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Medelålders kvinnor är sällan i fokus för
forskningen. Faktorer som främjar häl-
san, höjer livskvaliteten och minskar
sjukdomsbördan hos äldre kvinnor är
märkvärdigt få. Eftersom kvinnor lever
längre, och medellivslängden bara ökar,
så borde ju kvinnor, även psykosocialt,
vara friskare än män.

Men kvinnor, likaväl som män, utsätts
ofta för svår och långvarig stress, och det-
ta kan bidra till livshotande sjukdom. Ex-
empelvis har hjärtsjuka kvinnor som le-
ver i en emotionellt stressande parrela-
tion visats ha en trefaldig ökning av nya
hjärthändelser jämfört med kvinnor som
är fria från stress [1]. Trots att nästan alla
kvinnor var yrkesverksamma var famil-
jen – inte arbetet – den viktigaste och far-
ligaste stresskällan i livet. Kombinationen
av arbets- och familjestress var dock klart
sämst – med en nästan sexfaldig ökning av
återfallsrisken. Dessutom ledde familje-
stress – i motsats till jobbstress – till de-
pression och depressiva symtom, som yt-
terligare försämrade prognosen [2].

Dessa fynd gäller studien Kvinnor och
kranskärlssjukdom (KoK), som startade
1991. En av de centrala målsättningarna
var att inte bara belysa källor till stress
och deras konsekvenser utan att också
kartlägga mekanismerna, särskilt stress-
effekterna på aterosklerosutvecklingen.

I den aktuella studien undersöktes 106
kvinnor, genomsnittsålder 56 år, som
vårdats för akut koronarsyndrom med
kvantitativt utvärderad selektiv krans-
kärlsangiografi (quantitative coronary

angiography). Undersökningen gjordes i
lugnt skede, efter 3–6 månader, och upp-
repades, identiskt, efter tre år. Stor möda
ägnades åt att göra betingelserna lika.
Dessutom mättes tio definierade krans-
kärlssegment  med datorteknik, med upp
till 50 mätningar av kärllumens diameter
inom varje segment [3]. 

De kvinnor som hade en snabb progress
av kranskärlsförändringar under tre år
var oftare rökare, hade sämre lipidprofil
och förde ett stillasittande liv. Förutom
detta bidrog stressupplevelser i familjen
och i arbetet signifikant till att snabba på
kranskärlssjukdomen. Sambandet var
graderat: ju mer stress, desto snabbare
förtätades förträngningarna. 

Mest anmärkningsvärd var bilden av
de kvinnor som saknade stress, dvs hade

ett lyckligt äktenskap och ett bra jobb.
Hos dessa kvinnor gick kranskärlsför-
ändringarna i regress! 

En av studiens begränsningar är tolk-
ningen av angiografisk förträngning i
hjärtats kranskärl. Intrakoronar ultra-
ljudsundersökning har visat att kvinnor
med till synes friska kärl kan ha farliga,
lätt rupturerande, kärlväggsförändring-
ar, som inte visualiseras med angiografi
[4]. Att mäta lumens diameter vid upp till
500 positioner och bilda ett genom-
snittsvärde för hela kranskärlsträdet,
som kan öka eller minska över tid, kan ge
en uppfattning om grundsjukdomens
process. Metoden skall ses som en doku-
mentation av möjliga stressmekanismer,
som inte alltid måste överensstämma
med den kliniska bilden. 
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Mindre stress gör kvinnor över 55
både friskare och lyckligare 

Ett lyckligt äktenskap, ett bra jobb och ingen
stress fick kranskärlsförändringarna att gå
tillbaka hos de studerade kvinnorna.

Motion i grupp för kvinnor som har
bröstcancer förbättrar såväl kondition
som psykiskt välbefinnande. Det visar en
studie från Storbritannien som presen-
teras i BMJ. Det är sedan tidigare känt att
motion är mycket viktigt för bröstcan-
cerpatienter, och studier har indikerat
att kvinnor som motionerar regelbundet
kan reducera risken att avlida i sin bröst-
cancersjukdom med upp till 50 procent.

Den aktuella studien omfattar 177 kvin-
nor med bröstcancer i tidigt stadium som
genomgick fysisk träning i grupp under
en tolv veckor lång period. 

