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Abstrakt 
Bakgrund: Aortaaneurysm och dissektioner kan ha olika etiologi och olika lokalisationer har 

olika samband med en viss etiologi. I denna studie har jag fokuserat på thorakala 

aortaaneurysm och dissektioner. Etiologierna kan grovt delas in i hypertoni/ ateroskleros-

orsakad aortasjukdom eller ha bindvävssjukdom som grund. En bikuspid klaff kan påverka 

flödesdynamiken i aorta och föranleda aneurysm- och/eller dissektionsbildning. 

Syfte: Att undersöka hur många patienter (yngre än 65 år) med misstänkt bindvävssjukdom, 

som utreds för bindvävssjukdom efter aortasjukdom.  

Metod: En retrospektiv kohortstudie gjordes på patienter som genomgått operation för 

thorakalt aortaaneurysm och dissektioner vid Universitetssjukhuset Örebro, USÖ åren 2006–

2017, uppdelat i tre tidsperioder. Totalt granskades och bedömdes 154 journaler samt DT 

thorax/ bukaorta. Skattning av aterosklerosgraden gjorde jag ett försök att göra på basis av 

DT-bilderna och sedan lade jag upp ett poängsystem för att kunna beräkna, ifall man skulle ha 

missänkt bindvävssjukdom eller om genesen var hypertoni och/eller ateroskleros.  

Resultat: Fler genetiska utredningar gjordes under tidsperiod 3 jämfört med tidsperiod 1. 

Medelåldern hos patienterna med bikuspid klaff var lägre än medelåldern hos dem med 

trikuspid klaff. 

Slutsats: I utredningsfrekvens för bindvävssjukdom ses en blygsam skillnad som orsak till 

aortaaneurysm och dissektion under åren 2006–2017 på Kärl-Thoraxkliniken USÖ. En ökad 

misstanke om bindvävssjukdom som möjlig orsak till aortaaneurysm eller dissektion är något 

som kunde ses.  

 

 

Nyckelord: aortaaneurysm, aortadissektion, bindvävssjukdom, Marfans syndrom, Ehlers 

Danlos syndrom, kaskadtestning  



  

Förkortningar  
AAA abdominellt aortaaneurysm 

BAV bikuspid aortaklaff 

DT datortomografi 

EDS Ehlers Danlos syndrom 

FBN1 Humant fibrillin 1-gen 

FTAAD familjärt thorakalt aortaaneurysm och dissektion 

IA intrakraniellt aneurysm 

LDS Loeys-Dietz syndrom 

MFS Marfans syndrom 

MRT magnetisk resonanstomografi 

TAA thorakalt aortaaneurysm 

TAAD thorakalt aortaaneurysm och dissektion 

TGF transforming growth factor 

TS Turners syndrom 
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Bakgrund 

Aortaaneurysm och -dissektion 

Ett aneurysm är en lokaliserad avvikande vidgning av ett kärl eller hjärtat. En dissektion 

uppstår när blodet finns mellan aortas lager, som ett inre hematom i kärlväggen (media-

lagret). Dissektionen kan orsaka vidgning i aorta, men man ska undvika att använda begreppet 

”dissekerande aneurysm”, eftersom en dissektion kan finnas utan dilatation. Både äkta, falska 

aneurysm och dissektioner i aorta kan rupturera med livshotande konsekvenser.  

Viktiga riskfaktorer predisponerande till aneurysm och dissektioner är hypertoni samt 

ateroskleros. Hypertoni anses oftare kopplat till ascendensaneurysm medan ateroskleros oftare 

kopplas till abdominellt aortaaneurysm (AAA). Genetiska sjukdomar har även de påverkan på 

aorta. De delas in i syndrom och familjär aortasjukdom [1]. 

 

Aortaaneurysm  

Antingen är aneurysmet kongenitalt eller förvärvat. Äkta aneurysm definieras med en intakt 

kärlvägg medan det i falska aneurysm/pseudoaneurysm har bildats ett extravaskulärt 

hematom. Kärlväggen är inte intakt, men extravaskulär bindväv förhindrar ruptur. Aneurysm 

delas in i spolformade och säckformiga. Gradvis och över flera år sker den typiska aneurysm-

bildningen. Säckformiga aneurysm mäter 5-20 cm medan de spolformade beskrivs som 

dilatation över ett längre segment i aorta (upp till 20 cm). 

