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2 Hjärt-Lungfonden KOL

Hjärtsjukdomarna är vår tids stora folksjukdom och den

vanligaste dödsorsaken i Sverige. Ungefär 42 procent av
både kvinnorna och männen har en sådan sjukdom som
underliggande dödsorsak. Under perioden 1987–2005 har
dödstalen i hjärtkärlsjukdomar sjunkit kontinuerligt, tack
vare effektivare forskning och behandlingsformer som driver fram nya metoder i kampen mot sjukdomarna. Dödstalen för kvinnor har minskat med 50 procent, för män är
motsvarande siffra minus 58 procent.
Det är ett faktum att kvinnor drabbas av hjärt-kärlsjukdomar i samma utsträckning som män, om än cirka tio år
senare i livet. Ett annat faktum är att allt fler kvinnor numera
drabbas av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Kvinnorna blir sjukare än männen och kräver mer vård. I dag
dör fler kvinnor än män i sviterna av KOL.
Ett stort problem i samhället är den breda uppfattningen
om att kvinnor inte drabbas av hjärt-kärlsjukdom i samma
utsträckning som män. Det är tyvärr även ett faktum att
hjärtsjuka kvinnor underbehandlas inom vården – det visar
bland annat Hjärt-Lungfondens årliga hjärtrapport. Varför
är det så?
Forskningen kring kvinnors hjärtan och lungor är eftersatt. Hjärt-Lungfonden känner ett stort ansvar, vi vill skapa
medvetenhet och engagemang och vi startar därför en separat
insamling för forskningsprojekt inom området.
Din gåva kan rädda liv!
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HJÄRTAT OCH BLODOMLOPPET

Så fungerar hjärtat
Hjärtat är en muskel, som är något större än en knuten

Kvinnor har mindre hjärta och smalare kärl
än män.Vid kranskärlssjukdom kan effekten
på hjärtat vara olika mellan könen.
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hand, med uppgift att pumpa runt blodet i kroppen.
Hjärtat har fyra sammankopplade rum: vänster förmak
som mynnar i vänster kammare samt höger förmak som
mynnar i höger kammare.
Hjärtat fungerar som en pump med två seriekopplade
cylindrar. Med en frekvens av 60 slag per minut drar sig
hjärtat samman, och hjärtats vänstra kammare pumpar
friskt, syrerikt blod genom artärerna – ådrorna som leder
från hjärtat – ut i kroppen. Efter sammandragningen vidgar sig hjärtat igen och blodet från kroppen återförs till
höger förmak och höger kammare via venerna, som leder
till hjärtat. Den högra kammaren i hjärtat pumpar därefter
blodet genom lungorna, där blodet syresätts och koldioxid
vädras ut. Därefter förs blodet via vänster förmak tillbaka
till vänster kammare, som pumpar ut det syrerika blodet i
kroppen på nytt.
Klaffarna i hjärtat fungerar som backventiler och hindrar
att blodet går tillbaka från kamrar och till förmak, och från
lungartär och aorta till respektive kammare.
Hjärtat har ett elektriskt system – retledningssystemet –
som gör att det dras ihop och blodet pressas ut i kärlsystemet.
Retledningssystemet består av specialiserade hjärtmuskelceller som alstrar impulser till alla delar av hjärtmuskeln.
I högra förmaket sitter sinusknutan som startar den elektriska impulsen. Signalen sprids snabbt till båda förmaken
och den får förmaken att dra ihop sig och pressa ner blod i
kamrarna. Mellan förmaken och kamrarna sitter AV-knutan,
en annan specialiserad cellgrupp. Här stannar impulsen
upp något så att förmaken hinner tömmas fullständigt.
AV-knutan skickar sedan i väg en våg av signaler via en

I vila pumpar hjärtat cirka fem liter blod i
minuten till kroppens alla organ och vävnader.Varje år ska det slå ungefär 30 miljoner
gånger, under en livstid cirka 2,5 miljarder.

speciell hjärtbana som heter His’ bunt, det leder till en
sammandragning av kamrarna och att blodet pumpas ut
i kroppen från vänster kammare och ut i lungorna från
höger kammare.
Blodtrycket är det tryck som uppstår i artärerna när
blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och tillbaka till
hjärtat. Blodtrycket är som högst just när hjärtat drar ihop
och tömmer sig. Det kallas övertrycket, eller det systoliska
blodtrycket. När hjärtat vilar mellan sammandragningarna
sjunker blodtrycket till en lägre nivå som kallas undertrycket,
det diastoliska blodtrycket.
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HJÄRTSJUKDOMAR

Kärlkramp och hjärtinfarkt
Kärlkramp
Det första tecknet på kranskärlssjukdom hos kvinnor är
vanligen kärlkramp (angina pectoris), hos män är det första
tecknet i många fall hjärtinfarkt.
Man skiljer mellan stabil och instabil kärlkramp. Stabil
kärlkramp är när en bestående förträngning i ett av hjärtats
kranskärl gör det svårt för blodet att rinna fritt och vid ansträngande situationer får hjärtat på så vis för lite syre, vilket ger övergående smärta i bröstet. Vid instabil kärlkramp
blir smärtan plötsligt svårare eller också utlöses den vid
mindre ansträngning än tidigare, eller till och med i vila.
Instabil kärlkramp är ett allvarligt varningstecken och kan
vara förstadium till hjärtinfarkt.
Kärlkramp beror oftast på att ett eller flera av hjärtats
kranskärl har blivit för trånga på grund av inlagringar i
kärlväggen, så kallad åderförfettning eller ateroskleros,
vilket försvårar blodflödet genom kärlet. Det typiska symptomet är bröstsmärta vid fysisk eller psykisk ansträngning.
När man anstränger sig eller blir upprörd ökar hjärtats
arbete och det behövs mer blod. Förträngningen i kranskärlen hindrar då tillräckligt mycket blod från att nå hjärtat, det blir syrebrist, vilket orsakar smärta. Symptomen
kan även yttra sig som en tryckande känsla eller obehagskänsla över bröstet eller som svårighet att få luft. Smärtan
försvinner när man har vilat en stund.
En person med stabil kärlkramp som plötsligt får tätare
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Det typiska symptomet på kärlkramp är bröstsmärta vid fysisk
eller psykisk ansträngning. Om
smärtan kommer plötsligt och
strålar ut i kroppen kan det röra
sig om instabil kärlkramp eller en
hjärtinfarkt.

attacker av bröstsmärta vid allt mindre ansträngning eller
vid vila bedöms ha instabil kärlkramp. Det är ett allvarligare tillstånd.

Utredning
För att fastställa diagnosen kärlkramp görs vanligen ett
arbetsprov på testcykel med EKG-registrering. Resultatet
visar hur mycket man kan anstränga sig innan det börjar
göra ont i bröstet. EKG visar om syrebrist uppstår vid
ansträngning och om något onormalt finns i hjärtrytmen.
Med hjälp av ett speciellt blodprov kan läkaren undersöka
om hjärtmuskelceller har dött, det vill säga om en hjärtinfarkt har inträffat. För att läkaren ska veta hur det ser
ut i patientens kranskärl, och i vilken utsträckning de är
förträngda, görs ofta en kontraströntgenundersökning
av kranskärlen, en så kallad koronarangiografi.

Hjärtinfarkt
Den dominerande orsaken till hjärtinfarkt bland medelålders
och äldre är åderförfettning i kransartärerna. Om inlagringen i kärlväggen plötsligt brister bildas en liten klump
koagulerat blod. En blodpropp kan lätt täppa till kärlet
och avbryta blodströmmen. Man får då en hjärtinfarkt.
Området som drabbas av bristande blodtillförsel skadas
gradvis om blodproppen inte snabbt löses upp. Utan syre
dör hjärtcellerna i området. Svårt skadad hjärtmuskelvävnad
övergår från att vara muskel till bindväv, det vill säga ärrvävnad. Skadan som uppstår i hjärtmuskeln kan leda direkt
till döden eller orsaka skador som senare kan leda till en ny
hjärtinfarkt eller hjärtsvikt.
I vissa fall kan hjärtinfarkt också uppstå av att en blodpropp bildats och täpper till ett kärl som inte har haft inlagringar – kärlen är ”rena” – ett fenomen som är vanligare
hos kvinnor. Kvinnor har oftare kramp (spasm) utan att ha
förträningar i kranskärlen. En långdragen spasm kan också
orsaka hjärtinfarkt.
De mest typiska symptomen vid hjärtinfarkt är plötsliga
bröstsmärtor mitt i bröstet. Ofta strålar smärtorna ut i vänster arm, men de kan även stråla ut i båda armarna, händerna, halsen, underkäken, magen och ryggen. Man kan
uppleva plötsliga andningssvårigheter med eller utan smärta.
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Svimning, kallsvettningar, illamående eller yrsel, ofta kopplat med smärta eller tryck i bröstet, är vanligt. Smärtan kan
vara i flera timmar. Extrem trötthet under flera veckor kan
förebåda hjärtinfarkt, framförallt hos kvinnor.
Tyst infarkt ger inte typiska besvär och upptäcks ofta
långt efteråt, till exempel vid hälsoundersökningar med
EKG. Tysta infarkter är vanligare hos kvinnor.
Emotionell stress kan utlösa hjärtchock, som i vissa fall
kan leda till döden. Tillståndet kallas Takotsubo-kardiomyopati, ibland även ”brustet hjärta”. Det är ett tillstånd
som karakteriseras av akut, ofta stressutlöst bröstsmärta
och/eller andningssvårigheter, förändringar av EKGkurvan, stegring av hjärtskademarkörer i blodet och uttalad
nedsättning av funktionen i vänster kammare. Tillståndet
är snarlikt en akut hjärtinfarkt, men till skillnad från den
typiska hjärtinfarkten hittar man vid kranskärlsröntgen
inga kranskärlsförändringar – kärlen brukar vara ”rena”.
De flesta patienter brukar återhämta sig. Detta syndrom
ses enbart hos kvinnor.

