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De patienter med hjärtsjukdom som
vårdades på sjukhus i Sverige under
första hälften av 1900-talet led framför
allt av tillstånd som var av infektiös ka-
raktär, eller antogs vara inflammatoris-
ka. De infektiösa hjärtsjukdomarna var
reumatisk endokardit med dess följd-
tillstånd, syfilitisk aortit, septisk endo-
kardit eller tuberkulös perikardit. De in-
flammatoriska tillstånden omfattade
den akuta och den kroniska myokardi-
ten. 

Förbättrade sanitära förhållanden
och effektiv behandling av infektioner
har medfört att dessa tillstånd inte läng-
re förekommer, även om det under lång
tid var nödvändigt att vårda patienter
med följdtillstånd efter tidigare infek-
tioner, som t ex reumatiska eller syfili-
tiska klaffel. Den kirurgiska behand-
lingen av dessa var ett genombrott av
stor betydelse, liksom möjligheterna att
korrigera de flesta medfödda hjärtfel. 

Fram till seklets mitt
Fram till seklets mitt var kunskapen

om hjärtinsufficiens begränsad och
koncentrerad till hjärtat och dess funk-
tion. Behandlingen var besvärlig för
både patient och vårdpersonal: läkeme-
delsarsenalen bestod endast av digitalis,
dess renframställda glykosider eller
kvicksilverdiuretika; i övrigt ordinera-
des sängläge. Patienter med hypertoni
fick sjukhusvård i samband med hyper-
tensiv encefalopati eller slaganfall, mer
sällan när sjukdomen lett till uremi eller
hjärtinfarkt. 

Det var inte mycket som kunde göras
för dessa patienter, utom möjligen kir-
urgisk sympatektomi i vissa fall.

Senare hälften av seklet
Under senare hälften av seklet har

andra former av akut och kronisk hjärt-
sjukdom kommit i fokus. Framför allt

har olika kranskärlssyndrom dominerat
både i sluten och i öppen vård. Även här
har kirurgiska eller andra invasiva in-
grepp fått ökande betydelse. Hjärtinsuf-
ficiens, tidigare sekundärt till klaffel,
har återigen blivit aktuellt som ett till-
stånd med långvarigt vårdbehov, men
nu som följd av hypertoni eller
kranskärlssjukdom. 

Kunskaperna om hjärtinsufficiens
har utvidgats till att omfatta hela orga-
nismen. De intrikata förhållandena
mellan central och perifer cirkulation,
mellan hjärta, nervsystem, endokrina
organ och njurar har successivt avslö-
jats, ledande till andra möjligheter till
behandling.

Forskning ger framsteg
De stora framsteg som gjorts under

andra hälften av 1900-talet är resultaten
av biomedicinsk forskning. De nya for-
merna för behandling har till en del
hängt samman med utvecklingen av ny
apparatur för undersökning och be-
handling, en utveckling som har lett till
att många nya procedurer introducerats
(se separat ruta). 

Kunskaperna om, och inställningen
till, de kroniska sjukdomar det är fråga
om har ökat betydligt, genom att fokus
för forskarnas intresse har flyttats från
den enskilde patienten – vare sig denne
befinner sig på en öppenvårdsmottag-
ning eller i en sjukhussäng – i två rikt-
ningar, dvs mot förebyggande respekti-
ve experimentell verksamhet: 

Prevention.De kliniska forskarnas
intresse har utvidgats till grupper av pa-
tienter, eventuellt även deras släktingar,
och sådana befolkningsgrupper ute i
samhället som ännu inte blivit patienter.
Fokuseringen på situationen utanför
sjukvårdens begränsade revir har med-
fört en ökande insikt i betydelsen av so-

Det enskilda framsteg
under 1900-talet som fått
störst betydelse för den kli-
niska kardiologin är
kanske hjärtkatetern. Den
gjorde det möjligt att visu-
alisera kranskärlen, vilket
öppnade vägen för
kranskärlskirurgin. Andra
milstolpar är möjligheten
att medelst ultraljud un-
dersöka kärlsystemet,
framgångsrik behandling
av hjärtinfarkt och nya lä-
kemedel mot högt blod-
tryck.
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Hjärt–kärlområdet: 

Största framstegen hjärtkatetern 
och blodtryckssänkande farmaka



ciala, psykologiska och ekonomiska
förhållanden för uppkomst av sjukdom,
för dess utveckling och möjliga före-
byggande. 

