
❙ ❙ Stora epidemiologiska studier av nor-
malbefolkningen har visat att ökad fysisk
aktivitet reducerar risken för hjärt–
kärlsjukdom. Det har emellertid inte va-
rit klarlagt hur motion påverkar denna
risk hos patienter med typ 2-diabetes
som i sig löper 3–4 gånger ökad kardio-
vaskulär risk jämfört med icke-diabeti-
ker. 

Frågan har studerats i en prospektiv un-
dersökning av 5 125 amerikanska sjuk-
sköterskor med typ 2-diabetes. Dessa
var vid studiens start 35–60 år och följ-
des under 14 år (1980–1994) med upp-
repade enkäter för att bestämma fysisk
aktivitetsgrad, grundat på hur många
timmar per vecka de ägnade åt prome-
nad, joggning, simning, bollspel eller
tungt trädgårdsarbete. Speciellt efterfrå-
gades vilken promenadtakt kvinnorna
vanligen höll. På basen av denna infor-
mation beräknades medelvärde för antal
timmar per vecka med måttlig till kraftig
fysisk aktivitet.

Sammanlagt 225 nya fall av hjärtin-
farkt och 98 fall av stroke inträffade un-
der observationstiden. Den åldersjuste-
rade, relativa risken för kardiovaskulär
händelse minskade signifikant med
drygt 40 procent för de kvinnor som mo-

tionerade minst 4 timmar per vecka jäm-
fört med dem som motionerade mindre
än en veckotimme. Risken var minskad
även för kvinnor som endast motionera-
de genom att promenera med måttlig in-
tensitet. Riskreduktionen kvarstod dess-

utom väsentligen oförändrad efter juste-
ring för tobaksbruk, kroppsvikt (BMI)
och andra kardiovaskulära riskfaktorer,
t ex höga serumlipider och högt fettin-
tag.

The Nurses Health Study initierades
1976 av JoAnn Manson och medarbeta-
re vid Harvard School of Public Health i
Boston. Den ursprungliga kohorten be-
stod av mer än 121 000 sjuksköterskor i
elva av USAs delstater. Parallellt starta-
de samma grupp även prospektiva studi-
er av nära 25 000 manliga läkare. Grup-
pen har tidigare visat att bland dessa
sjukvårdens egna »försökskaniner«, de
som motionerade regelbundet minst en
gång per vecka reducerade sin risk för
typ 2-diabetes med ca 35 procent. 

Det är sannolikt, även om inte kausal-
sambandet bevisats i dessa studier, att
motionens effekter på såväl diabetesrisk
som på kardiovaskulär risk medieras
bl a via förbättrad insulinkänslighet och
lipidprofil.
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Kvinnor med diabetes som motionerar 
löper avsevärt mindre risk få hjärt–kärlsjukdomar 

❙ ❙ I en holländsk studie undersöktes ris-
ken för tuberkulös infektion hos lång-
tidsresande till länder med hög tbc-inci-
dens.

1 072 ej BCG-vaccinerade holländs-
ka vuxna födda efter 31 december 1944
hudtestades med 1 TU PPD-tuberkulin
inför resa till tbc-högendemiskt land (in-
cidens tbc 1/100 eller högre). De som
hade <2 mm induration  hudtestades åter
efter hemkomsten 24 månader senare,
dessutom med 1 TU M-scrofulaceum-
sensitin. Tuberkulös infektion definiera-
des efter resan som minst 10 mm hudin-
duration av PPD-tuberkulin, minst 3 mm
större än den av M scrofulaceumsensi-
tin. 

Av de 1 072 hudtestade kunde 988
personer följas upp. Hos dessa fann man
med hudtest 12 M tuberculosis-infektio-
ner (1,8 procent).  Incidensen var 3,5
procent per 1 000 personmånader  under
resa. Två fall av klinisk tuberkulos kon-
staterades dessutom (0,6 per personmå-
nader under resa).  

Vårdarbete utomlands var en obero-
ende riskfaktor för infektion (justerad
ratkvot=5,34;  P=0,015).

Risken för tbc-smitta i högendemiskt
område är av samma storleksordning
som för hepatit A, malaria, tyfoid och
andra allvarliga smittsamma sjukdomar
för vilka profylax finns. Den årliga inci-
densen tbc för icke-vårdarbetare var 3,3
procent, en siffra som liknar den i hög-
endemiska utvecklingsländer. Långtids-
resenärer löper samma risk som den lo-
kala befolkningen att smittas med M tu-
berculosis.  En klar risk förelåg också för
klinisk tbc, särskilt hos vårdarbetare. 

Prevention mot tbc i högriskländer,
särskilt för vårdarbetare, är problema-
tisk. BCG-vaccination anfördes som en
möjlighet till primärprevention, vilket ur
svensk synvinkel är kontroversiellt, då
BCG främst betraktas som ett »barnvac-
cin« och har begränsad skyddseffekt,
dessutom gör BCG PPD-testning oan-
vändbar för att påvisa smitta. PPD-test-
ning med följande isoniazidbehandling

av hudtestpositiva personer är tänkbart,
men vid resistent tbc utan effekt. Antalet
symtomlösa personer infekterade med
resistent M tuberculosis kan öka, med te-
rapeutiska problem vid manifest tbc som
följd.
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Risken för tbc-infektion för dem som reser
i områden med hög tuberkulosendemicitet
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