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debatt och brev

kirurgi (CABG) och ballong-
vidgning (PCI). 

I de äldre CABG-studierna
ingick knappt några kvinnor. I
Sverige utförs 25 procent av
alla CABG och 30 procent av
alla PCI på kvinnor, vilket
därför kan vara adekvata siff-
ror. Det förutsätter förstås en
könsneutral behandling efter
det att koronarangiografin är
utförd. Att så är fallet i USA
vet vi redan efter en stor ame-
rikansk genomgång [1].

Häromveckan visade återigen
en av EuroHeart-survey-stu-
dierna på könsskillnader i ut-
redning och behandling, nu
vid hjärtsvikt [2, 3]. Redan i
början av 1990-talet upp-
märksammades detta av Na-
tional Institutes of Health
(NIH) i USA, vilket bl a resul-
terade i rekommendationer
från det amerikanska läkeme-
delsverket (Food and Drug
Administration, FDA) angå-
ende inklusion av adekvat an-
tal manliga och kvinnliga pa-
tienter liksom försöksdjur i
studier. 

Det ledde även till att Ameri-
can Heart Association (AHA)
och American College of Car-
diology (ACC) kom med spe-
ciella rekommendationer om
hjärt–kärlprevention för
kvinnor [4]. AHA/ACC (nu-
mera World Heart Federa-
tion) driver därför sedan
många år en stor kvinno-
hjärtkampanj, »Go Red for 
Women«. European Society
of Cardiology (ESC) tog över
kampanjen till Europa [5],
som i Sverige drivs i samarbe-
te mellan Svenska cardiolog-
föreningen, 1,6-miljonerklub-
ben och Hjärt–Lung-fonden
sedan 2006.  

Jag reagerade på en fallbe-
skrivning i New England
Journal of Medicine i mitten
på 1980-talet. En kvinna på
40 år hade kommit in till ett
amerikanskt sjukhus med alla
tecken på akut hjärtinfarkt;
hon hade de klassiska bröst-
smärtorna och EKG-föränd-
ringarna. Dessutom hade hon
mens. Just då hade trombolys
börjat användas, och den
kvinnliga patienten uppfyllde

alla kriterierna. Men hon
hade ju mens. Kunde man ge
trombolys till en kvinna med
menstruationsblödningar?
Man ringde till läkemedels-
verket och frågade, men där
visste man inte. Man kontak-
tade det läkemedelsbolag som
framställt produkten, där
visste man inte heller – man
hade inte tänkt på att kvinnor
med mens kunde få hjärtin-
farkt. Så kvinnan fick inte den
senaste, finaste behandling-
en. Numera vet man att trom-
bolys även kan ges till kvinnor
med mens.

Man vet dock också att spe-
ciellt äldre kvinnor får mera
blödningskomplikationer av
all blodförtunning vi ger dem
i samband med hjärtinfarkten
[6]. Sedan lång tid har man
diskuterat internationellt
både varför kvinnor generellt
rapporterar fler biverkningar
än män [7] och genusaspekter
på farmakologisk behandling
[8, 9].

Stockholm Female Coronary
Risk Study är en delvis NIH-
finansierad fall–kontrollstu-
die där 600 kvinnor inklude-
rades mellan 1991 och 1994.
Hälften hade just vårdats för
en ischemisk hjärthändelse,
vanligtvis hjärtinfarkt, på nå-
gon hjärtintensivavdelning i
Stockholm, hälften var ålders-
matchade kontroller. Anled-
ningen till studien var den
brist på kunskap om kvinnlig
koronarsjukdom som fram-
kom i slutet av 1980-talet.
Prospektiva 5- och 10-årsupp-
följningar har gjorts och görs
fortfarande, och studien har
genererat ett flertal publika-
tioner och doktorander.

De flesta patienterna angio-
graferades, och i en substudie
gjorde vi även två kvantitativa
koronarangiografier (QCA)
med omkring två års mellan-
rum för att följa progress av
aterosklerosen. Av resursskäl
kunde vi tyvärr inte göra flera
QCA. Därför håller jag med
om att resultatet snarare får
betraktas som hypotesgene-
rerande. 

Dock har vi sett både i fall–
kontrollstudien och i uppfölj-
ningsstudierna att olika for-

mer av stress har betydelse
när det gäller hjärthändelser
[10, 11].

Betydelsen av normala
kranskärl hos kvinnor med
hjärtinfarkt har under de se-
naste åren diskuterats inten-
sivt [12] och nyligen i LT [13].
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■ Anders Hansen, som i LT
ofta förtjänstfullt refererar
vetenskapliga artiklar från
internationella tidskrifter,
har i 46/2007 (sidan 3445) [1]
refererat en artikel i BMJ
(2007;335:755-62) [2]– en
metaanalys beträffande effek-
ten av antioxidanter som pro-
fylax mot åldersrelaterad ma-
kuladegeneration (AMD).
Han framför då att antioxi-
danter inte utgör något skydd
mot makuladegeneration.
Detta är emellertid en san-
ning med modifikation. 

Vad metaanalysen visade är
att antioxidanter inte skyd-
dade mot tidig AMD, dvs dru-
senmakulopati, där patien-
terna fortfarande har normal
eller relativt god synskärpa.
Däremot har en stor randomi-
serad och placebokontrolle-
rad studie i USA på 3 600 pa-
tienter under ca 6 år (ARED-
studien) övertygande visat att
antioxidanter i kombination
med zink reducerade risken
för progress till sen AMD, dvs
våt AMD med korioidal kärl-
nybildning eller torr geogra-
fisk atrofi, i båda fallen med
påtagligt nedsatt synskärpa,
med 25 procent. Detta är refe-
rerat i artikeln i BMJ. 

En liknande randomiserad
och placebokontrollerad stu-
die (AREDS II), där även lu-
tein och zeaxantin (de gula
makulapigmenten) testas, på-
går. Båda ARED-studierna är
samarbetsprojekt med Nat-
ional Eye Institute i USA.
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