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Trots en minskad åldersjusterad 
mortalitet utgör hjärt–kärlsjuk-
domarna fortfarande ett påtag-
ligt folkhälsoproblem. Den nu-
varande behandlingen av kar-
diovaskulära riskfaktorer på in-
dividnivå är tyvärr inte optimal, 
även om en effektiv blodtrycks- 
och statinbehandling kan mins-
ka risken för kliniska händelser. 
Detta kan i sin tur bero på bris-
tande följsamhet till ordinerad 
behandling, besvärande biverk-
ningar med behandlingsavbrott 
eller att indikationen varit för 
svag och risken för låg i förhål-
lande till de studiedata som gett 
evidens för en viss form av behandling. Det 
finns därför anledning att inte bara leta ef-
ter bättre algoritmer för att predi cera kar-
diovaskulär risk för optimal behandling, 
utan även söka nya förebyggande behand-
lingsformer, individualiserad rådgivning 
för livsstilsåtgärder eller skräddarsydd 
farmakologisk behandling inom ramen 
för så kallad precisionsmedicin.

Varför skyddas vissa trots riskfaktorbörda?
En ambition är att lära sig något från de 
individer som, trots en omfattande risk-
faktorbörda eller lång sjukdomsduration, 

inte utvecklar förväntade kli-
niska kardiovaskulära eller re-
nala komplikationer, så kallade 
»escapers« – en form av kliniskt 
extrem fenotyp [1]. Fenome-
net har sin motsvarighet även 
i djurvärlden, till exempel hos 
björnar, som trots höga blodfet-
ter och långvarig vila vintertid 
inte utvecklar åderförkalkning 
[2]. 

Inom all biologi finns statis-
tisk variation, också vad gäller 
tidpunkt för uppkomst av sjuk-
domsyttringar och progress av 
sjukdom. Vissa sjukdomar kan 
ha ett mycket varierande för-

lopp, från svåra och snabbt förlöpande for-
mer till mycket långsamt progredierande, 
illustrerat av till exempel vissa neurologis-
ka tillstånd. En tung riskfaktorbörda kan 
motbalanseras av andra protektiva fakto-
rer relaterade till genetik, livsstil, person-
lighetsfaktorer eller sociala nätverk, så 
kallad salutogenes. Slutligen kan det fin-
nas inslag av slumpvariation eller ren »tur 
eller otur«, till exempel vid en aterosklero-
tisk stenos på ett ställe i ett koronarkärl 
som inte vore lika kritisk för cirkulationen 
om den funnits en kort bit därifrån.

Bland dessa kliniska exempel på hur 
individer med riskfaktorbörda eller sam-
sjuklighet ändå tycks klara sig från allvar-
liga kardiovaskulära komplikationer (eller 
uppskjuta dessa tidsmässigt, vilket är van-
ligare) finns det några som för närvarande 
är föremål för forskning: 

     b  Typ 1-diabetes med lång duration (upp 
till 50 år och längre) med avsaknad av 
större makrovaskulära komplikationer 
trots daglig insulinbehandling [3]. Så-
dana patienter har studerats i ett sär-
skilt skandinaviskt samarbetsprojekt, 
den så kallade PROLONG-studien (Pro-
tective genetic and non-genetic factors 
in diabetic complications and longevi-
ty). I denna har man kunnat påvisa vis-
sa gynnsamma metabola och genetiska 
kännetecken hos dessa patienter, bland 
annat avseende leverfunktion [4], vilket 
i sig skulle kunna ha betydelse för lipid-
omsättning, kronisk inflammation och 

åderförkalkning. I en engelsk studie har 
just en gynnsam lipidprofil känneteck-
nat »escapers« med typ 1-diabetes och 
lång överlevnad [5].  

     b Metabolt frisk fetma, definierat som 
feta (BMI >30 kg/m2) individer, vilka inte 
sjukhusvårdats för somatisk sjukdom 
under flera decennier i medelåldern [6]. 
Denna definition, som har utvecklats på 
basen av data i de populationsbaserade 
Malmökohorterna, är mer robust än att 
definiera tillståndet på mer konventio-
nellt sätt [7] genom avsaknad av förhöj-
da variabler inom det metabola syndro-

met, eftersom dessa kan skifta påtagligt 
över tid mellan mätningar. Individer 
med tillståndet har minskad risk att ut-
veckla typ 2-diabetes samt en kardio-
vaskulär långtidsrisk som påminner om 
den man ser hos normalviktiga [6]. En 
närmare kartläggning av individer med 
metabolt frisk fetma avseende metabo-
lomik och proteomik pågår [8, 9].

     b Njursjukdom utan artärförändringar. 
Avancerad njursjukdom är förenad med 
utbredd ateroskleros, både i kärlväggens 
intima och media (Mönckebergskleros). 
Uppemot en sjundedel av svårt njursju-
ka patienter som genomgår njurtrans-
plantation har dock normala artärer 
vid artärbiopsi, enligt en studie vid Ka-
rolinska sjukhuset i Huddinge [10]. Hos 
vissa av dessa kan det dock ha förelegat 
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njursjukdomar som inte är associera-
de med ateroskleros, till exempel poly-
cystisk njursjukdom. Eftersom det ure-
miska tillståndet i sig, oavsett genes, är 
aterogent så borde även olika kroniska 
njursjukdomar kunna påskynda åder-
förkalkning. 

