilhelmsen L. WHO/WHL hy-
pertension management audit project. J
Hum Hypertens 1993; 7: 257-63.

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR 15  •  1997 1371

Tabell I. Rekommenderad handläggning vid olika blodtrycksnivåer.

Blodtryck, mm Hg

Systoliskt Diastoliskt Rekommenderad uppföljning

<130 <85 Kontrollera inom två år.
130–140 85–90 Kontrollera inom ett år.
140–180 90–105 Mild hypertoni (grad 1): Konfirmera upprepade gånger under

en period av minst tre månader.
180–210 105–120 Moderat hypertoni (grad 2): Konfirmera och bedöm hyper-

tonin omedelbart och starta behandling inom några veckor.
>210 >120 Svår hypertoni (grad 3): Utred och behandla omedelbart.
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