Träningsprogrammet omfattade två
instruktörsledda pass per vecka i grupp
och ett individuellt pass i hemmet utan
instruktör per vecka. Träningspassen
omfattade lågintensiv motionsträning
(gång, cykling och lågintensiv aerobics)
och lättare styrketräning. 

Jämfört med en kontrollgrupp med
bröstcancerpatienter i samma stadium
som inte motionerade stärkte kvinnorna
sin fysik. De orkade gå längre sträcka un-
der en viss tidsperiod (12 minuter), de
var mer rörliga i axlarna och de hade en

generellt mer »positiv inställning«, den
senare mätt genom ett frågeformulär. 

Någon statistiskt säkerställd skillnad
mellan grupperna avseende generell
livskvalitet, som var studiens huvudsak-
liga effektmått, såg forskarna dock inte.
Författarna anser att kliniskt verksam-
ma läkare bör uppmana sina bröstcan-
cerpatienter att motionera. Därtill upp-
manas politiker att skjuta till medel så att
cancerkliniker kan erbjuda motion.

Anders Hansen
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Motion i grupp nyttigt för kvinnor med bröstcancer

BMJ uppmanar 
politiker att skjuta
till medel så att
cancerkliniker kan
erbjuda motion till
patienterna.
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Kan fostervatten vara en källa till stam-
celler? Det tror en grupp amerikanska
forskare som lyckats identifiera stamcel-
ler i just fostervatten. 

Rönen presenteras i tidskriften Nat-
ure Biotechnology. Cellerna har visat sig
uttrycka flera markörer för embryonala
och adulta stamceller, och de har i labo-
ratoriet kunnat utvecklas till bl a neuron
och muskelceller. 

Cellerna växer snabbt, i samma takt som
embryonala stamceller. De har genom-
gått över 250 celldelningar, och enligt
forskarna är längden på telomeren (om-
råde i slutet på kromosomen som förkor-
tas vid varje celldelning) bevarad efter
delningarna. Inget tyder heller på att cel-
lerna utvecklas till tumörer. 

Enligt artikeln går det att extrahera
cellerna redan tio veckor efter befrukt-
ningen. De kan då användas till att leta
efter anlag för sjukdomar och missbild-
ningar hos fostret. Det är dock inte bara i
fostervatten som de återfinns, även pla-
centa tros innehålla cellerna. 

Rönen är viktiga, inte minst i USA, där
kraftiga restriktioner omger stamcells-
forskningen. Fältet har hamnat högt på
den politiska agendan, och presidenten
George W Bush lade för ett år sedan in
sitt veto mot ett förslag att forskning på
embryonala stamceller från embryon

vilka blir över efter provrörsbefruktning
på fertilitetskliniker skulle kunna finan-
sieras med federala medel. 

Anders Hansen
läkare, frilansjournalist

anders.hansen@sciencecap.se

Nat Biotechnol. 2007;25:100-6. 

läkartidningen nr 10 2007 volym 104 767

nya rön

Stamceller funna i fostervatten

Inte bara fostervatten utan också placenta
tros innehålla stamceller. Dessa rön är vikti-
ga, särskilt i USA, där president Bush om-
gett stamcellsforskningen med kraftiga re-
striktioner. 

Luftföroreningar ökar risken för hjärt–
kärlsjukdom. Det visar en amerikansk
studie, som presenteras i tidskriften
New England Journal of Medicine. För-
fattarna har utgått från drygt 65 000
postmenopausala kvinnor, som tidigare
inte diagnostiserats med hjärt–kärlsjuk-
dom, boende i 36 amerikanska städer un-
der hela den studerade perioden.

Kvinnorna följdes under en period
som i genomsnitt varade sex år, och pa-
rallellt inhämtades data om halter av
partiklar i luften med en diameter under-
stigande 2,5 mikrometer. 

Totalt drabbades 1 816 av studiedeltagar-
na av en eller fler kardiovaskulära hän-
delser. Halterna av mikropartiklar varie-
rade i de olika studerade områdena och
uppgick till mellan 3,4 och 28,3 mikro-
gram per kubikmeter. 

Det visade sig att ökade halter av luft-
föroreningar ökade risken för kardiovas-
kulära händelser – varje ökning av parti-
kelhalterna med 10 mikrogram per ku-
bikmeter ökade risken för kardiovasku-
lär sjukdom med 24 procent. Höga halter
av luftföroreningar ökade även risken för
cerebrovaskulära händelser.