Förhöjd risk
I den svenska MONICA-studien i Umeå såg
man att risken för att dö i plötslig hjärtdöd
är förhöjd hos kvinnor som har högre BMI
och som är mindre fysiskt aktiva än genomsnittet. I studien såg man också att kranskärlssjukdom i kombination med en del
yttre psykosociala faktorer – som stress
och stort alkoholintag – tycks ligga bakom
flera fall av plötsligt hjärtstopp.

Utredning
Gränsen mellan hjärtinfarkt och instabil kärlkramp är
sällan knivskarp. Hjärtinfarktsdiagnosen ställs med hjälp
av blodprov då man ser höjda halter av ämnen från hjärtmuskulaturen (biokemiska markörer) i kombination med
antingen minst ett typiskt symptom eller typiska EKGförändringar.

Hjärtrytmrubbningar
Kvinnor har något högre hjärtfrekvens i vila än män. Skillnaden mellan könen finns redan i barnaåren. Sjukliga rubbningar i hjärtrytmen (arytmier) uppkommer vanligtvis med
stigande ålder och är ofta tecken på underliggande hjärtsjukdom. Hos äldre uppstår rytmrubbningarna i allmänhet
av åderförfettning i kranskärlen som orsakar syrebrist i
hjärtat och en försvagad hjärtmuskel.
Olika rubbningar i det så kallade retledningssystemet
i hjärtat (se avsnittet Så fungerar hjärtat) kan leda till att
hjärtat slår långsammare, bradykardi, eller snabbare, takykardi, än normalt. Bradykardi är vanligare hos män, medan
takykardi är vanligare hos kvinnor. I båda fallen kan rytmen
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vara regelbunden eller oregelbunden. Rytmrubbningar kan
upplevas som extraslag eller hjärtklappning.
Bradykardi (för långsam hjärtrytm) beror lika ofta på att
det föreligger rubbningar i sinusknutans funktion som att
det finns hinder för impulsfortledningen mellan förmak och
kammare. Symptomen vid bradykardi är vanligen plötslig
svimning eller plötslig yrsel, andra vanliga symptom är
andfåddhet, trötthet och nedsatt prestationsförmåga vid
ansträngning.
Takykardi (hjärtrusning) innebär att hjärtat slår i betydligt snabbare takt än normalt. Orsaken beror ofta på en
elektrisk rundgång eller att ett område med enstaka celler,
som har förmåga att aktivera hjärtat, arbetar snabbare än
vad sinusknutan gör. Symptomen är hjärtklappning, yrsel
och ibland svimning och bröstsmärta.

Flimmer
Förmaksflimmer är en typ av takykardi. Förmaken slår då
mycket snabbt och drar inte ihop sig, vilket ger en sämre
pumpeffekt i hjärtat och en snabb oregelbunden puls. Kvinnor drabbas senare i livet än män av förmaksflimmer, från
60 år och uppåt.
Kammarflimmer är en direkt livshotande rytmrubbning
som innebär att hjärtats elektriska signaler inte synkroniseras
korrekt. De elektriska signalerna startar på ett okontrollerat
sätt i kammaren i stället för i sinusknutan. Resultat blir att
hjärtat ”flimrar” eller darrar i stället för att slå normalt.
Ett flimrande hjärta pumpar inget blod till kroppen och den
som drabbas blir snabbt medvetslös. Kammarflimmer leder
till döden om man inte får hjärt-lunghjälp och defibrillering,
det vill säga en elchock på hjärtat som återför hjärtat till
normal rytm.

Utredning

Studier har visat att risken för att
dö i plötslig hjärtdöd är förhöjd
hos kvinnor med hög BMI i kombination med låg fysisk aktivitet.
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Rytmrubbningar i hjärtat kan vara uppenbara, exempelvis
vid akut hjärtinfarkt, eller svårare att definiera, till exempel vid bradykardi. Rytmrubbningar i hjärtat kan oftast
konstateras med manuell pulskontroll, ultraljud eller EKGundersökning, ibland med långtids-EKG som spelar in
hjärtrytmen under 24 timmar. I vissa fall krävs kranskärlsröntgen för att fastställa orsaken till rytmrubbningen.

BEHANDLING AV HJÄRTAT

Medicin och kirurgi
Förändringarna i hjärta och kärl utvecklas under många

år, och hastigheten är delvis beroende av arv, delvis av
riskfaktorer. Ju fler riskfaktorer man har, desto snabbare
utvecklas ateroskleros.
Processen kan stoppas och i vissa fall gå tillbaka om man
ändrar eventuella riskfaktorer på ett kraftfullt sätt. För
kvinnor i synnerhet är rökstopp, stressreduktion, motion
och näringsriktig kost viktiga sätt att minska sin risk för
framtida sjukdom eller återinsjuknande. I vissa fall kan
operation och medicinering behövas, men då alltid tillsammans med en sund livsföring. Svenska studier visar att
mediciner i kombination med rehabilitering, där medvetna
livsstilsförändringar ingår, ökar överlevnaden drastiskt för
kvinnor. Lika viktigt är att det finns en god kontakt mellan
patient och vårdpersonal.

Kärlkramp
Läkemedel

Vid kärlkramp ordineras ofta ett flertal läkemedel som är
till för att motverka besvären och förhindra en framtida
försämring av sjukdomen.
• Nitroglycerin används akut, i många fall även för
långtidsbehandling.
• Betablockerare och kalciumflödeshämmare minskar
hjärtats förbrukning av syre.
• Acetylsalicylsyra (ASA) minskar risken för proppbildningar i kärlen.
• Blodfettssänkande läkemedel, så kallade statiner,
ges ofta för att minska risken för framtida besvär.
• Blodtryckskontroll vid förhöjt blodtryck är viktigt, liksom
• Blodsockerkontroll vid diabetes.
Besvärande kärlkramp trots medicinering är den vanligaste
anledningen till att kranskärlsröntgen (koronarangiografi)
utförs. Undersökningen görs också ibland som ett led i utredningen av andra hjärtsjukdomar.
Efter lokalbedövning i ljumsken förs en kateter in via
kroppspulsådern till vänster kranskärl, där kontrastmedelsinjektioner görs. Därefter byts kateter och höger kranskärl
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undersöks. Undersökningen avslutas med att vänster kammare fylls med kontrastvätska så att man även kan bedöma
hur hjärtmuskeln arbetar.

Ballongvidgning

Risken att utveckla hjärt-kärlsjukdom
minskar vid sund livsföring. För kvinnor
är det exempelvis mycket viktigt att hantera och reducera stressen.

Vid svårare kärlkrampsbesvär försöker man allt oftare,
och i ett allt tidigare skede, återställa cirkulationen i hjärtat
via operation. En vanlig metod är en så kallad ballongvidgning, PCI eller PTCA. Metoden innebär att man vidgar förträngda kranskärl på ett relativt enkelt och smärtfritt sätt,
utan att man behöver öppna bröstkorgen och operera kärlen.
Behandlingen går till som vid kranskärlsröntgen, med den
skillnaden att det finns en uppblåsbar ballong i änden av
katetern. När katetern är på plats vid förträngningen blåses
ballongen upp, ofta flera gånger, så att förträngningen pressas tillbaka och blodet kan passera. För att kärlet inte ska
falla ihop och för att minska risken att besvären återkommer
sätts ett eller flera små metallnät, så kallad stent, på platsen.
Hos cirka 30 procent av patienterna kan förträngningen
komma tillbaka, oftast inom ett halvår, och risken är större
för kvinnor. Om det sker kan behandlingen upprepas, de
allra flesta förblir då besvärsfria.
Läkemedelsavgivande stent har visats ge bättre skydd
mot återinsjuknande i jämförelse med metallstent. Både
svenska och amerikanska studier har dock visat att den
typen av stent som är beklädd med läkemedel ger större risk
för blodproppsbildning. Den här typen används därför i dag
med återhållsamhet och begränsas till patienter med kraftigt
ökad risk för återinsjuknande, hos patienter där effekten
av återinsjuknande förväntas bli särskilt allvarlig eller där
andra behandlingsalternativ saknas.
För att förebygga blodproppsbildning vid alla typer av
stent rekommenderas i dag långtidsbehandling med acetylsalicylsyra i låg dos i kombination med läkemedlet Plavix.
Kombinationsbehandlingen innebär en något ökad risk för
blödning och rekommendationen är att läkemedelsavgivande stent undviks hos patienter med ökad blödningsrisk.

