
❙ ❙ Passiv rökning är vanligt och tobaks-
rök innehåller många ämnen som irrite-
rar luftvägarna. De negativa konsekven-
serna av passiv rökning hos barn är väl
belagda, bl a finns ett samband mellan
rökning hos föräldrar och lägre lungka-
pacitet hos barn. Effekten av passiv rök-
ning hos vuxna är mindre väl undersökt.
Denna undersökning är den hittills störs-
ta som visar att ett samband finns även
hos vuxna.

Vår undersökning omfattade 7 822
personer från 16 länder som aldrig hade
rökt. De undersökta var 20–48 år gamla
och ingick i en internationell astmaun-
dersökning: European Community Re-
spiratory Health Survey. Information
om passiv rökning, luftvägssymtom och
astma insamlades genom en strukturerad
intervju. Undersökningen omfattade
även spirometri, test av bronkiell reakti-
vitet (metakolinprovokation) och aller-
gitestning. 

Effekten av passiv rökning analyse-
rades först genom logistisk och multipel
linjär regression för varje land. Därefter
beräknades den sammanlagda effekten
genom metaanalys.

39 procent av de undersökta uppgav
att de regelbundet var utsatta för andra
personers tobaksrök. Förekomsten av
passiv rökning på arbetsplatser variera-
de från 2 procent i Uppsala till 54 pro-
cent i Galdakao i Spanien. Det fanns ett
tydligt samband mellan det totala antalet
rökare i samhället och sannolikheten att

vara utsatt för passiv rökning på arbets-
platser. 

Passiv rökning var associerad med en
ökad förekomst av luftvägssymtom nat-
tetid, attacker av andnöd efter ansträng-
ning och ökad bronkiell reaktivitet. Per-
soner som utsattes för passiv rökning i
minst 8 timmar per dag hade signifikant
lägre lungkapacitet (–61 mL i FEV1)
jämfört med oexponerade personer. Pas-
siv rökning på arbetsplatser var associe-
rat med en dubbelt ökad förekomst av
astma (oddskvot 1,9) och en ökad före-
komst av alla sorters luftvägssymtom.

Passiv rökning förekommer ofta. Det
finns stora skillnader i förekomst av pas-
siv rökning på arbetsplatser i olika län-
der. Passiv rökning ökar risken för luft-
vägssymtom och är associerad med ökad
bronkiell reaktivitet. Åtgärder som
minskar ofrivillig tobaksexponering är
betydelsefulla för att minska luftvägs-
besvär i samhället.
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Passiv rökning ger luftvägssymtom även hos vuxna

❙ ❙ Patienter med kronisk njursvikt lider
bl a av trötthet, koncentrationsproblem,
minnessvårigheter och sömnstörningar.
Författarnas hypotes i den refererade
studien var att den ökning av fria radika-
ler och störd omsättning av kväveoxid
(NO) som man funnit i uremisk hjärna i
experimentella studier torde generera en
anhopning av nitrotyrosin. 

Nitrotyrosin är en toxisk produkt som
bildas genom en serie reaktioner där fria
radikaler och NO interagerar med fritt
tyrosin. Vidare ville de pröva om be-
handling med antioxidanter respektive
ACE-hämmare kunde hejda denna an-
hopning av nitrotyrosin.

Råttor, som nefrektomerades till 5/6,
delades in i tre grupper: en obehandlad,
en antioxidantbehandlad (desmetyltrila-
zad) och en captoprilbehandlad. De tre
grupperna jämfördes med en kontroll-
grupp.

Både specifik immunhistokemi  och

western blot-teknik visade en anhopning
av nitrotyrosin i de neuronala utskotten i
cortex respektive i neocortex i uremisk
hjärna. 

Såväl antioxidant- som captoprilbe-
handling normaliserade nitrotyrosinan-
hopningen i uremisk hjärna och medför-
de en normalisering av malondialdehyd
(MDA)-nivåer. MDA är en indikator för
den av fria radikaler medierade lipidper-
oxideringen. Blodtrycket förbättrades
hos de antioxidantbehandlade respekti-
ve normaliserades hos de captoprilbe-
handlade uremiska råttorna.

Författarnas slutsats är att fria radikaler i
sig och genom interaktioner med NO
dels orsakar direkta skador på lipidrika
cellmembraner och neuronala utskott i
uremisk hjärna, dels orsakar indirekta
skador genom att förvärra anemi (genom
att förkorta erytrocyternas livscykel)
och framkalla hypertoni som ökar NO-

produktionen genom sheer stress, dvs
genom att blodkärlets vägg blir utsatt för
åverkan.

Fynden är intressanta även ur ett kliniskt
perspektiv genom att betydelsen av
blodtryckskontroll och ACE-hämmar-
nas roll sätts i fokus, inte enbart för att
förebygga kardiovaskulär sjuklighet
utan möjligtvis också för att motverka de
deletära men svårdefinierade centralner-
vösa biverkningarna av uremi. 
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Antioxidant och ACE-hämmare skyddar mot skador
från fria radikaler och kväveoxid i uremisk hjärna

Svensk frontlinjeforskning

Att vara exponerad för omgivningens
cigarettrök är skadligt inte bara för barn
utan kan orsaka luftvägsbesvär, andnöd
och astma även hos vuxna. En stor studie
omfattande 7 822 personer i 16 länder
belägger samband.
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