Experimentella studier. Intresset för
att avslöja underliggande mekanismer
har stimulerat forskningen i experimen-
tella laboratorier, där studier har kunnat
göras på djur, cellkulturer eller cellele-
ment. Successivt har detaljerad kun-
skap byggts upp om hur hjärta och cir-
kulation fungerar i såväl hälsa som vid
sjukdom. Detta gäller både på cellnivå
och avseende det intrikata samspelet
mellan centrala nervsystemet, dess
transmittorer och hormonella influen-
ser.

Även hur cirkulationen vidmakthålls
normalt och vid olika rubbningar som
chock, hypertoni eller hjärtinsufficiens
har studerats. Betydelsen av den inter-
mediära metabolismen för cirkula-
tionssystemets sjukdomar har klarlagts,
även om mycket återstår innan alla de-
taljer är kända.

Apparatur, nya procedurer 
och datorer understödjer
De framgångar som kännetecknat

den senare delen av seklet i fråga om be-
handling med nya läkemedel grundar
sig i stor omfattning på denna ökade
kunskapsmassa. Ny apparatur, helt eller
delvis datoriserad, och nya procedurer
har dessutom kommit att revolutionera
det sätt på vilket patienter med
hjärt–kärlsjukdomar kunnat tas om
hand.

Möjligheten att kunna göra statistis-
ka beräkningar med datorer, som snabbt
bearbetar stora siffermaterial, har betytt
genombrott för utvärderingen av de nya
behandlingsmöjligheterna. 

I flera avseenden står vi bara i bör-
jan av en utveckling som kommer att ac-
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Möjligheten att visualisera
kranskärlen öppnade vägen

för den enormt snabba utvecklingen 
av hjärt- och kärlkirurgin.

Koronarangiografin överst visar stenos i
vänstra koronarartären. I mitten utförs
ballongdilatation av stenosen. Underst
ses den förbättrade lumenvidden efter

dilatationen.

Bilderna har ställts till förfogande 
av Bo Lindvall, röntgenavdelningen,

Huddinge sjukhus.
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celerera under det kommande millen-
niet.

Hjärtkateter n gjorde 
kranskärlskirur gin möjlig
Ett framsteg som fått övergripande

betydelse för hela den kliniska kardio-
login var introduktionen av hjärtkate-
tern. Werner Forssmann visade vägen,
men det var André Cournand och Dick-
inson W Richards som tog det djärva
steget att använda katetern som ett in-
strument för fysiologiska undersök-
ningar på patienter. Deras första studier
under andra världskriget kartlade hur
cirkulationen var rubbad vid traumatisk
chock. 

I fortsättningen kunde de och deras
efterföljare använda och utveckla meto-
diken för grundläggande studier av
medfödda och förvärvade hjärtfel, för
studier av hjärtmuskelns metabolism,
för undersökningar av den akuta effek-
ten av läkemedel på patienter med sjuk-
domar som inte kunde efterliknas på
djur och för studier av cirkulationsregu-
lationen under såväl vila som olika for-
mer av belastning. 

Andra framsteg för vilka hjärtkate-
tern var en förutsättning har varit i sam-
band med kontraströntgenundersök-
ningar av hjärta och kärlsystem, under-
sökningar utan vilka den enorma ut-
vecklingen av hjärt- och kärlkirurgin
knappast hade varit möjlig. Det var först
i och med användningen av hjärtkate-
tern som kranskärlen hos patienter kun-
de visualiseras, vilket öppnade möjlig-
heterna för kranskärlskirurgi. Försedd
med ballong – eller numera andra at-
trapper – har katetern gjort det möjligt
att utföra olika former av invasiva in-
grepp på artärer runt om i kroppen.

