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❙ ❙ Hjärt–kärlsjukdomarnas epidemiologi under andra halvan
av 1900-talet har lärt oss att även om prevalensen länge varit
hög till följd av bättre överlevnad och en äldre befolkning [1]
så har dock den åldersjusterade incidensen minskat över tid
[2]. Denna utveckling började i USA i slutet av 1960-talet
samt i Sverige under början av 1980-talet [3]. Både stroke och
hjärtinfarkter har minskat på ett sätt som inte enbart kan för-
klaras med en förbättrad behandling av riskfaktorer. Sanno-
likt har en gynnsam utveckling av befolkningarnas sociala
nivå bidragit även om mycket talar för kvarstående, och i en
del fall förstärkta sociala gradienter för hjärt–kärlsjukdomar-
na. Trots detta minskar den åldersjusterade incidensen i väst-
världen medan den fortfarande är hög, och i vissa länder sti-
gande, framför allt i Central- och Östeuropa. Så har till ex-
empel vårt grannland Lettland fortfarande en mycket hög fö-
rekomst av hjärt–kärlsjukdom, liksom Ryssland och Ukraina.
I Lettland nåddes kulmen omkring 1995 för att sedan minska
något (Uldis Kalnins, Riga, pers medd 2001).

Fetal tillväxthämning och programmering
Dessa trender i vårt land och andra jämförbara länder förkla-
ras vanligen mot bakgrund av de samlade effekterna av en
förbättrad vård och behandling, minskad riskfaktorbelastning
samt förbättringar i allmänna sociala villkor sett på befolk-
ningsnivå. Ett alternativt synsätt är dock att inte enbart se till
påverkan i medelåldern då hjärt–kärlsjukdomarna börjar upp-
träda, utan att även väga in inflytandet av faktorer under tidi-
gare livsperioder i ett så kallat livsförloppsperspektiv. Det har
tidigare visats i framför allt historiska material från England
[4, 5], men även i Sverige [6, 7], att ett negativt inflytande på
fostertillväxt, yttrande sig som tillväxthämning och låg fö-
delsevikt, kan bidra till utveckling av riskfaktorer (hypertoni,
typ 2-diabetes) samt påverka incidens av hjärt–kärlsjukdom
[8]. 

Inte minst svenska studier har varit av betydelse för att be-
lysa samband mellan reducerad fetal tillväxt och risk för
ischemisk hjärtsjukdom i ett material från Uppsala av 15 000
män och kvinnor födda 1915–1929 [8]. Studier i yngre be-
folkningar har kunnat visa att inflytandet av en negativ foster-
tillväxt även kan iakttas på variabler som blodtrycksskillna-
der och stresskänslighet hos unga män i samband med militär
mönstring i 18-årsåldern [9, 10]. Trots ett flertal studier i oli-
ka länder finns det även kritiska invändningar mot hypotesen
om fetal programmering. Det kan bland annat vara av vikt att

justera för sociala bakgrundsfaktorer i analyserna, vilket dock
även gjorts [8].

Kohorteffekter på blodtrycket
Nya studier har kunnat rapportera att hypertoniförekomsten
minskar över tid i återkommande kohortstudier av lika gam-
la individer från samma bakgrundspopulation, screenade vid
olika tidpunkter. Detta påvisades som en av de första i Sveri-
ge av Ribacke vid en analys av blodtrycksdistributionen hos
50-åriga män i Göteborg vid en jämförelse av flera oberoen-
de kohorter under en 30-års period [11] och har nu upprepats
bland annat i en skotsk studie av nyantagna studenter vid
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Glasgows universitet [12]. I denna studie fann man vid analys
av blodtrycksdata från 12 414 studenter (16–25 år, medelålder
19 år) att medelblodtryck och andel med hypertoni minskade
mellan åren 1948 och 1968. Blodtrycket mättes i samband
med hälsoundersökning vid start av studierna.

För de manliga studenterna sjönk medelblodtrycket från
134,5 (95 procent konfidensintervall: 133,8–135,2) mm Hg
hos dem som var födda före 1929 till 125,7 (125,0–126,3) mm
Hg hos individer födda efter 1945. För de kvinnliga studenter-
na var motsvarande siffror 129,0 (127,5–130,5) till 120,6
(119,8–121,4) mm Hg. Liknande förändringar sågs för diasto-
liskt blodtryck samt för andelen med definierad hypertoni
(>140/90 mm Hg) hos bägge könen. Resultaten kvarstod vä-
sentligen oförändrade trots justering för kroppsmasseindex
(BMI), rökvanor, faderns socialklass samt tidpunkt för menar-
che. Dessa förändringar inträffade för över 50 år sedan och i en
befolkningsgrupp där antihypertensiv behandling inte alls var
aktuell. Författarna drar därför slutsatsen att faktorer tidigt i li-
vet sannolikt varit av stor betydelse för denna förändrade blod-
trycksdistribution och sjunkande medelblodtryck över tid [12]. 