Åldern för aneurysm (alla lokalisationer) är inte fullt bestämd i och med att det finns ett stort 

mörkertal. Aneurysmet kan vara asymtomatiskt hela livet [2]. AAA finns oftast hos äldre än 

50-åringar [1] och är klart vanligare än thorakalt aneurysm, som kan finnas hos yngre . 

Prognosen är beroende av aneurysmets storlek och lokalisation. Ett AAA som är mindre än 5 

cm kommer troligtvis inte rupturera. Om aneurysmet däremot överstiger 7 cm spricker det i 

tre av fyra fall inom fem år, ifall patienten inte genomgår operation. Överlevnadsutsikterna är 

desamma som för normalbefolkningen hos den opererade, förutsatt att det inte även föreligger 

en hjärtsjukdom hos patienten. 

Livshotande blödning, otillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln och tarmen, njursvikt, 

hjärninfarkt utgör komplikationer till aneurysm [2]. 

Det är visat att aortaaneurysm har koppling till förekomst av aneurysm i andra 

lokalisationer: intrakraniella aneurysm (IA) beskrivs i en studie från Seoul, Syd-Korea [3]. 

Även förekomst av IA högre grad hos dem med thorakalt aortaaneurysm (TAA) än i 
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normalbefolkningen har visats av RJ Rahme et al. [4]. Vid Loeys-Dietz syndrom (LDS) kan 

aneurysmbildning ses i multipla kärl [5].  

I min uppsats har jag fokuserat på thorakala aortaaneurysm. 

 

Thorakalt aortaaneurysm 

TAA och AAA har delvis skiljda etiologier. Ateroskleros är den mest förekommande orsaken 

till TAA, men är vanligare vid AAA. Genetiska orsaker är nämnda syndrom (se nedan) medan 

förvärvade orsaker är arterit, syfilis och trauma. 

Aorta ascendens-aneurysm är de vanligaste (40-60%) bland TAA, förekomsten i descendens 

är 35%, för arcus aortae och thorakoabdominella aorta 10% i båda fallen. 

Ofta är TAA asymtomatiskt, uppskattat tom. 95% av fallen [6]. Akuta eller kroniska 

thorax/bröst-smärtor, symtom från esofagus (tryck ledande till dysfagi, kräkning), symtom på 

grund av tryck på n. recurrens eller vena cava. Andra symtom kan uppkomma till följd av 

tryck på ryggmärgen eller spinala artärer (parapares/paraplegi), nedbrytning av angränsande 

strukturer kan orsaka symtom (gastro intestinell-blödning, hematemes och hemoptys) [7].  

 

Aortadissektion 

Grovt delas etiologin för dissektion in i två huvudgrupper: män mellan 40 och 60 år med 

hypertoni (fler än i 90% av fallen) och yngre vuxna som har bindvävssjukdom som involverar 

aorta.  

Aortadissektioner delas in i två grupper: typ A och typ B. Typ A är vanligare, 

lokaliseras i ascendens och kan sträcka sig olika långt distalt. I en typ B-dissektion är aorta 

ascendens inte dissekerad. Vanligast dödsorsak vid dissektion är rupturerad dissektion där 

blödning sker i antingen pericardiet, pleurautrymmet eller peritoneum.  

 Kliniska tecken för dissektion är plötslig kraftig smärta, med lokalisation där 

dissektionen finns: typ B dissektionssmärta strålar bakåt mot ryggen, medan typ A oftast 

initialt gör ont i bröstet och, ifall dissektionen sprider sig distalt, även i ryggen. Förväxling 

med hjärtinfarkt kan göras på basis av smärtan [8]. 