Kring katetern och dess användning
i kärlsystemet har stora institutioner
byggts upp för forskning och behand-
ling. Denna utveckling har också inne-
burit en industrialisering, och många
företag, uppfinnare och forskare har
inte försummat några möjligheter att

studera eller behandla kärlsystemet in-
ifrån.

Ekokardiografins roll
Inte lika genomgripande och allom-

fattande, men ändå av största betydelse
för utvecklingen, var de uppfinningar
som ligger bakom introduktionen av
ultraljudsundersökningar av kärlsyste-
met.

Även dessa har stimulerat både den
akademiska utvecklingen och den
elektromedicinska industrin. Ekokar-
diografin har givit och fortsätter att ge
information om förändringar i hjärta
och cirkulation som är av största bety-
delse för både diagnos och behand-
ling.

Befolkningsstudier 
ett värdefullt r edskap
Datoriseringen har möjliggjort stora

befolkningsstudier. Detta är visserligen
inte något som är begränsat till kardio-
login, men just inom denna specialitet
har möjligheten att hantera stora mate-
rial blivit av genomgripande betydelse

vid bedömningen av resultaten av nya
behandlingsprinciper. 

Utan detta redskap hade det inte va-
rit möjligt att visa vare sig tromboly-
sens effekt vid akut hjärtinfarkt, den
generellt gynnsamma effekten av ace-
tylsalicylsyra i förebyggande syfte, be-
tydelsen av en blodtryckssänkning för
slaganfall, olika läkemedels effekt vid
förhöjt blodtryck eller lipidsänkande
läkemedels gynnsamma eller ogynn-
samma effekter vid förhöjda blodlipi-
der. 

Randomiserade kontrollerade studi-
er kunde genomföras före de moderna
datorernas tid, men det var först med
dessa som det blev möjligt att hantera
de stora siffermaterial som genereras i
omfattande multicenterstudier. Möjlig-
heten att göra metaanalyser av flera allt-
för begränsade undersökningar har ock-
så varit helt beroende av den tekniska
utvecklingen. 

Cochrane-nätverket
Den kontinuerliga metaanalysen,

med dess främste förespråkare Thomas

5758 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 96  •  NR  51–52  •  1999

NOBELPRISEN

Nobelprisen 
har speglat framsteg en 
på hjär t–kärlområdet. 
Här några av de belönade . 
FOTO: NOBEL FOUNDATION

1956: Werner Forssmann
visade vägen till
hjärtkatetriseringen, men det
var André Cournand och
Dickinson W Richards som
tog steget att använda
katetern vid fysiologiska
undersökningar på patienter. 

1970: Ulf von Euler, Bernard Katz
och Julius Axelrod (mekanismerna
bakom nervcellernas signalsubstanser).

Cirkulationssystemet:
Några framsteg under 1900-talets senare hälft
Teknisk apparatur
Generellt: Datorer

För diagnos: Hjärtkateter, bildväxlare, injektionsaggregat, ekokardiograf,
datortomograf, cykelergometer

För behandling:Hjärt–lungmaskin, pacemaker, defibrillatorer, ballongkateter

Kemiska produkter
För diagnos Kontrastmedel, diagnostika
För behandling:Läkemedel (se separat ruta)

Procedurer
För diagnos: Artärpunktion, arbets- och andra belastningsprov, angiografi,

metoder för bildframställning, nuklearmedicin, epidemiologiska 
undersökningar, hjärtkateterisering

För behandling:Intratorakal kirurgi, hjärtmassage, aortaballongpumpning,
ballongsprängning, transplantation, randomiserade kontrollerade
prövningar



Chalmers, innebar också ett helt nytt
sätt att se på bearbetning av resultat,
som dessutom betonade nödvändighe-
ten av samarbete över hela världen. 