Effekter på kardiovaskulär epidemiologi i Sverige
Om perspektivet vidgas från riskfaktorer till trenderna i
hjärt–kärlsjukdom kan man konstatera att medelåldern för
svenska hjärtinfarktpatienter är cirka 72 år och har sannolikt
varit liknande under de senaste 20 åren. Detta skulle hypote-
tiskt kunna betyda att den åldersjusterade nedgången i kar-
diovaskulära insjuknanden (slaganfall, infarkt) i vårt land un-
der det tidiga 1980-talet skulle kunna motsvaras av kohortef-
fekter hos individer födda i huvudsak på 1910-talet, det vill
säga i det ännu till stor del förmoderna svenska samhället, före
och under första världskriget. Sverige var då ett samhälle med
materiella brister för stora delar av befolkningen samt dåliga
sociala och hygieniska förhållanden för många. Under första
världskriget tillkom även ransoneringar samt brist på essenti-
ella födoämnen hos stora befolkningsgrupper. 

Efter kriget började ett stort reformarbete med allmän
rösträtt, sociala och hygieniska förbättringar, utbyggd infra-
struktur samt så småningom förebyggande barn- och mödra-
hälsovård, den sistnämnda först i allmänt bruk efter andra
världskriget (1947). Man bör självklart inte endast fokusera på
historiska villkor för graviditet och fostertillväxt för dessa in-
divider utan även villkor (näring, hälsa, sociala förhållanden)
under barndom och uppväxt i ett vidare livsförloppsperspektiv.

Trender i Östeuropa
Om denna hypotes om kohorteffekters betydelse för kardio-
vaskulär risk kan styrkas kan man förvänta sig dels skiftande
kardiovaskulära trender i framtiden baserat på kohort-effek-
ter för barn ur olika sociala miljöer födda i nutid, dels att in-
sjuknandet bland populationer i Central- och Östeuropa på
sikt kommer att minska. Eftersom medelåldern för insjuk-
nande i dessa populationer är lägre än i den svenska, ofta
omkring 60 år, kan dagens epidemiologiska karta för dessa
populationer [13] åtminstone till en del tänkas kunna förkla-
ras genom kohorteffekter för individer födda på 1930- och
1940-talen, en tid präglad av krig och umbäranden för hela
befolkningar i denna del av Europa [14]. Det är betecknande
att död av externa faktorer även var som högst i de baltiska
staterna under perioden 1994–1997, vilket kan tala för att
både möjliga kohorteffekter och effekter av socioekonomisk
förändring i nutid kan vara betydelsefulla [15].

Många faktorer påverkar
Sannolikt utgör trenderna av kardiovaskulär morbiditet och
mortalitet en summation av ett flertal bidragande effekter.
Riskfaktorepidemiologi hos vuxna individer är viktig som

delförklaring men bjuder även på paradoxer, till exempel att
de länder med störst minskning av kardiovaskulära sjukdomar
även sett den mest uttalade ökningen av fetmagrad (BMI) på
populationsnivå enligt en metaanalys av data från MONICA-
studiens alla 21 centra och 36 populationer [16]. I detta fall är
sannolikt fetmaprevalens i befolkningen mera en indikator på
allmänt socialt välstånd i ett land (BNP) trots att fetma på in-
dividnivå har ett välbelagt samband med sociala belastnings-
faktorer och en ökad sjukdomsrisk. 

Det kan givetvis även vara så att den stigande fetmaföre-
komsten är kopplad till ökning av typ 2-diabetes som först på
längre sikt kan slå igenom på mortaliteten. Detta återstår dock
att visa. I samma metaanalys av MONICA-studien framhölls
att trender i riskfaktorer endast kunde förklara 40 procent av
de kardiovaskulära händelserna bland män och 15 procent
bland kvinnor [16]. Alltså kvarstår mycket ännu oförklarat.
En förbättrad behandling av hjärt–kärlsjukdom med moderna
metoder kan inte förklara den tidiga minskningen i USA och
Australien sedan slutet av 1960-talet, vilket kan ge stöd för
försök till alternativa tolkningar och hypoteser.

Sociala faktorers betydelse
Vid sidan av riskfaktorepidemiologi hos vuxna kan således
analys av sociala förhållanden och tidiga tillväxtmönster i ett
livsförloppsperspektiv bidra till en ökad förståelse av
hjärt–kärlsjukdomarnas epidemiologi. Till detta kommer se-
dan effekter av olika interventioner och medicinska behand-
lingar, vilka kan minska dels incidensen, dels så kallad »case-
fatality« [17]. Slutligen kan förändringar i själva sjukdoms-
klassifikationen och diagnostiska medicinska kulturer bidra
till hur trendernas kurvor avtecknar sig mot en bakgrund av
den historiska utveckling och sociala transition som vårt land
genomgått under 1900-talet.
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