Bypass-operation
Om det finns utbredda förträngningar blir det ofta nödvändigt med kranskärlsoperation, en så kallad koronar
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bypass-operation. Vid en bypass-operation tar man ut ett
eller flera blodkärl från underbenet, insidan av bröstkorgen
eller underarmen och använder kärlbitarna för att koppla
blodflödet förbi förträngningarna i kranskärlen. Operationen hjälper blodet att komma förbi och syresätta hjärtat.
Kvinnor har ofta sämre kärl som är lämpliga att använda
som förbikopplingar. Det beror sannolikt på att kvinnor
oftare än män är drabbade av åderbråck. Bröstartären är
också smalare hos kvinnor.

Hjärtinfarkt
Den moderna hjärtinfarktsbehandlingen kan vara både
medicinsk och kirurgisk.
Behandlingen består av propplösande läkemedelsbehandling (trombolys) som kan minska skadorna på
hjärtmuskeln. I behandlingen ingår även blodförtunnande
och hjärtskyddande medicin.
Vid en hjärtinfarkt utförs i dag oftast kranskärlsröntgen
av hjärtats egna kärl, därefter kan ballongvidgning eller
kranskärlsoperation komma ifråga.
Efter en hjärtinfarkt ges ofta olika mediciner som var
och en för sig sänker risken för återinsjuknande.
• Acetylsalicylsyra som är blodförtunnande.
• Statiner mot för höga blodfettsnivåer.
• Betablockad som minskar stresshormonernas påverkan
på hjärtmuskeln och sänker hjärtfrekvensen.
• ACE-hämmare eller ARB-hämmare som sänker
blodtrycket.
• Kombinationsläkemedel mot blodproppsbildning vid
insättning av stent.
• SSRI-mediciner (selektiva serotoninåterupptagshämmare)
mot ångest och depressioner, som är vanliga reaktioner
efter en infarkt. Ångest och depression är riskfaktorer
för återinsjuknande i hjärtinfarkt, det gäller i synnerhet
för kvinnor.

Ändrad livsstil
Efter en kranskärlsoperation eller ballongvidgning, samt för att hindra återkomst av
hjärtinfarkt eller kärlkramp är det av största vikt att eventuella riskfaktorer behandlas.
Detta innebär:
• Rökstopp
• Stresshantering tillsammans med
annan rehabilitering
• Ökad fysisk aktivitet
• Ändrad kost
• Viktreduktion
• Kontroll och behandling av diabetes
• Kontroll och behandling av förhöjda
blodfettsnivåer

Hjärtrytmrubbningar
Vid hjärtrytmrubbningar behandlas hjärtat beroende på
rytmstörning.
För att hjälpa ett hjärta med bradykardi att få en normalare rytm opereras vanligen en pacemaker in under huden.
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Pacemakern är försedd med tunna kablar med elektroder
som fästes i hjärtat och som hjälper hjärtat att hålla takten.
Takykardi behandlas ofta med hjärtfrekvenssänkande
läkemedel som tar ned farten och håller kvar hjärtat i normal
rytm. I vissa fall opererar (värmer eller fryser) man bort den
elektriska oroshärden i hjärtat.
För personer som har haft hjärtstillestånd på grund av
rytmrubbningar, eller som har så allvarliga symptom att
de bedöms vara i riskzonen för plötsligt hjärtstopp,
används i allt högre utsträckning ICD, en inplanterad
defibrillator. Från dosan, som känner av hjärtats rytm,
löper en kateter till hjärtats högra kammare. Vid vissa
livshotande rytmrubbningar ger dosan ifrån sig en
elektrisk stöt som får hjärtat att gå med regelbunden
rytm igen.

Omhändertagande i vården
För kvinnor som får hjärtinfarkt är risken att avlida högre
än för män, och det finns flera faktorer som kan ligga bakom
detta faktum.
I genomsnitt är kvinnor tio år äldre än män vid insjuknandet och de har ofta fler riskfaktorer i form av högt blodtryck, diabetes och hjärtsvikt. I allmänhet känner äldre personer inte smärta på samma sätt som yngre personer. Det är
även känt att personer med diabetes efter hand drabbas av
nervskador som gör att smärtkänsligheten minskar, vilket
kan göra att bröstsmärta inte känns lika tydligt. Ytterligare
en faktor är att många kvinnor inte tror att de kan drabbas
av hjärtinfarkt.
Generellt sett väntar kvinnor längre än män innan de
kontaktar sjukvården eller tar sig till akuten vid misstänkt
hjärtinfarkt. Vid hjärtinfarkt är tiden avgörande, det är
viktigt att komma till sjukhuset så snabbt som möjligt och
få behandling. Kommer man in inom 40 minuter finns stor
möjlighet att begränsa omfattningen av muskelskadan.
Den akuta behandlingen – trombolys – löser upp proppen
och gör att man kan begränsa skadans utbredning.
I vissa fall är det inte möjligt att ge trombolysbehandling.
Kvinnor som är äldre har ofta andra komplikationer som
gör att trombolysbehandling inte är lämplig, exempelvis
ökad risk för stroke vid högt blodtryck.
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För att hjälpa ett hjärta som slår
för långsamt opereras ofta en
pacemaker in under huden.

riskfaktorer

Kärlen kan åldras i förtid
Generellt sett drabbas kvinnor senare i livet av hjärt-kärlsjukdom, cirka tio år senare än män. Orsakerna är inte helt
klarlagda, men man tror att det kvinnliga könshormonet
östrogen kan ha en skyddande effekt på kvinnors hjärtan
och kärl. Efter klimakteriet uppstår östrogenbrist och man
ser att sjukdomstalen för kvinnor i den gruppen ökar.
De största riskerna för kvinnor att utveckla hjärt-kärlsjukdom är ärftlighet, högt blodtryck, för höga blodfetter,
bukfetma, diabetes och rökning. Alla dessa faktorer – tillsammans eller var för sig – snabbar på åldrandet av kärlen.

Rökande kvinnor
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Kvinnors rökvanor har förändrats
över åren. Kulmen nåddes 1977 då
32 procent av kvinnorna rökte. I dag
har den siffran mer än halverats.

I Sverige röker fler kvinnor än män. Rökning är den dominerande riskfaktorn för sjukdomar i hjärtats kranskärl, till
exempel hjärtinfarkt och kärlkramp.
Vid hjärt-kärlsjukdomar är det ofta flera faktorer som
samverkar med rökningens skadeeffekter. Rökningen i sig
ökar dödsrisken tre gånger, kombineras rökning med högt
blodtryck eller hög kolesterolhalt ökar dödsrisken fyrfaldigt.
Alla dessa faktorer tillsammans ökar risken åtta gånger.
Om man röker och har diabetes ökar riskerna för hjärtinfarkt markant.

Vad händer i kroppen?
När nikotinet i röken dras ned i lungorna ökar pulsen och
med tiden kan den stress som detta innebär skada hjärtmuskeln. Rökning är kärlsammandragande och ökar risken
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Rökning är den dominerande
riskfaktorn för sjukdomar i
hjärtats kranskärl. Om man
slutar röka minska risken för
hjärt-kärlsjukdom snabbt.

för blodproppar. Många andra gaser och partiklar i röken
bidrar till blodproppsrisk och åderförfettning. I röken finns
även ämnen som tar syrets plats i blodet, vilket innebär att
blodet och kroppens vävnader blir sämre syresatta och att
hjärtat får svårare att arbeta.
Om man slutar röka minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar snabbt. Efter hand blir blodtrycket lägre, pulsen
normaliseras och syrehalten i blodet stiger. Efter en längre
tid förbättras blodcirkulationen och skador i blodkärlen
börjar repareras. Vid ett rökstopp förbättras även kroppens
känslighet för insulin.
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Högt blodtryck
Högt blodtryck, eller hypertoni, räknas till en av folksjukdomarna. Hypertoni är viktigt att upptäcka och behandla
eftersom ett högt okontrollerat blodtryck som inte normaliseras eller får vila ger upphov till ökad sjuklighet och
dödlighet. Risken för stroke, hjärtinfarkt, diabetes, åderförfettning, hjärtförstoring, hjärtsvikt, njursjukdom, försämrad
blodcirkulation i benen och demens ökar. Förekommer både
högt blodtryck och typ 2-diabetes samtidigt ökar risken för
sjukdom och tidig död avsevärt.
Efter genomgånget klimakterium bör alla kvinnor regelbundet kontrollera sitt blodtryck när de av olika skäl kommer i kontakt med sjukvården. Anledningen är att kvinnor
då på ganska kort sikt får ett stigande blodtryck.

Vad händer i kroppen?

Stor risk med diabetes
Resultat från stora befolkningsstudier visar
att risken för hjärtinfarkt är två till fyra
gånger så stor hos diabetiker jämfört med
personer som inte har diabetes. Drygt 20
procent av dem som vårdas för hjärtinfarkt
har diagnostiserad diabetes, oftast rör det
sig om typ 2-diabetes.Tre av fyra patienter
med hjärtinfarkt anses ha en glukosstörning, det vill säga ett förstadium till diabetes,
som man tidigare inte har känt till.

