
Yrkeschaufförer som sover mindre än
fem timmar per natt och förare med ob-
struktiv sömnapné löper större risk för
trafikolyckor. I USA dör ca 5 600 männi-
skor varje år i trafikolyckor där yrkes-
chaufförer (taxi, buss, lastbil m m) är in-
blandade. Sömnbrist antas spela en stor
roll för att trafikolyckor uppstår.

Kronisk trötthet och obstruktiv sömn-
apné kan leda till störningar i sömnen.
Pach och medarbetare ville därför analy-
sera dessa faktorers relativa roll för yr-
keschaufförers försämrade vakenhet.
Olika analyser gjordes av 227 av 551 föra-
re med hög risk för sömnapné och av 159
av 778 förare med låg risk. Sömnighet
dagtid och dess inverkan på körförmågan
analyserades. 

Resultaten är att försämring av körför-
måga under dagtid mest sker hos yrkes-
chaufförer med kronisk sömnbrist som
sover mindre än fem timmar per natt.

Sambandet mellan körförmåga och svår
obstruktiv sömnapné var svagare. Men
olika yrkeschaufförer påverkas olika av
sömnbrist. Vissa förare behåller sin kör-
förmåga trots sömnbrist medan andra
påverkas och får försämrad körförmåga.   

Minskad risk för trafikolyckor kan
motverkas genom objektiva test som
identifierar yrkeschaufförer som löper
risk för sömnlöshet och har försämrad
körförmåga. Forskarna rekommenderar
också att sätta upp strategier för att iden-
tifiera och behandla förare med svår ob-
struktiv sömnapné samt att introducera
metoder för att söka förbättra sömnen
hos chaufförer.
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Sömnbrist hos yrkeschaufförer kan leda
till trafikolyckor

Hos vuxna patienter har man tidigare vi-
sat att preoperativ oro medför att den
postoperativa återhämtningen blir lång-
sammare och mer komplicerad. 

Det finns få motsvarande studier på barn,
men författarna till den aktuella studien
har tidigare visat att preoperativ sede-
ring med midazolam har positiva effek-
ter på det postoperativa förloppet. Kain
och medarbetare har nu publicerat en
kontrollerad kohortstudie där 241 barn i
åldern 5–12 år som genomgick tonsillek-
tomi och adenoidektomi undersöktes.
Hypotesen var att minskad oro preope-
rativt förbättrar återhämtningen post-
operativt. Preoperativt utvärderades
hur oroliga barnen var med hjälp av vali-
derade skattningsinstrument. 

Man delade in barnen i två grupper: en
med dem som skattades som mycket oro-
liga och en med de mindre oroliga. Grup-
perna skilde sig inte åt vad gällde övriga
parametrar, med undantag av att föräld-
rarna i gruppen med mer oro hade något
kortare utbildning. Efter operationen
smärtskattades barnen med etablerade
skattningssystem, och konsumtionen av
analgetika registrerades. Patienterna
skrevs ut efter ett dygn och följdes sedan
under 14 dagar. 

Det visade sig att de barn som preope-
rativt var mycket oroliga hade mera ont
under sjukhusvistelsen och under de tre
första dagarna efter utskrivningen. De
konsumerade också signifikant mer
analgetika och hade mer av allmän post-
operativ oro och sömnproblem. 

Artikel illustrerar hur viktigt det är med
trygg sjukhusmiljö och bra information
till barn som ska opereras, eftersom pre-
operativ oro påverkar det postoperativa
förloppet negativt. Metodologiskt är ar-
betet mycket välgjort, även om det inte
går att med säkerhet säga om det finns
något orsakssamband mellan den pre-
operativa oron och det postoperativa för-
loppet. Författarna planerar att fortsätta
sina studier med en randomiserad, kon-
trollerad studie, vilket givetvis kommer
att kunna klargöra detta samband ytter-
ligare. 
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Europeiska kommissionen måste skapa
en alkoholpolitisk handlingsplan. Den
uppmaningen kommer från tidskriften
BMJ. Hälsomyndigheterna i de europe-
iska länderna har efterfrågat en övergri-
pande strategi för alkoholpolitik, men en
sådan har låtit vänta på sig. 

