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Nya rön

❙ ❙ Det finns nu flera observationsstudier
som har undersökt om hormonsubstitu-
tion (HRT) är associerad med sänkt risk
för utveckling av demensssjukdomar,
särskilt Alzheimers sjukdom (AD), hos
äldre kvinnor. Flera studier har antytt en
minskad risk, men i en del fall har mot-
stridiga resultat rapporterats, och kritik
har riktats mot en del studier vad gäller
patienturval och därmed risk för selek-
tionsbias. 

Nyligen publicerades i amerikanska
läkartidningen JAMA resultaten från en
stor prospektiv studie i Utah, kallad the
Cache County Study. Författarna under-
sökte 1 357 män (medelålder 73,2 år)
och 1 889 kvinnor (medelålder 74,5 år)
vad beträffar demensutveckling 1995–
1997 och gjorde sedan en uppföljning
1998–2000. I studien korrelerades ut-
veckling av AD till HRT-användning
hos kvinnor. 

Resultaten visade att 35 (2,6 procent)
män och 88 (4,7 procent) kvinnor ut-
vecklade AD under studietiden. Inciden-
sen ökade hos kvinnorna efter 80 års ål-
der och var betydligt större hos kvinnor-
na än hos männen i samma åldersgrupp.
Kvinnor med HRT löpte en betydligt
minskad risk för AD (26 fall bland 1 066
kvinnor) än kvinnor utan HRT (58 fall
bland 800 kvinnor). Risken varierade
med tid för HRT-användning. Vid mer
än 10 års HRT-användning var risken
för AD lika hos kvinnor och män. Någon
liknande effekt kunde man inte se efter
kalcium- eller multivitaminanvändning.
Pågående HRT-användning gav ingen
risksänkning om den inte pågått mer än
10 år.

Författarnas slutsats är att hormon-
substitution under lång tid minskar ris-
ken för AD.

HRT-behandlingens för- och nackde-

lar debatteras kontinuerligt. Det senaste
året har framförallt de kardiovaskulära
effekterna av HRT varit uppmärksam-
made i samband med resultaten från
Womans Health Initiative-studien. Den-
na gick ju till viss del i negativ riktning
för HRT. Vad gäller centrala nervsyste-
met verkar det som om de positiva effek-
terna står sig. De nya resultaten referera-
de ovan stöder tidigare rapporter som ta-
lar för att HRT-behandling har gynn-
samma effekter på CNS och minskar ris-
ken för demenssjukdom av typen AD. 
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Östrogen minskar risk för Alzheimer hos äldre kvinnor

❙ ❙ Om ett barn med järnbrist behandlas
med järnmedicin, ökar då risken för in-
fektioner? Ja, säger somliga forskare:
Bakterier behöver järn för att leva och
därför är järnbristen ett skydd mot infek-
tioner. Nej, säger andra forskare. Efter-
som 46 procent av världens skolbarn li-
der av järnbrist är det viktigt att söka ett
svar på frågan. 

Två indiska forskare har utfört en
metaanalys av 28 randomiserade kont-
rollerade studier av järntillförsel hos
barn. Av studierna var 11 från Afrika, 8
från Asien men bara 2 från Europa! Järn
gavs som oral eller parenteral medicin

eller som järnberikad mat. Förekomsten
av infektioner registrerades. 

Resultatet av metaanalysen blev att
kvoten mellan förekomsten av infektio-
ner i järngruppen och den i placebogrup-
pen blev 1,02 (95 procents konfidensin-
tervall; 0,96–1,08), alltså ingen skillnad.
Studerade man olika grupper av infek-
tioner fann man en statistiskt signifikant
men liten (11 procent) ökning av före-
komsten av diarré, möjligen därför att
järnet retat tarmväggen. Ökningen mot-
svarade bara 0,05 diarréepisoder per
barn och år. Metaanalysen visar exem-
pel på god användning av »blobbogram«

(»forest plot«) och »funnel plot«. Sam-
manfattningsvis innebär således järnbe-
handling av järnbrist hos barn ingen ök-
ning av infektionerna. 
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Järntillskott till barn medför inte fler infektioner

❙ ❙ Mikroalbuminuri är en viktig markör
för endoteldysfunktion avseende såväl
hotande nefropati som kardiovaskulär
sjukdom och dessutom potentiellt be-
handlingsbar med läkemedel som inter-
fererar i renin–angiotensinsystemet
(RAS). Om RAS blockeras, med t ex an-
giotensinreceptorantagonister, minskas
albuminutsöndringen i urinen, men det
är fortfarande kontroversiellt huruvida
detta beror på den sänkning av blod-
trycket som behandlingen medför eller
på att andra mekanismer medierar denna
effekt. 

I denna studie, omfattande 332 pati-
enter med typ 2-diabetes och mikroal-
buminuri, med eller utan hypertoni, ran-
domiserades patienterna till valsartan
(80 mg/d) eller amlodipin (5 mg/d) i 24

veckor. Ett målblodtryck på 135/85
mm Hg uppnåddes genom behandling
vid behov med bendrofluazid och dox-
azosin. Det primära effektmåttet var den
procentuella skillnaden i albuminut-
söndring mot utgångsvärdet. 

Behandling med valsartan resultera-
de i en signifikant minskning i albumin-
utsöndringen i urinen. Valsartan orsaka-
de 44 procents reduktion jämfört med 8
procent för amlodipin (P<0,001). Effek-
ten av valsartan var av jämförbar storlek
både i hypertensiva och i normotensiva
subgrupper. Jämfört med amlodipin
(14,5 procent) återgick signifikant fler
patienter till normoalbuminuri med val-
sartan (29,9 procent; P=0,001). 

Blodtryckssänkningen var likartad
mellan de två grupperna, vilket indikerar

att valsartan utövar en antiproteinurisk
effekt oberoende av det systemiska
blodtrycket. Valsartan utövar, genom
blockad av AT1-receptorn, framför allt
en vasodilaterande effekt vilken i nefro-
net främst sker i den efferenta arteriolen.
Sannolikt bidrar den åtföljande sänk-
ningen av det intraglomerulära trycket
till att spara basalmembranen, vilket
minskar albuminurin. 
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Valsartan motverkar diabetesnefropati oberoende av hypertoni