Ett för högt blodtryck förvärrar på sikt den mer eller mindre
naturliga åderförfettningsprocessen som sker i kroppen.
I processen bildas fettinlagringar i kärlväggen som sedan
förändras till så kallade plack. Så småningom blir kärlen
stela och smala, blodflödet får ett större motstånd och blodtrycket höjs.
När artärerna förlorar sin elasticitet blir de känsligare för
påfrestningar. Av det förhöjda blodtrycket kan den känsliga
beklädnaden av kärlväggen, endotelet, skadas och det i sin
tur kan skapa en inflammatorisk process som påskyndar
åderförfettningsprocessen.
På sikt kan de förträngda kärlen bli försvagade. Ett högt
tryck i ett skadat kärl ökar risken för en blödning eller propp,
exempelvis i hjärnan. Om kärlet till hjärtmuskeln täpps till
inträffar en hjärtinfarkt.
Hjärtats pumparbete försvåras av det höga blodtrycket.
Den ökade belastningen gör att hjärtat måste arbeta hårdare
för att pumpa ut blodet i kroppen vilket på sikt kan leda till
hjärtförstoring och med tiden till hjärtsvikt, en åkomma
som är mycket svår att bota.

Höga blodfetter
Kolesterol är ett av kroppens blodfetter som behövs för
att kroppen ska fungera. För att kroppen ska må bra
måste det finnas en balans mellan det så kallade ”goda”
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HDL-kolesterolet och det ”onda” LDL-kolesterolet.
Fram till klimakteriet har könshormonet östrogen en
skyddande effekt på kvinnans kolesterolprofil. Därefter
ändras kolesterolprofilen negativt med högre LDL- och lägre
HDL-kolesterolvärden. Ju högre total kolesterolnivå man
har, desto större är risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom
som kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke.

Vad händer i kroppen?
Överskottet av de skadliga blodfetterna lagras i kärlväggarna
och med tiden kan de ge upphov till allvarlig åderförfettning.
Blodet får då svårt att cirkulera och risken för blodproppar
som täpper till kärlen ökar. Höga blodfettsvärden i kombination med högt blodsockervärde ökar risken ytterligare för
skador på blodkärlen.
Forskning visar att medicinsk behandling som sänker
kolesterolnivåerna, så kallade statiner, kan ge stor effekt,
i synnerhet hos personer som sedan tidigare har hjärtkärlsjukdom, typ 2-diabetes eller högt blodtryck.

Metabola syndromet
Vid typ 2-diabetes finns en koppling till
hjärt-kärlsjukdom via det så kallade metabola syndromet. Detta är en kombination
av flera störningar med minskad känslighet
för insulin (insulinresistens), höga insulinnivåer i blodet, högt blodtryck, skadlig
sammansättning av blodfetter samt bukfetma. Sammantaget leder detta till kraftigt
ökad åderförfettning, nedsatt förmåga
att lösa upp blodproppar och risk för
hjärt-kärlsjukdomar. Den bakomliggande
orsaken är inte helt klarlagd och intensiv
forskning pågår.

Diabetes – en kärlsjukdom
Risken för hjärt-kärlsjukdom är förhöjd vid såväl typ
1-diabetes som typ 2-diabetes. Även störningar i kroppens
sockerupptag, ett förstadium till diabetes, påverkar kärlen
negativt.
Hos kvinnor med diabetes försvinner den skyddande
effekten mot hjärt-kärlsjukdomar som friska kvinnor har.
En kvinna med diabetes har således i stort sett samma risk
att få en hjärtinfarkt som en man med diabetes. Cirka 70
procent av alla dödsfall hos diabetiker förklaras av hjärtkärlkomplikationer.

Vad händer i kroppen?
Vid diabetes drabbas i första hand de stora blodkärlen av
åderförfettning, men även de minsta blodkärlen, exempelvis
i hjärtmuskeln, kan förändras så att syresättningen minskar.
En konsekvens är att förträngningar uppstår i artärerna, vilket gör att blodflödet minskar. Om det sker i hjärtats kranskärl kan det leda till kärlkramp. Vid åderförfettning bildas
lättare små blodproppar och de kan helt stoppa blodflödet
och ge upphov till hjärtinfarkt eller stroke.
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Graviditet
Kvinnor som får högt blodtryck under graviditeten löper fyra gånger så stor risk att
få hypertoni tio år senare i livet. Hör man till
den här gruppen bör man kontrollera sitt
blodtryck vartannat år i förebyggande syfte.
Graviditetsdiabetes är övergående med
högt blodsocker enbart under graviditeten,
men innebär kraftigt ökad risk att senare
i livet utveckla typ 2-diabetes.
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Vid diabetes utvecklas på sikt nervskador som kan försvåra
möjligheten att uppfatta smärta. Frånvaro av bröstsmärta
vid hjärtinfarkt är vanligare hos personer med diabetes.
Diabetiker drabbas dessutom hårdare av hjärtinfarkt
än andra. Risken att avlida i hjärtinfarkt är större, liksom
de efterföljande komplikationerna som rytmrubbningar,
hjärtsvikt och nya infarkter.
Ny forskning visar att det är mycket viktigt att hålla sitt
blodsockervärde på en så jämn nivå som möjligt, inte bara
efter måltiden, utan över hela dygnet. Det bidrar till att
framtida komplikationer kan fördröjas eller undvikas helt.

Stress och depression
Oro, negativ stress, sömnbrist, depression och social isolering
påverkar hjärtat negativt. Ofta går dessa faktorer hand i
hand. Forskning visar att kvinnor är extra känsliga för den
stress som kan finnas hemma, exempelvis om hon lever i en
dålig relation. Kvinnor som upplever stress både på arbetet
och i hemmet löper tre gånger så hög risk att drabbas
av hjärtinfarkt. Stressade människor sover sämre,
vilket på sikt också kan bidra till hjärtsjukdom.

Vad händer i kroppen?
Vid negativt upplevd stress ökar nivåerna av flera sorters
stresshormoner i blodet. Adrenalin och noradrenalin gör
att vi andas snabbare, att hjärtat klappar snabbare och
blodtrycket höjs. Kortisol är ett stresshormon som i regel
utsöndras efter långvarig negativ stress. Det gör att vi blir
utmattade, att blodtrycket stiger och att blodfettsnivåerna
höjs vilket innebär att risken för hjärt-kärlsjukdomar och
typ 2-diabetes ökar.
Störd sömn eller sömnbrist medför också förhöjda nivåer
av exempelvis kortisol. Det innebär att sömnbrist kan förstärka effekterna av den stress man utsätts för under dagen.
Återhämtning är viktigt, det är därför bra om man kan
lära sig att slappna av, ”välja sina konflikter” och hitta bra
sömnrutiner.
Sömnen är centrala nervsystemets återhämtning. Under
sömnen sjunker kroppens ämnesomsättning och blodflöde i de flesta delar av hjärnan och energinivåerna i
hjärnan återställs. Vid god sömn varvar kroppen
ner: insöndringen av stresshormoner minskar,
blodtrycket, andnings- och hjärtfrekvensen

Sömnen är centrala nervsystemets återhämtning
och sömnbrist kan förstärka den stress många
kvinnor upplever under dagen.
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sänks liksom kroppstemperatur och muskelspänning. En
uppbyggnad sker samtidigt genom att immunsystemet aktiveras och insöndringen av bland annat tillväxthormon och
testosteron ökar.

Livsstilsfaktorer

Forskning visar att mot slutet av arbetsdagen, när det är dags att gå hem, ökar
kvinnornas halter av stresshormoner och
de ligger sedan kvar hela kvällen. Männens
halter av stresshormoner sjunker i samma
situation. Det brukar förklaras med att
hemmet för många kvinnor är en andra arbetsplats, medan män i större utsträckning
ser hemmet och fritiden som en plats och
tid för återhämtning.
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Dåliga kostvanor och brist på motion leder ofta till övervikt. Forskning visar att alla dessa faktorer ökar på risken
för åderförfettning i hjärtats kranskärl, den dominerande
orsaken till kärlkramp och hjärtinfarkt. I studier kring
plötsligt hjärtstopp och åderförfettningssjukdom bland
unga ser man att många är överviktiga, i synnerhet kvinnor. Dödstalen bland kvinnor i denna grupp minskar inte
i samma takt som för männen. Det finns data från USA
som visar en ökning av plötslig hjärtdöd bland kvinnor
i yngre medelåldern.
För att behålla en god hälsa bör man sträva efter en normalvikt och sedan hålla den.
I dag anses midjemåttet ha störst förutsägbarhet beträffande risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Fett runt
magen, så kallad bukfetma, ökar risken och för kvinnor ses
en riskökning redan vid 80 centimeter. Hälsorisken är mer
uttalad vid 88 centimeter.
Det mest hälsosamma sättet att gå ned i vikt är att ta viktminskningen sakta men säkert. Även en liten viktnedgång
har klar effekt på flera riskfaktorer som sockernivå, blodfetter och blodtryck. Så kallad jojo-bantning, då man går
ned mycket i vikt på kort tid och därefter lägger på sig igen,
är olämplig. Delmål som är så lågt satta att det i princip är
omöjligt att misslyckas är bättre.
Måttlig, regelbunden motion påverkar hela kroppen
och även vikten, främst den skadliga bukfetman. I dag
vet man mer om de positiva verkningsmekanismerna.
Vid regelbunden motion förbättras bland annat sockerbalansen, blodtrycket sänks, sammansättningen av blodfetterna förbättras och risken för proppbildning minskar.
Motion är även en viktig metod att möta stress och depression. Rörelse gör att kroppen producerar mer endorfiner,
som är kroppens lyckohormon. Fysisk aktivitet motverkar
även stresshormonernas aktivitet. En rask promenad 30
minuter varje dag är en utmärkt motionsform om man
inte vill motionera på annat sätt.

