
❙ ❙ Att alkohol i stora mängder är skadligt
för kroppen och genererar svåra sociala
problem är allmänt känt. Emellertid
finns det nu en ansenlig mängd väl ge-
nomförda studier som visar att en liten
till måttlig mängd alkohol har signifi-
kant positiva effekter på morbiditet och
mortalitet främst när det gäller hjärt- och
kärlsjukdomar [1]. Även för att minska
total mortalitet har måttliga mängder al-
kohol visat sig vara positivt [2]. I två
nya, prospektiva  studier i JAMAs april-
nummer dokumenteras åter dessa positi-
va effekter [3, 4]. 

I den ena studien [3] var målsättningen
att undersöka om personer med lätt (<15
g alkohol, varje till varannan dag) till
måttlig  (>15 g/dag) alkoholkonsumtion
hade en minskad mortalitet efter genom-
gången hjärtinfarkt jämfört med dem
som uppgav sig icke ha druckit alkohol
närmaste året före infarkten. Efter att ha
justerat för ett flertal potentiella störfak-
torer visade det sig att för lågkon-
sumenterna var riskreduktionen 21 pro-
cent (konfidensintervall 0,6–1,03), och
för måttlighetskonsumenterna var risk-
reduktionen 32 procent (konfidensinter-
vall 0,45–1,05) jämfört med nykterister-
na. Efter 6 år hade 3 gånger så många
nykterister avlidit (30 procent) jämfört
med måttlighetskonsumenterna (10 pro-
cent). 

Riskreduktionen var lika stor för total
dödlighet som för kardiovaskulär, och

det var ingen skillnad mellan kvinnor
och män eller för vilken typ av alkohol
som hade konsumerats. Denna studie vi-
sar således att en lätt till måttlig alkohol-
konsumtion hos äldre individer (>40 år)
inte tycks generera några allvariga ska-
dor; snarare reduceras mortaliteten sig-
nifikant efter en genomgången hjärtin-
farkt.

I den andra studien [4] var målsättningen
att se om en lätt (15–25 g/dag) till
måttlig (25–60 g/dag) alkoholkonsum-
tion ökade eller minskade risken för
hjärtsvikt i en äldre (73,7 år) grupp män-
niskor. Även här gjorde man en justering
för en mängd (12 st) olika faktorer. 

Resultaten visade att både låg- och
måttlighetskonsumenterna hade en sig-
nifikant minskad risk för att utveckla
hjärtsvikt (0,79, konfidensintervall
0,6–1,02 respektive 0,53, konfidensin-
tervall 0,32– 0,88) jämfört med dem
som inte drack alkohol. Man fann ingen
skillnad i typ av alkohol som konsume-
rats, men man påpekar att antalet perso-
ner egentligen var för litet för att göra en
sådan analys. Man konkluderar att studi-
ens resultat visar att en måttlig alkohol-
konsumtion hos en äldre befolknings-
grupp är förenad med en minskad risk
för hjärtsvikt, och konstaterar att dessa
fynd kan få tillämplighet i framtiden för
denna befolkningsgrupp.

Sammanfattningsvis ger således de refe-

rerade studierna ytterligare stöd för den
allt större dokumentationen att en lätt till
måttlig alkoholkonsumtion reducerar
risken för sjuklighet och död i hjärt- och
kärlsjukdom hos vuxna befolkningen.
Allt fler data talar också för att vin med
stor sannolikhet innehåller flera andra
substanser som adderar till den positiva
effekten av själva alkoholen, vilket
framgår av Gronbaeck medarbetares ar-
tikel som visar att även dödligheten i
cancer var reducerad hos vindrickarna
[2].
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Lätt till måttlig alkoholkonsumtion minskar dödligheten 
efter hjärtinfarkt och risken för hjärtsvikt hos äldre

❙ ❙ Multimodal immunnutrition i entera-
la beredningar har marknadsförts rela-
tivt aggressivt på senare år. Två tidigare
publicerade metaanalyser har dessvärre
inte givit en fullständig bild av litteratu-
ren inom området, varför en nyligen
publicerad artikel i JAMA är välbehöv-
ligt klargörande. En sammanvägning av
tillgänglig litteratur på området visar
klara begränsningar i användandet av
denna s k immunnutrition inom inten-
sivvården. 

Två distinkt olika patientgrupper är
undersökta, nämligen kirurgiska patien-
ter perioperativt samt intensivvårdspati-
enter. Resultat av s k immunnutrition på
dessa bägge patientgrupper är olika och
måste därför särskiljas. 

Kirurgiska patienter uppvisar reduce-
rad frekvens av infektiösa komplikatio-
ner samt en kortare sjukhusvistelse var-
för administration av enteral immunnut-

rition till denna grupp av patienter kan
vara motiverad. Beträffande intensiv-
vårdspatienter förhåller sig annorlunda.
Artikelförfattarna är relativt återhållna i
sitt omdöme som ändå lyder att »we can
not recommend immunonutrition to all
critically ill patients«. Redovisade data
visar dock att två av de fyra största stu-
dierna har en statistiskt säkerställd ökad
mortalitet vid s k immunnutrition, me-
dan en studie visar en statistiskt säker-
ställd minskad mortalitet vid s k immun-
nutrition. Den sistnämnda studien har
dock av författarna givits låga kvalitets-
poäng i metanalysen. Till yttermera vis-
so finns inte heller någon säker positiv
effekt i form av reducerade infektiösa
komplikationer bland  intensivvårdspa-
tienter. Sjukhusvistelsen är dock statis-
tiskt säkerställt kortare för intensiv-
vårdspatienter som är behandlade med
s k immunnutrition, men eftersom grup-

pernas mortalitet inte är jämförbar är
detta ett osäkert fynd. 

Sammanfattningsvis är detta en välgjord
metaanalys, dock med metaanalysens
alla brister, som visar att dokumentatio-
nen är otillräcklig för att använda enteral
s k immunnutrition till intensivvårdspa-
tienter. En risk för ökad mortalitet kan
finnas. Däremot finns dokumentation
för att använda denna form av nutritions-
behandling perioperativt till kirurgiska
patienter. 

Jan Wernerman

Jan.Wernerman@anaesth.hs.sll.se

Heyland DK, et al. Should immunonutrition
become routine in critically ill patients? A

systematic review of the evidence. 
JAMA 2001;286:944-53

Immunnutritionmixturer olämpliga inom intensivvården