Resultaten stod sig även efter att fors-
karna rensat för faktorer som ålder, et-
nisk tillhörighet, socioekonomisk status,
rökning, utbildning och BMI. 

Författarna konstaterar att det således
finns städer där invånarna löper ökad
risk för kardiovaskulär sjukdom på
grund av höga halter av luftföroreningar. 
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Luftföroreningar
ökar risken för
hjärt–kärlsjukdom

Tidskriften Lancet agerar mot dödsstraf-
fet på ledarplats under parollen »stop
killing people who kill people«. Tidskrif-
ten uppmanar läkare och sjukvårdsper-
sonal att offentligt ta tydligt avstånd från
dödsstraffet, som inte bör ha en plats på
straffskalan i något land på jorden under
detta århundrade. 

Under senare tid har flera avrättning-
ar, inte minst i USA, uppmärksammats
då de av olika anledningar gått fel och or-
sakat den dömde utdragna plågor. Trots
det är det anmärkningsvärt och mora-
liskt felaktigt när läkare och forskare del-
tar i att förbättra avrättningstekniker
som exempelvis giftinjektioner, skriver
tidskriften som ser det som en perver-
sion att »läkarkonstens redskap«, såsom
farmaka och dylikt, används för att ta li-
vet av människor. Lancet anser att döds-
straffet bör ersättas av livstids fängelse
utan möjlighet till nåd och applåderar
det faktum att det från högsta politiska
håll nu åter börjat höjas röster om att FN

bör ta initiativ till ett
globalt totalförbud
mot dödstraffet. 

Bland annat sägs
Italiens premiärmi-
nister Romano Prodi
höra till de politiska
tungviktare som nu
sätter press på FN för
ett totalförbud. 

Lancet citerar Am-
nesty, som beräknar
att det under 2005 av-
rättades 2 148 människor i 22 länder
världen över. Med all sannolikhet finns
dock ett mycket stort mörkertal. 94 pro-
cent av de 2 148 avrättningarna skedde i
Kina, Iran, Saudiarabien och USA. Totalt
har 69 länder världen över dödsstraff på
straffskalan. 

Anders Hansen
anders.hansen@scicencecap.se
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Lancet agerar mot dödsstraffet

■ VEM ÄR ANDERS HANSEN?

Anders Hansen, journalist och läkare, är
frilansredaktör för 
Nya rön med uppgift
att välja ut och referera
aktuella studier i 
ledande tidskrifter.

Det är perverst
att läkarkonstens
redskap används
för att döda män-
niskor, anser
Lancet.
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Användningen av antidepressiva läke-
medel i barnpsykiatrisk praxis har stått
under hård debatt. Man har i England av-
rått på grund av suicidrisken. I USA gick
Food and Drug Administration, FDA,
2004 igenom alla publicerade och opub-
licerade studier av antidepressiva. 

Behandlingsgrupperna hade, oavsett
diagnos, större inslag av nytillkommen
suicidalitet i tankar och handlingar än
vad placebogrupperna hade – dock inga
fullbordade suicid. Detta gällde samtliga
medel men var mest uttalat för en norad-
renalin- och serotoninåterupptagshäm-
mare (NSRI) [1]. I Sverige har suicidtalen
hos ungdomar inte minskat under den
period då talen sjunkit hos vuxna [2]. An-
tidepressiva har inte varit godkända för
behandling av barn och ungdomar, men
ökande förskrivning har förekommit. 

En amerikansk studie har funnit att
förskrivning av serotoninåterupptags-
hämmare (SSRI) möjligen kan vara
kopplad till lägre suicidtal hos ungdomar
[3]. Samma forskargrupp har nu försökt
få svar på om antidepressiva medför risk
i klinisk praxis [4]. 

I syfte att nå en patientgrupp med allvar-
lig depression har man studerat barn,
tonåringar och vuxna som vårdats på kli-
nik på grund av depression. De som efter
vårdperioden tagit sitt liv eller försökt
göra det har utgjort undersöknings-
grupp. Till varje fall har man valt upp till
fem kontroller, matchade för ålder, kön,
passerad tid efter vårdtillfället, övrig me-
dicinering och missbruk. Fallen och kon-

trollerna har sedan i en regressionsana-
lys jämförts avseende antidepressiv me-
dicinering i två åldersgrupper: 8–18 år
och 19–64 år. 