I seklets sista decennium har detta
lett till skapandet av det nätverk som har
en annan Chalmers, Ian, som den cen-
trala spindeln. Det är visserligen inte
hjärt–kärlsjukdomar som hittills varit
det största intresset för Cochrane Col-
laboration, men just i millennieskiftet
kommer säkert Cochrane Collaboration
och den filosofi som ligger bakom detta
nätverk att få stor betydelse för hur
snabbt kardiologin både kan komma att
utnyttja verkliga framsteg och undgå att
falla i entusiasmens fallgropar.

Sjukdomspanoramat förändras
Kunskapsutvecklingen i fråga om

hjärt–kärlsjukdom har varit oerhört
snabb. Hjärtsjukdomarna har fått ökad
uppmärksamhet, inte minst genom att
stora befolkningsskikt anses vara i faro-
zonen för att insjukna, eventuellt dö i
förtid, i sådana konsekvenser av ate-
roskleros som tex olika kranskärls-
syndrom och slaganfall. Intresset har
spätts på genom att livsmedels- och lä-
kemedelsföretag med stora ekonomiska
intressen att försvara gärna har bidragit
till att skrämma allmänheten att ändra
sin livsföring i avsikt att undgå detta hot
mot hälsan. 

Sjukvården har byggts ut, inte alltid
på ett planerat sätt. Flera av de tillstånd
som tidigare inte var tillgängliga för be-
handling (och i en del fall inte ens var
definierade eller diagnostiserades) har
kunnat behandlas med framgång. Detta
har lett till att medellivslängden har
ökat, vilket har fått till följd att sjukdo-
mar som är vanliga i högre åldrar – t ex
hjärtinsufficiens och följder av slagan-
fall – har fått större betydelse.

Fler överlever 
hjärtinfarkt och hjärtsvikt
Den framgångsrika behandlingen av

hjärtinfarkt har lett till att allt fler in-

farktpatienter överlever. Redan vid
seklets mitt började man inse att det
strikta sängläge som varit behandling-
ens huvudinslag gav fler komplikatio-
ner än det gjorde nytta. Den successiva
minskningen av stillaläge och sjuk-
husvård som genomförts – från sex
veckor eller mer till sex dagar – har lett
till allt bättre prognos. 

Insikten att kontinuerlig övervak-
ning i tidigt skede möjliggör snabba åt-
gärder vid hjärtstillestånd ledde till att
övervakningsavdelningar etablerades.

Långt senare har dessa gjort det möj-
ligt att också tidigt ingripa mot den (ho-
tande eller etablerade) artärtrombos
som utlöst hjärtattacken. Det tog emel-

lertid flera tiotals år innan kardiologer-
na var mogna för ett sådant radikalt in-
grepp. När väl den första tveksamheten
övervunnits har dock allt fler föresprå-
kare uppträtt för ännu mer aktiva in-
grepp i det akuta skedet, eventuellt även
innebärande invasiv rekonstruktion av
blodflödet till det hotade myokardiet.
Sammantaget har denna aktiva terapi
lett till att sjukhusdödligheten i akut in-
farkt har minskat. 

Hjärtinsuff iciens allt vanligare
En viss skada på hjärtmuskeln har

dock i många fall inte kunnat förhind-
ras. Detta har fått till följd att hjärtin-
sufficiens har blivit och kommer att bli
ett allt vanligare tillstånd. Samtidigt har
kunskaperna om hjärtsviktens patofysi-
ologi ökat och flyttat intressefokus från
hjärtat till organismen i dess helhet, i
synnerhet till nervösa och hormonella
reglermekanismer. 

De ökade kunskaperna om betydel-
sen av den perifera cirkulationen, och
anpassningen av denna vid hjärtsvikt,
har lett till nya behandlingsmöjligheter.
I framtiden kan detta innebära att alla
presumtiva sviktpatienter i förebyggan-
de syfte kommer att behandlas på sam-
ma sätt som patienter med utvecklade
symtom på sviktande cirkulation.