Kost som innehåller stora mängder animaliskt fett samt
så kallat härdat fett eller transfetter som finns bland annat
i kakor, chips och pommes frites är skadligt på grund av att
LDL-kolesterolet, det ”onda” kolesterolet, belastar kärlen.
Livsmedelsverkets rekommendation är att äta näringsriktig kost som innehåller mycket frukt och grönt. Tallriksmodellen ger en bra balans mellan proteiner, kolhydrater och
bra fetter från växtriket och havet. Fett från fisk kan öka
nivåerna av det goda HDL-kolesterolet.
Det finns vetenskapliga bevis för att fiskkonsumtion minskar risken för dödlig hjärtsjukdom. En hypotes är att fettsyrorna minskar risken för hjärtinfarkt genom att motverka
tendensen till ojämn hjärtrytm. Det är också möjligt att
den skyddande effekten beror på andra ämnen, exempelvis
fiskproteiner.
I studier av stora befolkningsgrupper under lång tid har
man sett att hög saltkonsumtion och högt blodtryck har ett
samband. Högt blodtryck ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och man bör därför minska på saltet.

Bukfetma ökar risken
för hjärt-kärlsjukdom.
För kvinnor ökar risken
redan vid ett midjeomfång på 80 centimeter.
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LUNGORNA OCH LUNGBLÅSORNA

Så fungerar lungorna
Andningsorganen hos människan delas in i två regioner:
1. Övre luftvägarna: näsa, mun, svalg, luftstrupe
2. Nedre luftvägarna: luftrör, lungorna

Andningsvägarna är hela det system av organ och vävnader
som är inblandade i andningen, speciellt luftstrupe (trakea),
luftrör (bronker), små luftrör (bronkioler) och luftblåsor
(alveoler).
Lungorna ligger skyddade bakom bröstkorgen. Höger
lunga består av tre delar, lober, medan vänster lunga består
av två. Varje lob försörjs med syre av ett luftrör (bronk)
som utgår från luftstrupen. Lungorna är inneslutna i var
sin tunn, säckformig bildning som kallas lungsäck.
Man brukar säga att vi andas med lungorna, men i
själva verket andas vi med bröstkorgen och lungorna följer
med. Bröstkorgen håller lungorna utspända i ett optimalt
funktionsläge. Samma elastiska krafter i lungorna håller luftvägarna öppna ända ner i alveolaområdet, vilket
är nödvändigt för att friskt syre ska komma ut i blodet,
och förbrukat syre stötas ut. Bröstkorgen och andningsmusklernas form och längd är anpassade för att andningen
ska bli så effektiv som möjligt.
Vid andning vidgas lungorna och frisk luft sugs in via
näsan eller munnen. Luften går sedan ner i luftstrupen,
därefter till luftröret som har grenar till vardera lungan.
Luftrören i lungorna har en lång serie förgreningar som
liknar ett upp-och-ned-vänt träd som delar sig i allt finare
grenar. I änden på grenarna finns tunna säckar av luftblåsor, alveoler, som är omgärdade av ett finmaskigt nätverk
av små blodkärl. De är uppbyggda av elastiska strukturer
som gör det möjligt för lungorna att utvidgas och dras
ihop under andningen. Alveolerna är mycket små, cirka
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Luftrören utgår från luftstrupen i form av två bronker
som delar sig i allt finare grenar. Ändgrenarna utgörs
av tunnväggiga säckar med halvklotformiga utbuktningar som kallas alveoler eller lungblåsor. Här sker
utbytet av syre respektive koldioxid med blodet.

0,5 millimeter i diameter, och i en vuxen människas lungor
uppgår de till cirka 700 miljoner.
Väggarna mellan alveoler och blodkärl är ytterst tunna.
Luftblåsorna ger ifrån sig syre till blodkärlen som transporterar det vidare med blodet till kroppens celler. Samtidigt lämnar blodkärlen över koldioxid, som bildas i blodet,
till alveolerna. När lungorna pressas samman stöts den
gamla luften ut.
Proportionellt sett är kvinnors lungor mindre än
mäns. Kvinnor har även naturligt trängre luftrör och
finare blodkärl.
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KOL

Den nya kvinnosjukdomen
Uppskattningsvis lider mellan 400 000 och 700 000 människor i Sverige av KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom.
Den dominerande orsaken är långvarig rökning. Beräkningar visar att vid 45 års ålder har ungefär 5 procent
av rökarna KOL, andelen stiger till 25 procent vid dryga
60 år, medan motsvarande siffror för ickerökare är 1 till
2 procent.
Tidigare drabbades fler män än kvinnor av KOL, men
sedan 1990 har sjukligheten och dödligheten i KOL hos
kvinnor ökat markant och dödligheten hos kvinnor med
KOL är nu högre än hos männen.
Kvinnor har i genomsnitt mindre lungor och trängre
luftrör, vilket sannolikt gör dem känsligare för tobaksrökningens skadeverkande effekter. Sjukdomsförloppet är
därför markant olika för kvinnor och män – rökande kvinnor insjuknar tidigare i livet i KOL, kvinnor tycks även få
svårare symptom med nedsatt livskvalitet och fler sjukhusinläggningar som följd.
I dag är andelen rökande yngre kvinnor större än rökande
yngre män. Av dem som börjar röka i tonåren och sedan
fortsätter kommer över hälften så småningom att utveckla
sjukdomen. År 2020 beräknar man att KOL är den tredje
vanligaste dödsorsaken i världen.
Precis som namnet, kroniskt obstruktiv lungsjukdom,
anger är KOL ett långdraget förlopp som inte plötsligt
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försvinner. Redan skadade luftvägar och lungblåsor kan
dessvärre inte läkas ihop. Det enda sättet att stoppa försämringen är att sluta röka – då förhindras att nya skador
uppstår, därtill kan symptom som hosta och upphostning
upphöra.

Bakomliggande faktorer
Sjukdomstillståndet innebär en kronisk inflammation i de
stora, men framförallt i de små luftvägarna, lungvävnaden
samt i lungornas blodkärl. Inflammationen i luftvägarna
gör det allt svårare för den drabbade personen att andas
(försvårat luftflöde = luftvägsobstruktion).
Den dominerande orsaken är långvarig rökning, men
andra luftföroreningar kan starta den inflammatoriska
processen, exempelvis exponering av damm, gaser och kemikalier i arbetsmiljön. Det stora flertalet av dem som har
kronisk bronkit (luftrörsinflammation), emfysem (kollaps
av lungblåsorna) eller kronisk astma kan drabbas av KOL.
Vid KOL förstörs även lungvävnaden.
Det finns studier som antyder att det föreligger ärftlighet vid KOL, vilket kan förklara varför många, men inte
alla, rökare utvecklar KOL.

Mekanismer
Begreppet KOL innefattar ett tillstånd som ger svullna
och delvis tilltäppta luftvägar på grund av inflammation.
I sjukdomsbilden kan också kronisk bronkit och/eller
emfysem ingå. Man kan ha kronisk bronkit utan att ha
KOL och man kan ha emfysem utan att ha KOL.
Luftvägarna har ett yttre lager celler som bildar sekret
för att skydda och hålla slemhinnorna fuktiga och smidiga.
Sekretets uppgift är också att hålla rent från damm och
andra luftpartiklar som vi andas in. Luftvägarna är även
försedda med flimmerhår, som på ett koordinerat sätt för
slemmet med inandade partiklar uppåt mot struphuvudet
och detta slem sväljs sedan ner utan att vi märker det. Vid
kronisk bronkit produceras för mycket av detta sekret, och
det är tjockare och segare än normalt. Detta förhållande
tillsammans med det faktum att flimmerhåren är skadade
på vissa ställen eller saknas gör att sekretet måste hostas
upp i form av slem.

Klassning av KOL
Mild: vissa personer med lindrig KOL kan
vara helt besvärsfria, medan andra kan ha
problem med andnöd vid ansträngning,
pip i bröstet, trånghetskänsla i bröstet
och/eller besvärande hosta i samband
med förkylningar.
Medelsvår: ofta besvär även när de inte
är förkylda, men besvären märks tydligast
vid ansträngning.
Svår: vid svår KOL uppstår andfåddheten
även vid obetydlig ansträngning, som vid
gång på slät mark. Dessutom kan det även
tillstöta andra besvär som avmagring, benskörhet (osteoporos), nedsatt syresättning,
bensvullnad och blåfärgning av läpparna.
Andnöd i vila kan förekomma.
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Lungemfysem innebär att alveolernas
väggar vidgas och förstörs. När alveolerna blir färre, minskar den yta som
kan ta upp syre och transportera bort
koldioxid. Resultatet blir försämrad
lungkapacitet.
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Kronisk bronkit innebär långvariga perioder av hosta
och slem. Definitionen är ”minst tre månader av ihållande
hosta under två på varandra efterföljande år”. Vid kronisk
bronkit blir slemhinnorna i luftvägarna inflammerade och
svullna, vilket hindrar luftflödet och leder till andfåddhet.
Akuta försämringar kan framkallas av exempelvis infektioner med virus eller bakterier.
Bronkiolit är en inflammation i de små luftrör som är närmast alveolerna. Inflammationen orsakas oftast av rökning
och leder till förträngningar i luftrören.
Emfysem innebär att det har uppstått defekter på de finaste luftrörens och alveolernas väggar. Inflammationen gör
att alveolerna går sönder, de blir större och färre till antalet,
vilket ger en försämrad lungkapacitet. Skadorna kan uppstå
på hela eller delar av en lunga.
Vid KOL har luftvägarna blivit för trånga, de är svullna
och delvis blockerade. Det går kanske bra att andas in luft,
men det är svårt att få ut den igen. Anledningen till detta är
att lungornas spänst förändras vid KOL. På ett förenklat sätt

kan man jämföra en frisk lungas mekanik med en ballong.
Ballongen kan blåsas upp till en viss volym utan ansträngning, och har en sådan spänst att den självmant kan tömmas
på luft. Vid KOL/emfysem sker en elasticitetsförlust i lungorna. Ballongen har omvandlats till en plastpåse och lungorna är slappa, eftergivliga och saknar förmåga att tömma
sig själv. Personer med KOL känner sig därför uppblåsta och
fyllda med luft. När luft finns kvar i lungorna kan ny syreberikad luft inte fyllas på.
Det finns olika behandlingsmetoder som gör att luftflödet förbättras och att det lättar upp i bröstet. Läs mer om
detta i nästa kapitel.

