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Klinik och vetenskap

❙ ❙ Ischemisk hjärtsjukdom är associerad med flera kända risk-
faktorer. Det är även känt att ämnesomsättningsrubbningar,
såväl hypertyreos som hypotyreos, påverkar hjärtat på olika
sätt [1, 2], och på senare år har samband rapporterats mellan
Helicobacter pylori och ischemisk hjärtsjukdom [3]. Korrela-
tion mellan Helicobacter pylori och högt blodtryck har också
noterats [4], något som dock inte stöds av resultat från en an-
nan populationsstudie [5]. Vår undersökning, som är publice-
rad i Scandinavian Journal of Primary Health Care [6], ge-
nomfördes dels för att bestämma prevalensen av metabola
riskfaktorer i en population i åldersgruppen 56–65 år, dels för
att studera sambandet mellan kardiovaskulära riskfaktorer
och Helicobacter pylori respektive tyreoidearubbning. 

❙ ❙ Material och metoder
Mölnlycke vårdcentral i södra Bohusläns primärvårdsområde
har ansvar för ett område med cirka 14 000 invånare. Med
hjälp av folkbokföringsregistret tillfrågades varannan man
och kvinna i åldern 56–65 år (N=488) om deltagande i en un-
dersökning. Alla undersöktes på morgonen på vårdcentralen
efter nattlig fasta med biokemiska och antropometriska me-
toder av samma biomedicinska analytiker. I en subgrupp på
54 personer gjordes 24-timmars blodtrycksmätning för att va-
lidera de blodtryck som uppmättes vid undersökningen.

❙ ❙ Resultat
Totalt undersöktes 387 individer, 170 män och 217 kvinnor,
vilket var 79 procent av dem som tillfrågats om deltagande.
Tabell I visar medelvärden för kvinnor respektive män av an-
tropometriska och biokemiska variabler. 48 procent av män-
nen och 42 procent av kvinnorna klassificerades som över-
viktiga, med ett body mass index (BMI) definierat som
25,1–30 kg/m2 för män och 23,9–28,7 kg/m2 för kvinnor. 15
procent av männen och 19 procent av kvinnorna uppfyllde
kriterier för fetma, med BMI ≥30,1 kg/m2 för män respektive

≥28,6 kg/m2 för kvinnor. En ökad midja/stuss-kvot (>1 för
män och >0,9 för kvinnor) observerades hos 40 procent av
männen och hos 45 procent av kvinnorna. 4 procent respekti-
ve 6 procent av  män/kvinnor hade ett obehandlat blodtryck
>160/95. 24-timmars blodtryck hos en subgrupp var signifi-
kant korrelerat till systoliskt (r=0,76, P<0,001) och diasto-
liskt (r=0,55, p<0,001) blodtryck .

20 procent av männen och 16 procent av kvinnorna var rö-
kare. S-kolesterol var >6,5 mmol/l hos 38 procent av männen
och 53 procent av kvinnorna, och ett förhöjt triglyceridvärde
(>2,3 mmol/l) sågs hos 26 procent av männen och 13 procent
av kvinnorna. Fasteblodsocker var >6,7 mmol/l hos 6 procent
av männen och 3 procent av kvinnorna. Prevalensen av oupp-
täckt tyreoidearubbning var låg. Prevalensen av Helicobacter
pylori-specifika antikroppar av IgG-typ var 42 procent hos
både män och kvinnor. Förekomsten av Helicobacter pylori
var signifikant positivt korrelerad till midja/stuss-kvot hos
män (P<0,001), och signifikant negativt korrelerad till BMI,
S-TSH och fritt S-T4 hos män. En marginell negativ korrela-
tion noterades mellan Helicobacter pylori och diabetes
(P<0,054). Inga andra korrelationer observerades mellan He-
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licobacter pylori och studerade riskfaktorer. Inga korrelatio-
ner noterades bland kvinnorna.

❙ ❙ Diskussion
Det systematiskt randomiserade urvalet i denna tvärsnittsun-
dersökning samt hög deltagarfrekvens talar för att deltagarna
är representativa för populationen i den studerade ålders-
gruppen. Vi fann en hög frekvens av metabola riskfaktorer i
den undersökta åldersgruppen 56–65 år. Serologisk före-
komst av Helicobacter pylori hos 42 procent stämmer väl med
tidigare rapporterad frekvens i denna åldersgrupp. Som för-
klaring till ett samband mellan Helicobacter pylori och hjärt–
kärlsjukdom har föreslagits ett låggradigt kroniskt inflamma-
toriskt svar i enlighet med teorier bakom klamydiainfektion
och hjärtpåverkan [7, 8]. Våra resultat med endast ett positivt
samband mellan Helicobacter pylori och midja/stuss-kvot
hos män talar inte för ett sådant samband. Den association
som tidigare beskrivits mellan Helicobacter pylori och hy-
pertoni samt BMI [4] kunde inte heller konfirmeras i vårt ma-
terial. Den totala frånvaron av samband mellan Helicobacter
pylori och kardiovaskulära riskfaktorer i vår studie hos kvin-
nor stöds även av en metaanalys [9]. Resultatet från vår stu-
die gav inget stöd för ett samband mellan tyreoidearubbning
och riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom. 

Sammanfattningsvis visar denna tvärsnittsundersökning
att riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom är vanliga hos båda kö-
nen i åldersgruppen 56–65 år. Resultaten visar också att det
inte finns anledning att komplettera med analyser av Helico-
bacter pylori och tyreoideahormoner hos patienter med meta-
bola riskfaktorer, om inte särskild misstanke om sådan sjuk-
dom föreligger.
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Tabell I. Antropometriska och biokemiska data hos män (N =170) och kvinnor (N = 217) i åldersintervallet 56–65 år från Mölnlycke.

Män Kvinnor
medelvärde SD medelvärde SD

Vikt (kg) 83,1 12,2 69,1 12,1
Längd (cm) 177,3 6,4 164,0 5,7
Body mass index  (kg/m2) 26,4 3,4 25,6 4,2
Midja (cm) 96,9 9,4 88,2 10,2
Stuss (cm) 101,8 6,2 103,3 8,2
Midja/stuss-kvot 0,95 0,05 0,85 0,07
Systoliskt blodtryck (mm Hg) 140,3 18,2 138,2 17,9
Diastoliskt blodtryck  (mm Hg) 86,9 9,5 84,1 9,1
S-kolesterol (mmol/l) 6,1 1,1 7,0 1,2
S-triglycerider (mmol/l) 2,0 1,0 1,6 0,7
S-HDL (mmol/l) 1,1 0,3 1,4 0,4
S-LDL beräknat 4,2 1,0 4,4 1,1
S-LDL/S-HDL 4,1 1,5 3,5 1,4
B-glukos (mmol/l) 5,3 1,9 4,9 1,1
S-TSH (mIE/l) 1,5 *) 1,7 *)
Fritt S-T4 (pmol/l) 17,6 3,1 17,4 3,6
S-tyreoperoxidasantikroppar (arb enh/l) 16,5 *) 57,4 *)
Helicobacter (IgG >2,2 arb enh/l) 2,7 2,6 3,1 5,1

*) Ej normalfördelad