BMJ föreslår att en europeisk plan bör
inkludera begränsningar i hur alkohol-
haltiga drycker får marknadsföras och
att unga européers attityder och dryck-
esvanor följs genom löpande opinions-
undersökningar. Tidskriften lyfter fram
Finland och Sverige som exempel på var-
för en paneuropeisk strategi behövs. 

Efter Sveriges och Finlands EU-inträ-
de 1995 har dödligheten i alkoholrelate-
rade sjukdomar ökat kraftigt till följd av
ökad import och i förlängningen ökad
konsumtion av alkohol. I Finland har den
alkoholrelaterade dödligheten fördubb-
lats under det senaste decenniet, och den
utvecklingen måste man arbeta aktivt för
att undvika, skriver BMJ.

Industrin har aggressivt försökt stop-
pa förslag på begränsningar av mark-
nadsföring och införande eller höjning
av alkoholskatter. BMJ anser att argu-
mentationen i mycket påminner om to-
baksindustrins tidigare ansträngningar
för att försöka skjuta farorna med rök-
ning under bordet. En europeisk intres-

seförening för bryggbolag presenterade
exempelvis nyligen en rapport i vilken
det fastslogs att det saknas forskning som
visar att ökad reklam för alkoholhaltiga
drycker leder till ökad konsumtion (nå-
got som, om det stämmer, för övrigt bor-
de få branschen att fundera på om det är
lönsamt att annonsera överhuvudtaget).

Rapporten är författad av Weinberg
Group, ett amerikanskt bolag som tidiga-
re lobbat åt tobaksbolagen för att överty-
ga allmänhet och lagstiftare om att ris-
kerna med passiv rökning är överdrivna.
8 procent av den sammanlagda sjuk-
domsbördan i Europa är, enligt BMJ, re-
laterad till alkohol, och givet den ökade
rörligheten av varor och tjänster inom
EU är det viktigt att det finns en europe-
isk handlingsplan för att kunna hantera
situationen. 
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I den aktuella studien var vår målsätt-
ning att studera om vi med biokemiska
markörer kan predicera nyttan med re-
vaskularisering hos patienter med akut
koronart syndrom (AKS)[1]. Den multi-
nationella läkemedelsprövningen GUS-
TO IV studerade abciximab som medi-
cinsk behandling vid AKS och inkludera-
de 7 800 patienter. Inom 30 dagar från
insjuknandet undersöktes ca 50 procent
av patienterna med kranskärlsröntgen,
och 30 procent genomgick revaskulari-
sering. Vi analyserade nivåer av flera bio-
kemiska markörer i serumprov som togs
vid ankomst och registrerade dödlighet
efter ett år. De starkaste markörerna för
långtidsmortalitet var förhöjning av dels
troponin T över detektionsgränsen, dels
Nt-proBNP över normalgränsen [2].
Även CRP, Il-6, kreatininclearance och
en rad kliniska variabler gav god pro-
gnostisk information. 

Dödligheten var signifikant lägre bland
dem som revaskulariserats inom 30 da-

gar än bland dem som inte genomgått in-
vasiv behandling, även efter korrektion
för skillnader i bakgrundsfaktorer [3].
Hos patienter med troponinförhöjning
(>0,01 ng/l) var mortaliteten betydligt
lägre efter revaskularisering (6,9 procent
vs 2,2 procent, P<0,001), medan det
fanns en trend mot ökad mortalitet efter
invasiv behandling bland dem utan tro-
poninförhöjning (2,6 vs 3,0 procent,
P=NS). Samma tendens var tydlig för ni-
våer av Nt-proBNP. Patienter med för-
höjda värden (>237 ng/l) hade signifi-
kant lägre dödlighet efter invasiv be-
handling (7,0 vs 2,7 procent, P<0,001),
medan dödligheten var densamma hos
patienter med låga nivåer (1,2 procent).
För övriga biokemiska markörer, med
god prognostisk information om morta-
litet, kunde dock inte nyttan med revas-
kularisering förutsägas. 

