
❙ ❙ Embolisering och hjärninfarkt efter
hjärtkirurgi är ett allvarligt problem. En
mängd riskfaktorer har ansetts vara vik-
tiga, däribland palpabel skleros i aorta
ascendens. Målsättningen med studien
var att med ultraljud diagnostisera atero-
skleros i aorta ascendens och att utvärde-
ra risken för stroke i relation till förkalk-
ning, utbredning och lokalisation av ate-
roskleros i aorta ascendens. 

Hos 921 konsekutiva patienter, som
genomgick hjärtkirurgi, undersöktes
aorta ascendens intraoperativt direkt

med en 9 MHz ultraljudsprob före kirur-
gisk manipulering. Postoperativ hjärnin-
farkt och kliniska parametrar registrera-
des prospektivt.

26,2 procent av patienterna hade ate-
roskleros i aorta ascendens. Endast 40
procent av förändringarna var palpabla.
Multivariat analys visade att ateroskle-
ros i aorta ascendens var den viktigaste
prediktiva faktorn för postoperativ hjär-
ninfarkt. Incidensen av hjärninfarkt var
1,8 procent för patienter utan och 8,7
procent för patienter med ateroskleros i
aorta ascendens (P<0,0001). 

Ateroskleros i det mellersta–laterala
segmentet av aorta ascendens var en
oberoende prediktiv faktor för postope-
rativ hjärninfarkt, med en relativ risk av
26 procent (P=0,04). Även diabetes
mellitus var en prediktiv faktor
(P=0,04). Om fler än 6 av 12 segment av
aorta ascendens var förändrade ökade
risken till 33 procent. Ålder, som i
många studier visat sig vara en god pre-
diktor för ateroskleros och hjärninfarkt,

var i denna studie inte signifikant korre-
lerat med hjärninfarkt, troligen på grund
av att ateroskleros i aorta ascendens dia-
gnostiserad med ultraljud är en bättre
prediktor för stroke. Speciellt hos pati-
enter med utbredd ateroskleros eller med
ateroskleros av det mellersta–laterala
segmentet bör kirurgiska alternativ
övervägas. T ex kan operationen utföras
utan användande av hjärt–lungmaskin
respektive med undvikande av direkt
manipulation av aorta ascendens.
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Plack i aorta störst riskfaktor för hjärninfarkt vid hjärtkirurgi
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❙ ❙ Att det är svårt att gå ner i vikt vet alla,
och att det är ännu svårare att bibehålla
en lägre kroppsvikt framgent är likale-
des välbekant. Individer med viktpro-
blem beter sig naturligtvis rationellt, och
amerikanska forskare har fått upp ögo-
nen för det faktum att det kanske an-
vänds andra preparat utöver de bant-
ningstabletter som förskrivs av doktorn. 

I den s k Behavioral Risk Factor Sur-
veillance System, som är en telefonen-
kät som genomförts i fem amerikanska
delstater, samlade man information ba-
serad på ett befolkningsunderlag bestå-
ende av 14 679 vuxna deltagare. De in-
tervjuades om livsstil, kostvanor, mo-
tionsaktiviteter och också om i vilken
omfattning de använde efedraprodukter
och PPA (fenylpropanolamin, ett recept-
fritt bantningspreparat). 

Efedraprodukterna innehåller efe-
drin, som i adekvat utförda kliniska
prövningar, framför allt från Danmark,
visat sig öka termogenesen, dämpa apti-
ten och ge viktnedgång. Problemet med
efedrinprodukterna är dock att de sällan
är standardiserade, och på många av de
tillgängliga förpackningarna saknas efe-
drininnehållet i deklarationen eller ock-
så avviker efedrininnehållet betydligt
ifrån den deklarerade mängden. 

PPA har länge använts som ett recept-
fritt bantningspreparat och ansågs
oskadligt fram till dess att produkten
drogs in i november 2000 efter rapporter

om en ökad frekvens av slaganfall. I så
måtto är alltså denna undersökning pas-
sé, eftersom produkten rimligen inte
kommer att dyka upp igen. 

Undersökningen visade i typfallen att

många medelålders välutbildade kvin-
nor med övervikt – ofta parallellt med
bantningspreparat som läkare förskrivit
– använde sig av andra receptfria prepa-
rat. Sju procent använde receptfria
hjälpmedel, 2 procent PPA och 1 pro-
cent efedraprodukter. Unga kvinnor
med fetma nyttjade ofta dessa produkter
(i 28 procent av fallen). Kostvanor av-
gjorde inte bruket av dessa produkter,
men däremot var de som utnyttjade al-
ternativa preparat oftare fysiskt aktiva,
vilket kan tala för en form av ökad häl-
somedvetenhet. 

Författarna drar flera slutsatser. Fet-
maprevalensen i USA kommer att öka
dramatiskt framgent. Alltfler individer
kommer att ta till alternativa behand-
lingsformer i sina försök att, ofta få-
fängt, kontrollera kroppsvikten. Läkare
måste därför vara medvetna om vilka
medicineringsvanor som förekommer
bakom deras rygg så att de kan känna
igen eventuella biverkningar och ge
adekvata råd.
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Vad använder feta patienter bakom doktorns rygg?

Många medelålders välutbildade kvinnor
med övervikt använder sig av flera olika
bantningspreparat samtidigt.
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