Symptom
KOL utvecklas under många år, ofta över flera decennier.
Symptomen varierar från person till person men andfåddhet, dyspné, är det allra viktigaste symptomet vid KOL.
Ofta, men inte alltid, ingår hosta – såväl ”rökhosta” som
torrhosta, slembildning, pip eller väsningar i bröstet. Så
länge man röker förvärras symptomen.
Symptomen kommer långsamt och smygande under
årens lopp, det är därför vanligt att tecknen missförstås.
Många tror att andningsbesvären beror på astma, stigande
ålder eller att man drabbas av ”förkylningar” som inte vill
gå över. Andfåddhet vid måttlig ansträngning misstolkas
ofta som ”försämrad kondition” och det är vanligt att man
anpassar sig efter andfåddheten, det vill säga anstränger
sig mindre – man tar hellre hissen än trapporna eller väljer
bilen framför cykeln.
Det är oftast när symptomen förvärras som personen
söker läkare. Inte sällan upplever man att symptomen
kommer plötsligt och i samband med en yttre händelse,
exempelvis vid tyngre ansträngning eller vid en luftvägsinfektion. Lindriga former av KOL upptäcks ofta vid hälsoundersökningar då rökare erbjuds spirometri.

FEV och VC
Spirometern är ett instrument som mäter
de volymer av luft man kan andas ut.Vid
mätningen tar man hänsyn till ålder, kön
och kroppslängd.Vitalkapaciteten (VC) är
det största andetag man kan blåsa ut efter
en maximal inandning. Forcerad exspiratorisk volym (FEV1) är den maximala volym
man kan andas ut på en sekund.
KOL-diagnosen ställs utifrån spirometriundersökningen med mätning av FEV1 och VC
samt beräkning av FEV% (FEV1 i procent av
största VC).
En tumregel är att FEV% ska vara över 70%
för personer som är yngre än 65 år. Från 65
års ålder är den lägsta FEV%-gränsen 65 %.
Om FEV% är lägre än 70% eller lägre än
65% efter 65 års ålder föreligger en luftvägsobstruktivitet eller trånga luftrör.

Astma eller KOL?
KOL förväxlas ibland med astma. Båda sjukdomarna
drabbar luftvägar och lungor, och ofta används samma
typ av läkemedel. Det finns dock flera avgörande skillnader
mellan sjukdomarna.
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Man kan jämföra en frisk lunga med
en ballong som kan blåsas upp utan
ansträngning, och har en sådan spänst att den självmant kan tömmas på
luft. Vid KOL/emfysem har ballongen
omvandlats till en sladdrig plastpåse
och lungorna är slappa och saknar
förmåga att tömma sig själva.

Utredning
KOL kan misstänkas hos alla rökare som besväras av andfåddhet och i synnerhet vid bronkitsymptom som hosta
eller upphostning. I de flesta fall kan KOL diagnostiseras,
utredas och behandlas av distriktsläkare på vårdcentral.
Vid svårare fall brukar patienten remitteras till en lungspecialist.
PEF-mätaren – ett enkelt test som utförs genom att man
blåser i en så kallad PEF-mätare. Den mäter utandningsluftens maximala flödeshastighet. Vid KOL är utandningsförmågan nedsatt och PEF-kurvan blir lägre. Vid tidiga
stadier av KOL räcker denna mätmetod inte till.
Spirometer – är en känslig apparat som mäter hur
mycket luft man kan andas ut efter en maximal inandning.
Via ett munstycke blåser man in luft i ett instrument. Vissa
spirometrar visar direkt hur lungfunktionen fungerar och
hur mycket luft lungorna kan blåsa ut. Läkaren kan sedan
avgöra hur allvarlig sjukdomen är och anpassa behandlingen därefter.
Lungröntgen – görs främst för att utesluta andra sjukdomar eller komplikationer som är kopplade till KOL och
till rökning.

KOL

Astma

• Oftast rökare

• Oftast icke-rökare

• S ymptomen uppträder vanligtvis i
40-årsåldern och uppåt

• Symptomen kan uppträda i barnaeller ungdomsåren

• S ymptomen förvärras successivt om
personen fortsätter röka. Besvären
är konstanta över dygnet.

• Symptomen varierar i svårighetsgrad,
kommer i anfall, men blir inte värre
över tid. Man kan vara besvärsfri.

• L uftrörsvidgande medel och kortison
kan ge viss effekt

• Luftrörsvidgande medel och kortison
ger mycket god effekt

• Ingen koppling till allergier

• Allergikoppling (>50 procent av fallen)

• Ökade symptom på vintern

• Ökade symptom vår- och sommartid

KOL kan utvecklas till långt framskridna stadier helt utan symptom hos vissa rökare. Den största
gruppen kan vara personer med lindriga former av emfysem.
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BEHANDLING AV LUNGORNA

Sluta röka – viktigast av allt!
Dagens KOL-behandling är främst inriktad på att få
symptomen under kontroll och att förebygga akuta försämringar. Normalt delas sjukdomen in i mild, medelsvår
och svår, beroende på hur lungorna fungerar och behandlingen anpassas därefter. Mild eller medelsvår KOL
behandlas inom primärvården, medan personer med svår
KOL i de flesta fall behandlas på en sjukhusklinik.
Avancerad KOL ger även andra medicinska konsekvenser, vanligt är undernäring, muskelsvaghet, benskörhet,
psykologisk påverkan och social isolering. När kronisk
andningssvikt tillstöter påverkas dessutom hjärta, njurar
och blodcirkulationen.

Rökstopp
Tobaksrökning är den dominerande orsaken till KOL.
Den viktigaste och effektivaste åtgärden för den som
drabbats är att sluta röka. Det är det enda sättet att
bromsa eller fördröja sjukdomens negativa utveckling.
En bra hjälp på vägen är produkter som ersätter
nikotin, det vill säga tuggummi, plåster eller receptbelagd
medicin. I dag förespråkas nikotinersättning tre till fyra
veckor före rökstopp för att ge en mjukare övergång och
mindre abstinensbesvär. Man har sett att underdosering
är ett problem och därför rekommenderas en kombination av plåster med korttidsverkande medel. Det finns två
relativt nya receptbelagda rökavvänjningsmedel i tablettform som ger goda resultat. För att stå emot suget är det
bra om man samtidigt söker stöd och motivation i slutaröka-grupper.
Läs mer om rökning i nästa kapitel.
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Läkemedelsbehandling
Vid behandling av KOL används mediciner
som vidgar luftvägarna så att andningsarbetet minskar
och andetagen blir djupare och som dessutom hjälper till
att lösa upp det slem som personen har svårt att hosta upp.
I vissa fall behöver man minska inflammationen som finns
i luftvägarna med hjälp av kortisonhaltiga preparat. Antibiotika används ibland vid luftvägsinfektioner. I svåra fall
får personen syrgas.
Medicineringen vid KOL kan förbättra nedsättningen i
lungfunktionen, men inte normalisera den.
Långverkande beta-2-stimulerare och antikolinerga läkemedel vidgar luftören och minskar symtomen vid KOL. Den
här typen av läkemedel utgör basen för underhållsbehandlingen av sjukdomen.Kortverkande beta-2-stimulerare vidgar luftrören och används för att behandla akuta symptom.
Kortisonpulver för inandning tycks påverka livskvaliteten och antalet insjuknanden vid akuta försämringar och
minskar förlust av livskvalitet. Medicinen provas vid svårare

För att stoppa utvecklingen av KOL är
det nödvändigt att sluta röka.Nikotintuggummi och -plåster är en bra hjälp
på vägen mot ett rökfritt liv.
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KOL. Effekten märks inte direkt vid inandningen, utan på
lång sikt (veckor till månader).
Vaccinering – alla personer med medelsvår och svår KOL
oberoende av ålder samt alla personer över 65 år bör vaccinera sig mot influensa varje år, och vart femte år mot lunginflammation (pneumokocker).

Syrgas
Patienter med svår KOL som utvecklat kronisk andningssvikt (för låg syrehalt i blodet) kan behöva ständig tillförsel
av syrgas. Syrgasmättnaden i blodet mäts med en så kallad
pulsoximeter för att läkaren ska få en uppfattning om andningssvikten är så pass uttalad att patienten kan ha nytta
av behandlingen. Ett artärblodprov (från en liten pulsåder)
tas också. Syrgas ges via syrgaskoncentrator, syrgastuber
eller via en behållare med flytande syre.