 

Familjär aortasjukdom 

Familjär aortasjukdom (inklusive familjära aortaaneurysm och -dissektioner) innebär att två 

eller flera i en familj (oftast 1:a eller 2:a gradssläktingar) blivit drabbade. Även att 
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aortasjukdomen bedöms som icke-aterosklerotisk krävs, och därmed noggrann granskning av 

utlåtanden från ekokardiografi, röntgen, journaler eller obduktion [9]. 

Ärftlighetsgången är vanligen autosomalt dominant med lägre penetrans främst 

hos kvinnor och individer med variabel expression [10]. Gener som har blivit identifierade 

står för 20% av familjärt thorakalt aortaaneurysm och dissektion (FTAAD) (2014) [11,12]. 

Åldern hos patienter med familjehistoria med thorakalt aortaaneurysm och dissektion 

(TAAD) är högre än hos patienter med Marfans syndrom (MFS) eller LDS men lägre än hos 

dem med sporadiska aneurysm och dissektioner [10]. Hos 30% av dem som har ärftlig 

thorakal aortasjukdom och ej MFS-diagnos eller annan bindvävssjukdom har man funnit 

något gen-locus (patogen variant) som orsakar hereditär thorakal aortadissektion [13].  

 

Genetiska syndrom 

De genetiska syndromen ligger som orsak till 5% av thorakala aortaaneurysm. Vid syndromen 

kan vissa yttre stigmata ses kliniskt [6]. Vid till exempel MFS är förekomsten av dissektion 

(hela aorta) över 50 % vid 60-årsåldern [14]. Mätning av aorta är viktigt vid de genetiska 

syndromen [12,14,15]. 

Marfans syndrom 

Marfans syndrom beskrivs som autosomalt dominant med hög penetrans med varierande 

fenotypisk expression. Progressiviteten (dilatation av aorta ascendens  och progredierande till 

dissektion eller aneurysmruptur) är associerad med den fenotypiska expressionen. Kontroller 

med datortomografi (DT) eller magnetisk resonanstomografi (MRT/MRI) görs på patienten 

från födseln eller från och med tiden för upptäckt aneurysm/dissektion [11]. 

Ca 25% har inte familjehistoria med syndromet och i dem har en nymutation 

skett. Humant fibrillin 1-genen (FBN1) är en av de möjligen muterade generna vid MFS. 600 

mutationer är kända idag. Endast 12% av mutationerna är desamma hos individer som inte är 

släkt, vilket gör det mer komplext att endast använda mutationsscreening vid diagnossättning. 

Ett annat lokus är MSF2-genen (septin 9), som orsakas av mutation i Transforming Growth 

Factor (TGF)-receptor typ II och kan överlappa med LDS i det fenotypiska uttrycket. Primärt 

är kriterierna för MFS grundade på kliniska fynd i de olika organsystemen som påverkas av 

syndromet, familjehistoria och FBN1-mutationsfynd.  

Hos dessa patienter är predispositionen för TAA och/eller dissektion hög. Så 

gott som alla har under sin livstid tecken på någon aortasjukdom. De flesta patienter med 

syndromet får dilatation av aorta ascendens och en mindre andel presenterar med typ B 
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dissektion och liten andel med AAA. Klaffsjukdom, primär mitralisklaffprolaps och 

regurgitation är andra kardiovaskulära yttringar [12]. 

Loeys-Dietz syndrom 

Patienter med Loeys-Dietz syndrom har en mutation i TGF- receptor typ I eller II:s gener, 

bekräftas med mutationsanalys av generna. Arteriell slingrighet och aneurysm, hypertelorism 

och uvula bifida eller gomspalt, uvula med bred bas eller tydligt veck är karaktäristiska för 

sjukdomen.               

Andra karaktäristika är övertänjbar och/eller skör hud [16] skelett som vid MFS, 

duraektasi, kraniosynostoser, ledöverrörlighet, atrioseptal defekt, försenad utveckling, 

cervikal kotpelare abnormalitet, maxillär hypoplasi, retrognati samt blå sklera. 

Kärlpåverkan vid syndromet är aggressivt; flesta patienter har rotaortaaneurysm (98%) som 

kan leda till ruptur och medellivslängden är 26 år. Även andra kärl blir dilaterade vid 

syndromet (53%) och detta föranleder en rekommendation om årlig MRT (cerebrovaskulär 

och pelvis cirkulation). Ekokardiografi mäter inre diametern i aorta och används vid 

utvärdering av operationsindikation [12]. 

