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Fysisk aktivitet kan ha effekt på ateroskleros-
progress hos medelålders friska män
❙ ❙ Regelbunden fysisk aktivitet minskar
risken för hjärt–kärlsjukdom/kardiovas-
kulära händelser. Mekanismerna inklu-
derar effekt på etablerade riskfaktorer,
minskad trombogenitet samt förbättrad
endotelfunktion. En minskad progress
av den aterosklerotiska processen har ti-
digare noterats angiografiskt hos koro-
narsjuka män. Denna studie avsåg att
studera om fysisk aktivitet kunde redu-
cera aterosklerosprogressen hos väsent-
ligen friska personer.

Man studerade regelbundet under sex
år karotisartärens intima–mediatjocklek
med ultraljud på totalt 140 medelålders,
vita män i Finland. Hälften av patienter-
na randomiserades till dynamisk träning
av låg/medelintensitet 3–5 gånger i
veckan under 30–60 minuter, medan de
övriga 70 utgjorde kontrollgruppen.

Den fysiskt aktiva gruppen förbättra-
de signifikant sin submaximala aeroba
kapacitet: 19,5 procent jämfört med
kontrollgruppen. Aterosklerosprogres-
sen i karotiskärlen var lika i båda grup-
perna. Men då de 15 statinbehandlade
exkluderades, sågs en 40-procentig
minskning av aterosklerosprogressen i
aktivitetsgruppen, justerat för rökning,
blodtryck, LDL-kolesterol samt mid-
jeomfång. 

Författarna tolkar resultaten som att
fysisk aktivitet kan reducera ateroskle-

rosprocessen hos medelålders män utan
statinbehandling.

Kommentar och klinisk relevans: Synlig
ateroskleros är ett grovt mått på sjuk-
domsgrad. Normalt reduceras kliniska
variabler som anginafrekvens snabbare
efter träning än som kan förklaras av
eventuella morfologiska förändringar.
Studien motsäger inte att även personer
under statinbehandling kan ha klinisk
nytta av fysisk aktivitet. De fysiskt akti-
va kan i enlighet med resultaten i andra
studier förväntas ha erhållit en förbättrad
endotelfunktion oavsett effekt på koro-
nardiametern. En förbättrad aerob kapa-
citet är också associerad med minskad
mortalitetsrisk. Tidigare har angiogra-
fiskt påvisats minskad aterosklerospro-
gress i kranskärlen vid fysisk aktivitet. 

Resultaten förstärker ytterligare den
kliniska relevansen i att inkludera fysisk
aktivitet i internationella rekommenda-
tioner för primär- och sekundärprofylax
av hjärt–kärlsjukdom.
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❙ ❙ Farmakologisk behandling av hy-
pertoni, klimakteriebesvär och kro-
niska smärtor har lagom till riks-
stämman hamnat i blåsväder. Ate-
nolol för hypertoni är kanske mindre
effektivt, östrogenpreparat för åld-
randeproblem efter menopausen
och Vioxx för smärtbehandling defi-
nitivt mer riskabla än vad tidigare
studier visat och tillverkarna hävdat.

När allvarliga risker vid långtidsbe-
handling dyker upp leder det natur-
ligt nog till krav på att övervakande
myndigheter skall bli tuffare och
uppföljningsstudierna längre. Även
om uppföljningarna blir mycket
bättre är det dock i praktiken ganska
komplicerat att tidigt fånga biverk-
ningar vid långtidsbehandling.

Begreppet tätare kvalitetsfilter
kanske måste innefatta att vi omprö-
var synen på vad som primärt skall
behandlas farmakologiskt. Vår livs-
stil har direkta samband med hyper-
toni och kroniska smärttillstånd, och
kulturella värderingar av vad som är
hälsa påverkar synen på menopau-
sen. Man kan ifrågasätta om det över
huvud taget går att skapa mirakel-
medel  som helt riskfritt gör det möj-
ligt att i åratal behandla problem
som hänger samman med hur vi le-
ver.

Det är närmast en självklarhet att
sunda kostvanor, regelbunden mo-
tion och effektiv stresshantering kan
vara lika effektivt som förskrivning
av farmaka för många tillstånd som
idag medicineras. Livsföring (med
undantag för motion) går dock inte
att skriva ut på recept. Det kanske är
just livsstilsrecept, med en organisa-
tion som kan expediera dessa, som
behövs. Det skulle säkert gagna
folkhälsan och även läkemedelsin-
dustrins rykte hos allmänheten. Inci-
tamenten för att utveckla mediciner
avsedda för svårt sjuka patienter och
livshotande åkommor skulle också
öka . 

Problem 
med livsstilsmediciner
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❙ ❙ Utgångspunkten för denna väl ge-
nomförda och omfattande studie var hy-
potesen att vissa symtom vid kroniskt
trötthetssyndrom (KTS), t ex sömn- och
kognitiva störningar, kan förklaras av en
underfunktion i den kolinerga neuro-
transmissionen. 

Galantaminhydrobromid (GH) är en
selektiv, reversibel acetylkolinesteras-
hämmare med både perifer och central
verkan. Syftet med denna randomisera-
de, placebokontrollerade, dubbelblinda
multicenterstudie var att studera effek-
ten av substansen på ett antal kliniska
variabler och på plasmafri kortisolkon-
centration hos patienter med kroniskt
trötthetssyndrom. 343 patienter delades
in i fyra behandlingsgrupper (med GH i
dos 2,5, 5,0, 7,5 respektive 10 mg i ta-
blettform under 16 veckor) och en place-
bogrupp. Kliniska mätinstrument (Clini-
cal Global Impression Scale, CGIS) an-
vändes, liksom skattningsskalor för
trötthet, fibromyalgisymtom, sömnkva-

litet och livskvalitet. Patienternas kogni-
tiva funktioner (uppmärksamhet, episo-
diskt, visuellt, korttids- och långtids-
minne) testades.

»Responders« definierades som pati-
enter som var förbättrade eller mycket
förbättrade enligt CGIS efter 16 veckors
behandling. Någon statistiskt signifikant
skillnad mellan grupperna, inklusive
placebogruppen, kunde författarna inte
finna, varken enligt detta eller något an-
nat av de övriga mätinstrumenten.

Författarna kommenterar att den ute-
blivna effekten av substansen på kogni-
tiva funktioner var oväntad. De konklu-
derar att GH inte tycks ha större effekt än
placebo vid behandling av kroniskt trött-
hetssyndrom.
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Galantaminhydrobromid har inte bättre effekt
än placebo vid kroniskt trötthetssyndrom
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