Undersökningen visar att behandling
med antidepressiva är associerad med
suicidhandlingar hos ungdomar men
inte hos vuxna. I båda åldersgrupperna
har ungefär hälften av dem som gjort sui-
cidförsök behandlats med farmaka.
Skillnaden ligger i kontrollgrupperna,
där vuxna är behandlade med antide-
pressiva i hälften av fallen men unga en-
dast i drygt en tredjedel. 

Eftersom kontrollerna är så många
slår de igenom starkt i regressionsanaly-
sen, och suicidala ungdomar får en hög
oddskvot (OR), 1,52 (konfidensintervall,
KI, 1,12–2,07) för behandling med anti-
depressiva. Trots detta har de ungdomar
som fått SSRI inte en signifikant högre
OR (1,24; KI 0,86–1,79). Det är tricyklika
och venlafaxin som bidrar till den totala
skillnaden. 

De åtta ungdomar som tagit sitt liv har
fått en oförklarad, skev kontrollgrupp
med bara en åttondel som fått behand-
ling med antidepressiva, varför OR-be-
räkningar blir föga relevanta, något som
inte tagits upp i diskussionen.

Man kan från den här studien inte dra
slutsatsen att behandling med antidep-
ressiva leder till suicidhandlingar. Vad
gäller SSRI finns det inte en signifikant
association. Omräknat i direkta propor-
tioner får man hos vuxna 19 procent och

hos ungdomar 21 procent suicidförsök
bland samtliga som behandlats med an-
tidepressiva och 17 respektive 15 procent
bland icke behandlade. 

Skillnaden mellan vuxna och ungdo-
mar är inte stor. Sättet att genomföra
analysen med flera kontroller per fall
förstärker skillnaden. Det är troligen så
att det är de allvarliga och djupa depres-
sionerna som behandlats med antide-
pressiva och att riskerna då är lika stora i
båda åldersgrupperna. Det faktum att
kontrollgrupperna skiljer sig åt speglar
sannolikt att man inte ger antidepressiva
läkemedel till ungdomar i samma ut-
sträckning som till vuxna. 

Trots att resultaten i den här studien inte
är helt övertygande måste man i ljuset av
samtliga studier ändå fortsätta att vara
ytterst observant på suicidrisker vid be-
handling av barn och ungdomar. Täta
kontroller är nödvändiga inte bara för
riskernas skull utan även för att få god or-
dinationsföljsamhet.

Gunilla Olsson
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Fortsatt observans på självmordsrisk hos
ungdomar behövs vid SSRI-behandling

Utvecklingen av lungorna hos barn som
bor nära motorvägar blir påverkad. Det
visar en studie som presenteras i tid-
skriften Lancet. 

Det är forskare från USA som studerat
barn och ungdomar i åldrarna 10 till 18 år.
Totalt handlar det om drygt 3 600 barn
boende i olika delar av Kalifornien – en
delstat med mycket stora skillnader vad
gäller luftföroreningar och trafikexpo-
nering – och som genomgick årliga lung-
funktionskontroller under åtta år. 

Data om luftföroreningsnivåer och trafik-
exponering, såsom hur nära motorvägen
barnen bodde, inhämtades även. Det vi-
sade sig att barn som bodde mindre än
500 meter från motorvägen hade klart

försämrad utveckling av lungfunktio-
nen, mätt som forcerad exspiratorisk vo-

lym, jämfört med barn som bodde minst
1 500 meter från motorvägen. 

Korrelationen mellan närhet till mo-
torväg och påverkad lungfunktionsut-
veckling gällde även efter att forskat ren-
sat för den regionala nivån av luftförore-
ningar.  

Forskarna tror att den försämrade ut-
vecklingen av lungorna hos barn som bor
nära motorvägen kan komma att leda till
nedsatt lungfunktion, som kvarstår även
i vuxen ålder.
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Barns lungutveckling påverkas av trafikexponering

De barn och ungdomar (10–18 år gamla)
som bodde mindre än 500 meter från en mo-
torväg hade klart försämrad lungfunktion.
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