Ehlers Danlos typ IV  

Vaskulär form av Ehlers Danlos syndrom (EDS) presenteras med hematom, genomskinlig och 

ömtålig hud, karaktäristiska ansiktsdrag, ruptur av kärl, intestinalkanal eller uterus.  

Arteriella rupturerna innebär en kortare förväntad livslängd (median 48 år), samt oupptäckta 

och odokumenterade aneurysm. Kirurgi är möjlig vid livshotande tillstånd (ruptur och 

dissektion), men hög blödningsbenägenhet, skör vävnad och otillräcklig sårläkning kan göra 

den kirurgiska rekonstruktionen komplicerad. Patienter med EDS som är gravida presenterar 

ofta med ruptur av gravida uterus och kärlruptur vid förlossning eller i postpartum-perioden. 

Studie av DNA samt protein som visar defekt kollagen typ III (COL3A1-genen), står som bas 

för diagnosen. [12] 

Turners syndrom 

Kortvuxenhet, medfödda hjärtfel, aorta-missbildningar och metabola som hormonella 

variationer ledande till obesitas, hyperlipidemi, försämrad glukostolerans och ovariell svikt 

ses hos Turners syndrom (TS) patienter. 

75% av patienterna med TS har abnormalitet i kardiovaskulär anatomi, 30% har 

en bikuspid aortaklaff och 12% aortakoarktation (koarktationen upptäcks ofta i barndomen). 

Koarkationen i aorta orsakar hypertoni och ”brachiofemoral delay” [17]. Hos 30% ses 

elongation av arcus transversus och 33% har aorta-dilatation (oftast i aortaroten) [18]. Flesta 
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dissektioner hos TS-patienter sker hos dem med predisponerande faktorer (exempelvis 

bikuspid aortaklaff) [19]. 

En 100-faldigt ökad risk föreligger hos TS patienter jämfört med kvinnor utan 

TS att insjukna i aortasjukdom (aortaaneurysm och dissektion) [20]. 

Monosomi i könskromosomen X orsakar TS (karyotypen 45X0), medfödda 

aortamalformationer associeras oftast med karyotypen 45,X [21]. Kliniska tecken och 

cytogena analyser är bas för diagnosen [15].  

 

Bikuspid aortaklaff 

Medfödd bikuspid aortaklaff (BAV) är inom kardiovaskulära missbildningar den vanligaste. 

Den finns hos 1-2% av hela populationen samt är en riskfaktor för utveckling av 

aortaaneurysm och dissektion [22,23]. Fler män än kvinnor har BAV, kvot 4:1 [24,25]. 

Presentation av BAV ses som stenos, insufficiens eller som en blandning av 

dessa. Hur sjukdomen presenteras har det setts koppling till klaffkusparnas fusionssätt, 

flödesdynamiken i aorta samt ålder; i den äldre populationen finns aortastenos hos 75% 

medan insufficiens är interventionsindikation i 13-16% av fallen [26,27]. I spädbarn är 

aortastenos (80-95%) mycket vanligare än insufficiens (patienter med BAV eller monokuspid 

klaff) [28,29]. Vaskulär matrixombildning på grund av defekta bindvävskomponenter (elastin, 

fibrillin) och ökad frisättning av matrixmetalloproteinaser är orsaken till aortasjukdom 

samtidigt med BAV.  Detta beskrivs som liknande MFS [30,31]. 

NOTCH1, ACTA2 och TGF- β2 och FBN1 är, bland andra gener, kända och 

som kopplas till BAV och komplikationer i aorta. Generna, exkluderat NOTCH1, har 

misstänkts som förväxlingsfaktorer i samband med samsjuklighet [32]. 