Livskvalitet – skapa ett bättre liv
Vid KOL påverkas livskvaliteten. Andfåddheten kan hos
vissa personer bli en begränsande faktor som gör det svårt
att delta i sociala aktiviteter. Konditionen påverkas negativt och det kan leda till att allt mer tid tillbringas i ensamhet. I vissa fall kan det gå så långt som till social isolering
och depression. Det är inte ovanligt att personer med KOL
upplever skuld när de betraktar sin situation. De tycker att
de själva bär ansvaret för sin sjukdom, eftersom de röker
eller har rökt tidigare.
Förändringar i livsföringen kan dock avsevärt förbättra
livskvaliteten för många.
Hos många patienter med KOL är osteoporos, det vill
säga låg benmassa eller benskörhet, med ökad risk för
frakturer ett problem. Kombinationen av rökning, eventuell menopaus, vitamin D-brist, lågt BMI, stillasittande
liv och användning av vissa läkemedel påverkar bentätheten negativt. Behandling mot osteoporos omfattar
livsstilsförändringar – rökstopp, kost och motion samt
läkemedelsbehandling.
KOL-patienters kost bör
vara rik på frukt och grönt.
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Kost
Viktnedgång och anorexi är vanligt vid KOL och risken
att drabbas ökar med sjukdomsgraden. Vid KOL är

kroppens egen energibalans ofta påverkad, KOL-patienter
kan använda upp till 30-40 procent av sin energiförbrukning
bara på andningsarbetet.
Andfåddheten medför ofta nedsatt aptit och viktnedgång.
Viktnedgången ger i sin tur förlust av andningsmuskulatur
vilket leder till ytterligare försämrad lungfunktion.
Andningssvårigheter och trötthet i samband med själva
matlagningen och måltiden är ett vanligt problem. För
personer med KOL är det bra att äta många små måltider
spridda över dygnet. Kosten bör vara rik på frukt, grönsaker
och innehålla omega 3-fettsyror. Maten bör vara lätt att äta
och svälja. En arbetsterapeut kan lära ut energisparande
metoder vid tillagningen och vid måltiden.

Lågt BMI (body mass index) är en
oberoende riskfaktor för död hos
individer med KOL och är starkast
för individer med svår KOL.

Motion
Risken att exempelvis få hjärt-kärlsjukdomar, diabetes
och osteoporos är större hos personer med sänkt fysisk
förmåga. Det är därför viktigt för personer med KOL
att bibehålla eller öka sin fysiska förmåga. Alla patienter
med KOL kan träna och förbättra sin fysiska förmåga
genom exempelvis gymnastik, gång-, bassäng- eller cykelträning, gärna i grupp och under ledning av sjukgymnast.
Personer med svår KOL kan få extra syrgas under träning.
För underviktiga personer är det nödvändigt att tillföra
extra näringsämnen i samband med träningen för muskeluppbyggnadens skull.
I träningen bör styrke- och rörlighetsträning ingå, samt
aerob träning, det vill säga konditionsträning. Fem till sju
gånger per vecka, minst 30 minuter per tillfälle är lagom.

Arbetsbesparande teknik
För att klara sina dagliga aktiviteter behöver många patienter med KOL anpassa sig till en långsammare takt för
att undvika andnöd. En arbetsterapeut kan lära ut arbetsbesparande metoder, en sjukgymnast kan lära ut andningsövningar. Olika hjälpmedel som rullator eller hjälpmedel i
kök eller badrum kan också vara till stor nytta och prövas
också ut av arbetsterapeut.
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RISKFAKTORER FÖR KOL

Kvinnor som röker
I Sverige röker fler kvinnor än män, och allt fler kvinnor

Nikotinberoende klassas
som en psykisk störning
orsakad av att en kemisk
substans sätter hjärnans
belöningssystem ur balans.

utvecklar bland annat KOL. Kvinnor blir sjukare än
män, deras tillstånd kräver fler antal dagar på
sjukhus och fler läkarbesök. Kvinnor är
oftare intagna på sjukhus på grund av
sjukdomstillståndet. Allt fler kvinnor
avlider också i sviterna av KOL. År
2005 dog 1 125 kvinnor. Motsvarande siffra för män var 1 107.
Kvinnor tycks klara rökningens skadeverkningar sämre än
män. Förutom att kvinnor sannolikt blir mer nikotinberoende än
män och därmed har svårare
att hålla sig rökfria, får en
kvinna som röker samma antal
cigarretter som en man en snabbare sänkning av lungfunktionen. En förklaring till att effekten
av rökning är större hos kvinnor
kan vara att kvinnor generellt sett
har mindre kroppsstorlek, mindre
hjärta, smalare kranskärl och mindre
lungvävnadsyta än männen.
En annan bidragande faktor till

den snabbare sjukdomsutvecklingen är att många kvinnor
börjar röka i tonåren. Personer som börjar röka i unga år,
oavsett kön, löper tre gånger större risk än andra att dö en
för tidig död. Rökningsrelaterade sjukdomar kommer smygande och tar tid att utveckla – mellan 10 och 30 år – en tidig
cigarrettdebut innebär således att dödligheten kan inträffa
redan från 35-årsåldern.
Rökning orsakar även tidigare klimakterium, vilket ökar
risken för benskörhet, högt blodtryck och sjukdomar i hjärta
och kärl. Kombinationen KOL och hjärtsvikt är vanlig bland
patienter som söker akut för andnöd.
Tobaksröken utövar dels direkt skadlig effekt på luftvägar
och lungvävnad, dels ger den upphov till inflammation som
vid upprepad exponering blir kronisk. KOL är nästan alltid
orsakad av rökning och den viktigaste behandlingen är att
sluta röka. När så sker tar man samtidigt upp kampen mot
KOL. Forskningsresultat visar att rökstopp kan innebära att
sjukdomen stannar upp, att lungåldrandet i stället fortskrider i normal hastighet och att symptomen inte förvärras.
Vissa studier visar att effekten av att fimpa är lika oavsett
kön, men en stor studie av intensiv rökslutarbehandling,
Lung Health Study i USA, visar att kvinnor med KOL som
slutar och förblir rökfria förbättrar sin hälsa i medeltal något mer än män i motsvarande situation. Man anser därför
att det verkligen lönar sig för kvinnor att sluta röka.
Nikotin är en starkt beroendeframkallande drog, både
fysiologiskt och psykologiskt. Beroendet, med hänsyn till
den stora återfallsrisken, anses i dag ligga i samma klass som
kokain och heroin. I Lung Health-studien såg man att män
lyckas vara rökfria i högre grad än kvinnor – tre år efter
studien var andelen icke-rökare bland männen 25 procent
högre. I andra rapporter om spontan fimpning visar det sig
att kvinnor inte klarar det lika bra som män och att även
risken för återfall är större bland kvinnor.
I dag räknas nikotinberoende och nikotinabstinens som
sjukdomar. I internationella klassifikationssystem för sjukdomar klassas nikotinberoende som en psykisk störning
orsakad av att en kemisk, så kallad psykoaktiv, substans
sätter hjärnans belöningssystem ur balans. Det innebär att
man måste tillföra nikotinet regelbundet för att vara i balans
och fungera optimalt.

Rökning skördar offer
I Sverige dör varje år omkring 6 400
människor i sjukdomar som orsakats av
rökning. Drygt 500 avlider av skador de
fått av passiv rökning. De flesta avlider i
hjärt-kärlsjukdomar, som är den vanligaste
dödsorsaken i Sverige. Hjärt-kärlsjukdomarna beror främst på åderförfettning
(ateroskleros), dessa förändringar påskyndas av rökning. Risken för sjukdom
i hjärtats kransartärer är minst 20 procent
högre hos rökare än hos icke rökare. Före
50 års ålder beror fyra av fem hjärtinfarkter
på rökning.Vid sjukdomar i andra artärer
är sambandet med rökning ännu starkare.
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forskning

Forskning kring kvinnors
hjärtan och lungor
Vi vet att genetiska faktorer bidrar till att man utvecklar

sjukdom i hjärta och kärl. Högt blodtryck, höga blodfetter, och typ 2-diabetes är genetiskt betingade och ökar
hjärt-kärlrisken. Men lika viktiga riskfaktorer är stress
och skadlig livsstil, både för att utveckla högt blodtryck,
blodfettsrubbning och diabetes och som direkta sjukdomsorsaker till hjärt-kärlsjukdomarna. De flesta forskare är i
dag överens om att livsstilen har störst betydelse för hälsan.
Det framgår till exempel klart i de riktlinjer som utges av
europeiska kardiologiföreningen, European Society of
Cardiology.