Indikationsglidning ett hot?
Så många framsteg har gjorts inom

så många områden som har med hjärta
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1982: Sune Bergström,
Bengt Samuelsson
och John Vane
(prostaglandinernas funktion).

1985: Michael Brown 
och Joseph Goldstein
(kolesterolomsättningens
reglering).

Läkemedel för behandling av hyper-
toni har räddat liv och minskat invali-
ditet: Kemister inom läkemedelsindu-
strin syntetiserade substanser, kliniker
utanför industrin visade vägen.

Eran för farmakologisk behandling
inleddes under 1950-talet med ganglie-
blockerare (inspirerade av kirurgisk
sympatektomi) och hydralazin, som vi-
sade att malign hypertoni kunde behand-
las. Under slutet av 1950-talet introduce-
rades tiazider för behandling av ödem
vid hjärtinsufficiens. Ed Freis och Ro-
bert Wilkins observerade att dessa prepa-
rat sänkte blodtrycket, vilket innebar
början på en lång period av framgångar i
behandlingen av hypertoni.

Under 1960-talet introducerades be-
tablockerare mot artymi (och angina
pectoris). Brian Prichard och Gösta Tib-
blin observerade att medlen sänkte blod-
trycket, vilket innebar att en ny väg till
framgång öppnades.

Under 1950- och 1960-talen introdu-
cerades reserpin och alfametyldopasom
tilläggsterapi, bägge gamla medel som
inte primärt framställts för behandling av

hypertoni. Reserpin kom från rauwolfia,
en gammal växtdrog, alfametyldopa från
teoretisk forskning om katekolaminom-
sättning.

Under slutet av 1960-talet påbörjade
Ed Freis de första randomiserade studier-
na som visade att blodtryckssänkning
med tiazid–reserpin–hydralazin minska-
de slaganfall och hjärtsvikt vid hyperto-
ni.

Detta följdes av randomiserade studi-
er av behandling med tiazider och beta-
blockerare vid måttlig hypertoni, arran-
gerade av den australiska hjärt–lungfon-
den och det engelska forskningsrådet,
som visade att denna behandling minska-
de både slaganfall och hjärtinfarkt. Först
därefter började flera läkemedelsföretag
göra liknande studier.

Det första medlet som togs fram i av-
sikt att behandla hypertoni var ACE-
hämmaren captopril, följt av flera lik-
nande.

Klinisk erfarenhet har senare visat att
flera av dessa medel kan användas även
vid hjärtinfarkt och hjärtsvikt, vilket har
lett till utökade studier.

Läkemedel
– ett resultat av samarbete industri–klinik



och cirkulationssystem att göra att det
är svårt att peka ut ett som skulle vara
större, eller mer betydelsefullt, än
andra.

Vinsterna har emellertid också en
baksida, ett gemensamt drag, som kar-
diologin kanske delar med många andra
specialiteter. När helt nya möjligheter
till behandling yppar sig finns det en
tendens att se dessa som en generell lös-
ning på många problem. De framsteg
som gjorts blir då gärna utnyttjade även
inom angränsande områden genom
analogislut, en procedur som kan kallas
indikationsglidning. Denna kan i för-
längningen leda till att framsteget ut-
nyttjas utöver vad som är motiverat, och
därmed kan ge negativa effekter som
förtar vinsterna i det stora samman-
hanget. Eftersom detta har kunnat ske
utan medveten prioritering har det varit
svårt att styra utvecklingen. 

För att komma till rätta med denna
problematik måste en kontinuerlig kri-
tisk utvärdering göras av vad som pågår
i sjukvården. Hela detta problemkom-
plex har inte uppmärksammats förrän
nu, på tröskeln till nästa millennium.

