
❙❙ HELLP-syndromet (hemolysis, eleva-
ted liver enzyme levels, low platelet
count) förekommer i 10–20 procent av
fallen med svår preeklampsi och är en
fruktad variant av detta tillstånd. HELLP
kan debutera både före och under den
närmaste tiden efter förlossningen (van-
ligen inom 48 timmar). Liksom vid pre-
eklampsi saknas kurativ farmakologisk
behandling. Behandling med kortikoste-
roider prövas ofta vid svåra former av
HELLP, dock med oklar evidensbaserad
effekt på maternell morbiditet. 

I syfte att belysa det kliniska värdet
av kortisonbehandling vid HELLP ana-
lyserades sex observationsstudier och
tre randomiserade kontrollerade studier,
varav en med HELLP-debut före och de
två övriga med debut efter förlossningen
[1]. De retrospektiva observationsstudi-
erna indikerade en förbättring av såväl

laboratorievärden som kliniska mätvär-
den, varför författarna fortsatte med en
granskning av de randomiserade studi-
erna. Samtliga deltagare randomise-
rades till antingen behandling med 10
mg dexametason med 12 timmars inter-
vall, följt av 5 mg efter 24 respektive 36
timmar, eller ingen kortisonbehandling. 

Resultatet av granskningen konfir-
merar värdet av kortisonbehandling, och
författarna konstaterar att relevanta la-
boratorievärden (levertransaminaser,
trombocyter) och meningsfulla patient-
orienterade utfallsparametrar (medelar-
tärblodtryck, urinproduktion) använts. 

Man finner dock en svaghet i rando-
miseringsförfarandet med en oklarhet
huruvida antepartal behandling med
kortison för fetal lungmognad före-
kommit eller ej. Vid slumpmässig ran-
domisering bör detta inte påverka resul-

tatet, men i den antepartala studien var
antalet trombocyter signifikant lägre i
behandlingsgruppen än i kontrollgrupp-
pen, vilket antyder en icke helt slump-
mässig randomisering. Trots detta re-
kommenderar författarna behandling
med kortikosteroider med regim enligt
ovan vid HELLP med debut såväl före
som efter förlossningen, i avvaktan på
den systematiska översikt som annonse-
ras i Cochranes databas [2].
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Nya rön

Kortisonbehandling vid HELLP-syndrom

❙ ❙ Extracellulärmatrix är hjärtats och ar-
tärernas strukturella och funktionella
grundkonstruktion. Förändringar i hjär-
tats och artärernas matrix har nyligen
upptäckts vara direkt inblandade i upp-
komsten av ett stort antal hjärt–kärlsjuk-
domar, som fibros, arytmier och svikt,
samt tillväxt och ruptur av aterosklero-
tiska plack och aneurysm. Nedbrytning-
en av kollagenet i matrix styrs av en ba-
lans mellan de nedbrytande matrixme-
talloproteinaserna (MMPs, av vilka idag
ca 30 är identifierade) och deras häm-
mare (TIMPs, 4 identifierade hos män-
niska). Av dessa förefaller framförallt
MMP-9 och TIMP-1 spela en central roll
för hjärt–kärlsjukdom. 

Vi undersökte om plasmanivåer av
MMP-9 och TIMP-1 var kopplade till
ekokardiografisk vänsterkammargeo-
metri och -funktion samt hjärt–kärlrisk-

faktorer hos ca 1 000 deltagare i Fra-
mingham Heart Study.

Vi fann en tydlig koppling mellan
TIMP-1-nivåer och samtliga etablerade
hjärt–kärlriskfaktorer: TIMP-1-nivån var
högre hos män, rökare, diabetiker och
hypertoniker och ökade med stigande ål-
der, BMI och total/HDL-kolesterolkvot,
men minskade med ökande alkoholkon-
sumtion. Plasma-TIMP-1 var också kop-
plat till vänsterkammarhypertrofi och -
dilatation samt systolisk dysfunktion
[Sundstrom J, et al, Eur Heart J 2004;
25:1509-16]. Plasmanivåer av MMP-9
var mätbara endast hos 20 procent och i
större utsträckning hos hypertoniker.
Mätbara MMP-9-nivåer var tydligt kop-
plade till vänsterkammardilatation och
förtjockning av vänsterkammarväggen
hos män, men inte hos kvinnor.

Våra fynd antyder att etablerade

hjärt–kärlriskfaktorer ställer till skada
bland annat genom att strukturera om
hjärtats och artärernas extracellulärma-
trix, vilket återspeglas i förhöjda plas-
manivåer av TIMP-1 och MMP-9. Våra
fynd stämmer också med hypotesen att
höga TIMP-1-nivåer ger vänsterkam-
marhypertrofi och försämrad hjärtfunk-
tion på grund av ökad kollagenansam-
ling i myokardiet, medan höga MMP-9-
nivåer ger vänsterkammardilatation på
grund av ökad nedbrytning av kollagen i
myokardiet.
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Förändringar i extracellulärmatrix vid hjärt–kärlsjukdom 
avspeglas i förhöjda nivåer av TIMP-1 och MMP-9