 

Utredning 

Riktlinjer hjälper till att få fram behandling och uppföljning som är fördelaktig och säker för 

patienten. Även med tanke på kostnadseffektivitet är riktlinjer framtagna. I de amerikanska 

riktlinjerna (2010) har bakgrundsanamnes dokumenterats samt komorbiditet, patient-urval 

och val av undersökningsmetoder tagits i beaktande. Information om effektivitet och kliniska 

resultat har varit främsta fokus, men även kostnadseffektivitet har stått som grund för 

framtagning av riktlinjer [12]. 

För den praktiserande läkaren är riktlinjer ett stöd och hjälp i beslutsfattandet. 

Det yttersta ansvaret tillskrivs alltid läkaren och beslutsfattandet ska vara ändamålsenligt och 
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noggrant tillämpat den specifika patienten [11]. Läkare från olika specialitetsinriktningar 

(genetik, kardiologi, radiologi, hjärt- och kärlkirurgi) har gjort samarbete för framtagning av 

de Europeiska riktlinjerna (2014) [15]. 

Kärl-Thoraxkliniken, Universitetssjukhuset Örebro (USÖ), arbetar enligt 

riktlinjerna från College of Cardiology Foundation American Heart Association (ASSF/AHA 

Guidelines, USA) och European Society of Cardiology (ESC Guidelines, Europa). Det är 

viktigt att utvärdera ifall många patienter som har ett genetiskt syndrom förblir outredda eller 

om kliniken har blivit bättre på att utreda fler patienter med misstänkt ärftlighet (januari 2006 

till december 2017). Enligt läkartidningen har MFS överdiagnostiserats och de ovanliga 

bindvävssyndromen försummats i sjukvården [33]. Denna rapport skrivs med denna bakgrund 

i åtanke. Riktlinje för dem utan bindvävssjukdom, FTAAD eller BAV är operation vid 

5,5 cm och 6,5 cm för aorta ascendens respektive aorta descendens [34]. 

Syfte 

• Frågeställning 

Hur många patienter (yngre än 65 år) utreds för bindvävssjukdom efter aortasjukdom åren 

2006–2017? 

Har fler med misstänkt bindvävssjukdom blivit utredda? 

Vilka diagnoser finns bland de utredda? 

• Hypotes 

Fler patienter har blivit utredda för genetiska syndrom (MFS, EDS IV, LDS, TS) närmare 

åren innan och året 2017 jämfört med år 2006 och början av tidsperioden. 

• Nollhypotes 

Antalet patienter, som blivit utredda för genetiska syndrom (MFS, EDS IV, LDS, TS), har 

inte blivit fler åren innan och inklusive år 2017 jämfört med år 2006 och början av 

tidsperioden. 

Material och metoder 

Studiedesign och studiematerial 

Detta är en retrospektiv kohortstudie. Inklusion skedde med hjälp av sökning i Carath 180212 

(presentation i figur 1). Kohorten bestod av patienter yngre än 65 år (≤ 64 år), som opererats 

för aortaaneurysm eller dissektion under perioden 2006-01-01 till 2017-12-31. 
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194 patienter inkluderas totalt. Av dem saknades DT-bild/ dubblett/ använt annan bildmetodik 

(MRT/ ekokardiografi) hos 40 stk. Totalt ingick då: 154 stycken. Dessa patienter delades in i 

3 tidsperioder: åren 2006-2009; 2010-2013 samt 2014-2017 och respektive grupp omfattar 52, 

51 och 51 patienter. Journaler och DT-bilder (innan patienten opererats för sin aortasjukdom) 

inom Klinisk Portal på USÖ, granskades på ett strukturerat sätt. 

Följande uppgifter dokumenterades från journaler och utlåtanden: ålder, 

operationsår, aortadissektion eller -aneurysm, känd hypertoni, medfött hjärtfel/klaffel, tidigare 

sjukdomar (hyperlipidemi, hyperkolesterolemi, KOL, hjärtinfarkt), levnadsvanor: rökning, 

hereditet: (första- och andragradssläktingar) för thorakal aortasjukdom eller för 

bindvävssjukdom. Sökord jag använde i klinisk portal: (journal-infomedix, hela journalen): 

“aorta”, “bicuspid”, “hypertoni”, “syndrom”, “ärftlig”, “hereditet”, “överrörlighet”, 

“luxation”, “genetik”, “bindväv”, “stenos”, “kalk”. I äldre (inskannad) journal under rubriker: 

ärftlighet, tidigare sjukdomar (hypertoni, hyperlipidemi, hjärtinfarkt), klafftyp, planering, DT-

utlåtanden, operationsberättelse.  