Ett av de största framstegen är den
medikamentella behandlingen av högt
blodtryck. Men innebär detta att nästan
en fjärdedel av befolkningen skall stäl-
las på dessa mediciner för att dämpa na-
turens svängningar? Styrs inte såväl kli-
nikernas intresse som andra resurser
mot en alltför liten del av vårdens stora
behov? Det är dock inget tvivel om att
patienter med förhöjt blodtryck får bätt-
re prognos om blodtrycket sänks än om
de förblir obehandlade. 

Men var går gränsen för att blod-
trycket, denna ständigt varierande indi-
kator på cirkulationssystemets funk-
tionsförmåga, skall anses för högt? De
senaste årens diskussion med aktivister
förespråkande att blodtrycket skall sän-
kas till låga värden kan medföra att en
allt större andel av befolkningen stämp-
las som sjuk och utsätts för alla de ne-
gativa effekter detta kan innebära.

Kranskärlskirurgi eller annan inva-
siv vaskulär intervention är stora fram-
steg när det gäller att behandla svår an-
gina pectoris eller andra följder av ar-
tärförträngningar. Men innebär detta att
alla som har smärtor i bröstet, och som
på angiografi visas ha förträngningar av
kranskärl eller andra pulsådror, skall ut-
sättas för kirurgi eller ballongspräng-
ning? 

Ärftlighet eller 
omgivningens påverkan?
En översikt över seklets framsteg

kan inte underlåta att också nämna de
resultat och de förhoppningar som
knyts till den genetiska forskningen.
När det humana genomet är kartlagt,
med de genetiska och molekylärbiolo-

giska avslöjanden om sjukdomars bak-
grund som detta möjliggör, kan man
hoppas att nya möjligheter skall öppna
sig. Det finns redan betydande kunskap
om ärftligheten hos vissa sjukdomar av
betydelse för kärlsystemet. Även om
flertalet hjärt–kärlsjukdomar inte har
samband med enstaka mutationer, utan
beror på kombinationer av många gene-
tiska defekter, kommer kunskapen om
detta att vara viktig. Inte minst kan det-
ta få betydelse när det gäller prevention
och ekologisk påverkan. 

Det finns också stor entusiasm hos
dem som arbetar inom folkhälsoforsk-
ning i vid mening att utnyttja dessa
framsteg. Det fordras emellertid ett väl
utvecklat samarbete mellan dem som
behärskar de teoretiska kunskaperna
och kliniska forskare med kunskap om
sjukdomarnas yttringar för att ta tillva-
ra de möjligheter som otvivelaktigt fö-
religger.

Ett varningens finger
Stora framsteg har gjorts under

1900-talet. Det finns ingen anledning
att tro annat än att denna utveckling
kommer att fortsätta. Ett varningens
finger kan det dock finnas anledning att
höja. De stora framstegen riskerar att
förskingras om inte läkarna kan avgrän-
sa var dessa framsteg bör tillämpas. Här
kommer både den kontinuerliga bear-
betningen av kunskapsstoffet, bl a ge-
nom Cochrane Collaboration, och dis-
tributionen av resultat via elektroniska
medier att medföra en viktig uppdate-
ring av tillgänglig kunskap. Detta inne-
bär att det inte kommer att finnas några
ursäkter för att inte tillämpa utvärdera-
de metoder i den dagliga verksamheten. 

Med ett sådant stöd kommer det li-
kaledes att vara möjligt att rätt bedöma
de locktoner från entusiaster eller kom-
mersiella organ med nya, ännu inte ut-
prövade metoder, som ju kommer att
finnas även i fortsättningen.•
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Cochrane
Collaboration , 
ett internationellt
nätverk, arbetar 
för att underlätta
välinformerade beslut
inom hälso- och
sjukvård genom 
att sammanställa 
och underhålla
systematiska
översikter över
behandlingar och
åtgärder. Det
kommer att få stor
betydelse för hur
snabbt kardiologin
både kan komma 
att utnyttja verkliga
framsteg och undgå
att falla i
entusiasmens
fallgropar.