Målet med forskning om skyddsmekanismer
Vad är då meningen med denna typ av 
forskning? Jo, om man kan kartlägga san-
na (kausala) protektiva mekanismer för 
hjärt–kärlsjukdom hos individer med and-
ra sjukdomar eller tung riskfaktorbörda 
mer i detalj är förhoppningen att genom 
detta kunna identifiera möjliga måltavlor 
för nya läkemedel med potentiell protek-
tiv effekt [11]. Dessa skulle i så fall kunna 
kombineras med mer traditionella före-
byggande läkemedel för en ökad och mer 
riktad prevention av hjärt–kärlsjukdomar. 
Fortfarande är det dock spekulativt om 
sådana protektiva mekanismer kan iden-
tifieras eller inte. Det kanske inte finns 
några »skyddsgener« utan helt enkelt av-
saknad eller avstängning, så kallad »loss 
of function« (LoF) av farliga gener [12, 13]? 

På basen av en sådan LoF-modell kunde 
man bland annat utveckla PCSK-9-häm-
marna som ingriper i lipidmetabolismen 
och mycket kraftigt sänker LDL-kolesterol 
med upp till 60 procent hos redan statin-
behandlade högriskpatienter [14].

Det bör dock betonas att vi ännu inte vet 
vilken roll personlighet, livsstil och socia-
la nätverk kan spela för dessa protektiva 
effekter [15]. Ett flertal studier har angi-
vit att en ökad fysisk aktivitet kan skyd-
da mot åderförkalkning och hjärtkärlsjuk-
dom [16-18], men det är oklart om detta är 
applicerbart även på svårt sjuka individer, 
till exempel vid dialyskrävande njursjuk-
dom.  Vår kunskap är även otillräcklig av-
seende epigenetiska effekter, det vill säga 
hur genetiken modifieras av miljöfaktorer. 
För till exempel kontroll av hyperglykemi 
vid diabetes, och därmed förebyggande av 
komplikationer, behövs inte bara förskriv-
na läkemedel utan även en noggrann följ-
samhet till behandlingen, hälsosam livs-
stil samt ett stödjande nätverk av anhö-
riga, patientföreningar och vårdorganisa-
tionen för att öka chanserna till en lyckad 
långtidsbehandling.

Traditionell prevention – ny modell utmanar
Under lång tid har klinisk forskning av 
helt naturliga skäl varit inriktad på att 
upptäcka, beskriva och kvantifiera risk-
faktorer och riskmekanismer för till ex-
empel hjärt–kärlsjukdom och diabetes-
komplikationer, samt på att utforma be-
handling som effektivt kan förebygga eller 
behandla dessa tillstånd. Med nya förfina-
de metoder i form av biomarkörer, avbild-
ning av inre organ (»imaging«), omik och 
genetik kan sjukdomsmekanismer förstås 
i större detalj och sjukdomsklassifikation 
förnyas och förbättras, vilket möjliggör 
olika varianter av precisionsmedicin med 
applikation inom kardiovaskulär medicin 
[19].

Inom akademisk forskning kan dock 
perspektivet bli det omvända – att stude-
ra skyddsmekanismer för att individer/
patienter ska kunna klara sig ifrån eller 
senarelägga komplikationer trots långva-
rig grundsjukdom eller riskfaktorbörda 
[1]. Detta kan man, med en term hämtad 
från psykologi och socialvetenskap, kalla 

för salutogen forskning, eller precisions-
prevention, med anknytning till det mer 
etablerade begreppet precisionsmedicin. 
Precisionsprevention har redan lanserats 
inom cancerområdet [20]. Forskning på-
går som förhoppningsvis inom några år 
kan ge preliminära resultat om möjliga 
skyddsmekanismer, vilka sedan får testas 
vidare translationellt med hjälp av djur-
modeller, samt försök att identifiera möj-
liga nya läkemedelsmål för utveckling av 
nya preventiva läkemedel 
mot hjärt–kärlsjukdom. 
På detta sätt kan na-
turens biologiska och 
medicinska variation 
i känslighet för sjuk-
dom och komplika-
tioner bli till nytta för 
att finna helt nya be-
handlingsmodeller. s

b Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: 
Peter M Nilsson har deltagit i utbildningsaktiviteter 
för Boehringer Ingelheim, Novartis, Novo Nordisk, 
Sanofi samt Hjärt–lungfonden, ingått i en refe-
rensgrupp för Sanofi samt agerat som expert för 
Internetmedicin.se.
Anders Gottsäter har varit huvudprövare i studier 
med anknytning till Amgen, Astra Zeneca, Bayer, 
Mitsubishi och Pfizer, deltagit i utbildningsaktivite-
ter eller  referensgrupper för Amgen, Astra Zeneca, 
Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, 
Gore, Internetmedicin.se, Leo Pharma, Medibas, 
Merck Sharp & Dohme, Novartis, Novo Nordisk, 
Pfizer och Sanofi och anlitats av Läkemedelsverket 
och Socialstyrelsen för expertuppdrag. 

Citera som: Läkartidningen. 2022;119:22-026

Vissa individer med hög risk drabbas inte av 
kardiovaskulära komplikationer. Anledningar 
till det kan vara förekomst av skyddsmekanis-
mer i livsstil, personlighet, sociala strukturer 
eller organfunktion.
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SUMMARY
The quest for protective mechanisms 
against cardiovascular disease
In spite of a major risk factor burden or 
existing co-morbidities certain individuals 
seem to escape or substantially delay 
major clinical cardiovascular (CV) events. 
Besides random variation of disease onset 
and manifestations it is therefore likely that 
protective mechanisms exist to postpone 
or prevent disease. Such processes could 
involve genetic predisposition, metabolic 
traits, lifestyle, or other unknown factors. 
Definition, mapping, and characterization 
of true protective mechanisms for CV 
disease by use of omics and biomarkers 
together with questionnaire data, as well as 
cardiovascular and metabolic phenotyping 
in subjects “escaping” a high expected CV 
risk, might enable identification of potential 
new drug targets associated with CV 
protection. 
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