Genus påverkar vår hälsa
Som biologiska varelser är skillnaderna mellan kvinnor
och män stora, men båda könen drabbas av likartade sjukdomar i kärl, hjärta och lungor. Forskning visar dock att
skillnaderna i kvinnors och mäns livsvillkor kan påverka
den biologiska ohälsan.
Det är känt att människor som har goda sociala och
ekonomiska förhållanden, hög utbildning och ett socialt
nätverk löper lägre risk att drabbas av hjärtsjukdom. Om
omständigheterna är motsatta ökar risken för hjärtsjukdom. Det är faktorer som gäller för båda könen.
Det finns även klara samband mellan upplevd negativ
stress och hjärtsjukdom hos båda könen. En markant skillnad är vilken typ av negativ stress kvinnor och män reagerar
på. Studier visar att män är mer sårbara för stress i arbetsmiljön, medan kvinnor tycks vara extra sårbara för den
stress som kan finnas i hemmiljön, det gäller i synnerhet om
hon lever i en destruktiv relation. Risken att drabbas av en
ny hjärtinfarkt eller plötslig hjärtdöd är tre gånger så
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stor om hon dessutom upplever negativ stress på arbetet.
Om man nu kan bli sjuk av negativ stress, kan man då bli
friskare om man lär sig stressa av? Flera forskningsresultat
tyder på att kvinnor som lär sig att hantera sin stress eller
känslor av uppgivenhet har större möjligheter att tillfriskna
efter kranskärlssjukdom och leva längre, det visar bland
annat den stora studien Kvinnor och kranskärlssjukdom
(KoK) som startade i Stockholm 1996.
Samtliga kvinnor som deltog i studien fick moderna
mediciner mot sin kranskärlssjukdom och lottades därefter
in i två grupper, en kontrollgrupp med traditionell rehabilitering och en interventionsgrupp som fick delta i ett nytt
rehabiliteringsprogram som pågick under ett års tid. I detta
program fick kvinnorna undervisning om hur kroppen och
hjärtat fungerar, om krisreaktioner, psykosociala faktorer,
kost, motion och hantering av upplevda känslor med mera.
I en långtidsuppföljning hade kvinnorna i kontrollgruppen
högre dödlighet. Resultaten talar för att hjärtsjuka kvinnor
som lär sig att förstå och hantera sin livssituation och som
dessutom noggrant tar sina läkemedel lever längre än de av
deras medsystrar som enbart tar läkemedel.

Det naturliga skyddet
Kvinnor drabbas i genomsnitt tio år senare än män av hjärtsjukdom, och en bakomliggande faktor anses det kvinnliga
könshormonet östrogen vara. Fram till drygt 55 års ålder har
kvinnor generellt sett en högre nivå av det goda, skyddande
kolesterolet HDL. I samband med klimakteriet, då det
kvinnliga könshormonet östrogen sjunker, går också nivåerna av det skyddande kolesterolet ned, vilket kan innebära
en ökad risk för hjärtkärlsjukdomar.
Under många år hoppades och trodde man att tillskott
av kvinnliga könshormoner efter klimakteriet skulle ge ett
fortsatt skydd mot hjärtsjukdom. Entusiasmen var stor tills
flera studier visade att generell hormonbehandling ökar risken bland annat för blodpropp i hjärnan och bröstcancer.
På grund av de nedslående resultaten har forskningen
kring östrogenets skyddande effekter gått kräftgång, men
tack vare den tidigare forskningen vet man att de gynnsamma effekterna vid östrogenbehandling bland annat
är vidgade blodkärl, minskad inlagring av blodfetter i

Som biologiska varelser är skillnaderna
mellan män och kvinnor stora, men båda
könen drabbas av likartade sjukdomar i
hjärta, kärl och lungor.
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kärlväggar och att inflammationen som bidrar till att utveckla kärlskador i kärlväggen kan hejdas. Av den anledningen bör kvinnor som av olika orsaker kommer i klimakteriet före 45 år ha östrogenbehandling.
En stor amerikansk studie visar att kvinnor direkt efter
klimakteriet, i åldersintervallet 50-59 år, också kan ha en
gynnsam effekt av östrogenbehandling eftersom åderförfettningsprocessen bromsades upp. Vid 60 års ålder har åderförfettning oftast redan utvecklats och samma studie visade att
hormonbehandling som startas i den åldern eller senare kan
ha delvis motsatta effekter på kärlväggarnas funktion och
därmed vara direkt skadlig.
I dag råder stor osäkerhet kring vem som kan ha nytta av
östrogenbehandling. Det krävs bland annat mer kunskap
om vilken dos som är mest effektiv hos dem som har bevisad
nytta. Därför finns det ett starkt behov av forskning kring
kvinnors hjärt-kärlsjukdom och möjligheter till prevention
både genom livsstil, stresshantering och rätt medicinering.

Kampen mot nikotinet

Det finns ett stort behov av forskning
kring kvinnors hjärt-kärlsjukdom och
möjligheter till prevention genom livsstil
och rätt medicinering.
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Kvinnor som röker har i genomsnitt sin sista menstruation
cirka två år tidigare än kvinnor som inte röker. Rökning
påverkar således kvinnans naturliga skydd mot hjärt-kärlsjukdomar, samtidigt som rökning kan orsaka flera allvarliga
sjukdomar i lungorna. I dag dör fler kvinnor än män av lungcancer, fler kvinnor dör även i sjukdomen KOL, kroniskt
obstruktiv lungsjukdom.
Nikotin är ett nervgift som är starkt beroendeframkallande. På senare år har två receptbelagda läkemedel kommit
ut på marknaden som på två skilda sätt påverkar hjärnans
belöningssystem, resultatet blir att nikotinkicken uteblir.
Av de två läkemedlen Zyban och Champix har det sistnämnda
i studier gett bäst resultat. Allvarliga biverkningar som
depressioner och självmordstankar har dock rapporterats.
På flera håll i världen utvecklar forskare metoder som
nu gör det möjligt att utnyttja kroppens eget immunsystem
för att hindra nikotinet att nå hjärnan. I Sverige prövas ett
vaccin som bildar antikroppar mot nikotin som kommer in
i blodbanorna vid rökning och snusning. Antikropparna
binder de små nikotinmolekylerna till sig vilket gör att
majoriteten av dem inte kan passera blodhjärnbarriären,

som är hjärnans biologiska skydd och vars uppgift enkelt
uttryckt är att ”filtrera” de ämnen som kommer med blodet
och utestänga dem som hjärnan inte behöver eller skadas av.
När nikotinet inte når hjärnan uteblir också själva effekten.
I första hand blir vaccinet ett lämpligt medel för att förhindra återfall hos personer som försöker sluta röka eller
snusa. Vaccinet tar inte bort abstinensproblemen, men genom att nikotinkicken uteblir minskar risken för återfall.
I stora europeiska undersökningar ser man att antalet
rökare minskar, men forskarna står inför andra utmaningar.
I dag ökar andelen överviktiga och personer med diabetes
och båda tillstånden ökar risken för hjärt-kärlsjukdom.

Forskning kring KOL

Studien Kvinnor och kranskärlssjukdom
(KoK) startade 1991 och var ett samarbete mellan kardiologiska kliniken på
Karolinska sjukhuset och avdelningen för
stressforskning vid Karolinska institutet.
Studien omfattade alla kvinnor, 65 år och
yngre, som vårdats på hjärtintensivavdelning
i Storstockholm mellan åren 1991 och
1994, och deras åldersmatchade kontroller.
Sålunda har 600 stockholmskvinnor följts
under tio år.

KOL kommer ofta som en följd av långvarig tobaksrökning
och sjukdomen gör det successivt allt svårare för patienten
att andas. På senare år har forskningen kring KOL tagit fart
och man har också skapat en samlad syn i vården på sjukdomen via det så kallade Gold-initiativet, Global Initiative for
Chronic Obstructive Lung Disease.
I dag bedrivs forskning på flera fronter i syfte att förbättra
livskvaliteten för befintliga KOL-patienter. Man vet bland
annat att rörelse och motion ger högre livskvalitet, dels för
att kroppen och immunförsvaret stärks, dels för att risken
för depression och social isolering minskar.
Läkemedelsföretagen försöker samtidigt få fram läkemedel
som kan påverka sjukdomen och symptomen i högre grad.
Målet är att framtidens KOL-patienter ska kunna leva ett
bättre och mindre bundet liv än dagens.
Under senare år har man börjat se nyttan av kombinationsbehandling av inhalationssteroider och långtidsverkande
luftrörsvidgande medel vid KOL. Just nu pågår studier
kring den här typen av mediciner, och det finns preliminära
data som tyder på att de möjligtvis kan förlänga livet och
öka livskvaliteten för personer med svår KOL.
Några av de befintliga läkemedlen har även designats om,
exempel på detta är pulver och ett inhalationsmedel som
inte längre innehåller freon, vilket kan ha praktiska fördelar
för den som ska använda läkemedlen.
Det pågår för närvarande intensiv forskning kring den
inflammatoriska processen vid KOL och kunskapen ökar
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Hjärtinfarkt
KOL
Kärlkramp
Astma
Stroke
Hjärtsvikt
Tuberkulos
Plötslig hjärtdöd
Blodtrycket
Sömnapné
Diabetes – en kärlsjukdom
Kolesterol
Barnhjärtan
Hjärtrytmrubbningar (utkommer i mars)

snabbt. I dag vet man att vissa ämnen i kroppen deltar i
den inflammatoriska processen och att de kan skada luftvägarnas struktur för alltid. Det man nu försöker göra är att
hämma eller stoppa ämnena från att göra skada. Läkemedel
som har den effekten testas just nu.
Fram till i dag har det inte funnits någon läkemedelsbehandling som är specifikt inriktad mot emfysem, men nu
studerar två företag alfa-1-antitrypsin (AAT). Svår brist
på AAT bidrar till att emfysem kan utvecklas. Patienter
med svår brist på AAT drabbas relativt tidigt i livet av svår
emfysem om de är rökare. En AAT-produkt för inhalation
och en ATT-produkt som sprutas in i kroppen befinner sig
i prövning.
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