Sålunda var mortaliteten lägre efter
invasiv behandling oavsett nivåer av
CRP, Il-6 eller kreatininclearance. För
att kompensera för skillnader mellan

grupperna avseende bakgrundsfaktorer
och sannolikhet att få invasiv behandling
gjorde vi en multipel regressionsanalys
med alla relevanta faktorer ingående i
analysen inklusive s k propensity score
för invasiv behandling. 

I den slutliga modellen kunde vi be-
kräfta att patienter med förhöjda nivåer
av antingen troponin T eller Nt-proBNP
hade signifikant lägre mortalitet efter in-
vasiv behandling, medan de utan förhöj-
ning av dessa markörer inte hade någon
effekt avseende mortalitet. Patienter
utan förhöjning av någon av dessa två
markörer hade däremot en signifikant
högre mortalitet efter invasiv behand-
ling. Trots att dessa patienter hade låg
risk genomgick 16 procent (154 av 950)
invasiv behandling.

Vår studie tyder alltså på att en AKS-pa-
tient med förhöjda nivåer av antingen
troponin T eller Nt-proBNP har klart
ökad risk att dö inom ett år och att denna
risk kan minskas genom invasiv behand-
ling. Å andra sidan har en patient med
normal hjärtfunktion och inga tecken på
hjärtmuskelskada ytterst låg risk att avli-
da inom ett år, och vi riskerar då att öka
mortaliteten genom invasiv behandling.

Dessa resultat stämmer utmärkt med
den nyligen publicerade 5-årsuppfölj-
ningen av FRISC-II-studien, som visade
att enbart AKS-patienter med hög eller
medelhög risk har nytta av tidig invasiv
behandling [4]. Våra resultat talar för att
vi i större utsträckning bör riskstratifiera
patienter inför ställningstagande till
kranskärlsintervention.
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Strålbehandling är ett alternativ vid be-
handling av cerebrala arteriovenösa
kärlmissbildningar och hjärnmetasta-
ser. Vid Norrlands universitetssjukhus i
Umeå används en form av strålbehand-
ling, hypofraktionerad stereotaktisk
strålbehandling (HCSRT). Denna be-
handling är unik såtillvida att endast le-
sionen i hjärnan behandlas och att strål-
ningen delas upp i fem dostillfällen. 

Teoretiskt kan denna metod vara mer
lämpad än annan typ av strålbehandling
för att behandla större lesioner utan att
den medför ökad risk för komplikatio-
ner. Behandlingsresultaten vid cerebrala
kärlmissbildningar och hjärnmetastaser
har därför utvärderats, likaså metodens
noggrannhet?vad gäller levererad strål-
dos till de lesioner som behandlats. 

En retrospektiv genomgång av ce-
rebrala kärlmissbildningar visar att 83
procent av dem försvinner efter en upp-
följningsperiod på mer än två år. Vid en
retrospektiv jämförelse av två grupper av
patienter med hjärnmetastaser hade den
grupp som behandlats med enbart
HCSRT resultat vad gäller tumörkon-
troll och överlevnad som var jämförbara
med den andra gruppen, som behandlats

med tillägg av s k helhjärnsbestrålning.
Risken för uppkomst av nya hjärnmeta-
staser var ökad efter behandling med en-
bart HCSRT. Med hjälp av röntgenbilder
har noggrannheten vid applikation av en
avtagbar stereotaktisk ram och positio-
nering av patienten vid flera tillfällen ut-
värderats och befunnits vara hög. 

Experimentellt har även distributio-
nen av levererad stråldos hos olika mål i
hjärnan uppmätts i en s k fantom med
hjälp av en vätskejonkammare och gel-
dosimetri och jämförts med en beräknad
dosplan. 

Denna undersökning visar att man kan
korrekt beräkna levererad stråldos i ar-
biträrt formade mål i hjärnan. Samman-
fattningsvis kan HCSRT vara ett viktigt
behandlingsalternativ vid behandling av
cerebrala arteriovenösa kärlmissbild-
ningar och hjärnmetastaser.
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Strålbehandling alternativ vid cerebrala
kärlmissbildningar och metastaser

Höjda nivåer av troponin T/Nt-proBNP talar för 
invasiv behandling vid akut koronart syndrom