Beträffande den sannolikaste huvudetiologin till aortasjukdomen gjorde jag ett 

försök att dela in patienterna i två grupper, aterosklerotisk genes respektive bindvävssjukdom. 

Graden av ateroskleros skattades genom att granska DT-bilder. 

I DT bilderna (DT thorax/bukaorta) var det den preoperativa bilden som 

granskades. Längs med hela aortan bedömdes tecken på plack/förkalkningar (ljusare punkter); 

två lägen bedömdes på aorta: i tvärsnitt samt sagittalt. Vid en dissektion kan plack ses i den 

dissekerande intiman. Fynden kodade jag som 2 (uttalad ateroskleros), 1 (ateroskleros) eller 0 

(ej på DT synlig ateroskleros) i följande anatomiska lokalisationer: ascendens/ arcus/ 

descendens och/eller abdominell aorta.  

Jag granskade patientjournalerna och registrerade om det fanns dokumenterat: 

 ifall patienten misstänkes ha bindvävssjukdom, om någon genetisk utredning gjorts, om man 

med hjälp av anamnes utrett eventuell hereditet, om det i så fall gjorts vidare utredning av 

patient och patientens förstagradssläktingar (Kärl-Thoraxkliniken samt Kardiologen, USÖ).   

Indelningen i aterosklerotisk genes eller bindvävssjukdom gjorde jag med hjälp 

av ett poängsystem (Tabell 1): summering av poäng från DT, hypertoni, övriga faktorer. Ifall 

summan av poängen blev två (2) eller mer definierade jag detta som sannolikast hypertoni/ 

ateroskleros-orsakad aortasjukdom.  Ett (1) eller noll (0) poäng tolkades som misstänkt 

bindvävssjukdom. 
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Figur 1. Inklusionkriterier. 

 

Tabell 1. Övriga faktorer och poäng. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Statistik 

All data sammanställdes i Microsoft Excel 2017 (version 16.13) och bearbetades sedan i ett 

statistikprogram (socscistatistics.com) för att ta fram deskriptiv statistik [35]. Sambandet 

mellan BAV och sannolik genes (ateroskleros eller bindvävssjukdom) testades med hjälp av 

ett chi-två-test. 

Etiskt övervägande 

Från verksamhetschefen på Kärl-Thoraxkliniken, USÖ, har godkännande av 

journalgranskningen inhämtats. Projektet innebär en retrospektiv journalgenomgång på den 

egna kliniken och härmed har skriftligt samtycke inte krävts att inhämtas från patienterna, 

vars journaler granskats. Resultaten är av intresse internt inom Kärl-Thoraxkliniken USÖ, 

vilket innebär att etikprövningsnämndens godkännande inte sökts. 

 Poäng 

Hypertoni 1 
Plack i två lokalisationer/plack i 
abdominell aorta 

1 

Hyperlipidemi/hyperkolesterolemi 1 
Rökning/KOL 1 
Ischemisk hjärtsjukdom/ stenos i 
kranskärl 

1 
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När data inhämtats från journalerna, har personnumren bytts till löpnummer. 

Personnummer har inte använts utanför USÖ. Kodnyckeln deponeras så att obehöriga inte 

kommer åt den på USÖ. De elektroniska journalerna och DT-bilderna finns på lösenords-

skyddad dator samt på lösenords-skyddad server inom Region Örebro län. För patienterna 

innebär läckage av de kodade, insamlande uppgifterna en potentiell risk. Det skulle kunna 

leda till att känslig data hamnar hos obehöriga samt identifiering av enskilda individer. Den 

risken anses dock låg med tanke på hur förvaringen av uppgifterna utförs. 

Identifiering av en enskild patient kan inte göras när resultaten av studien 

presenteras. Nyttan med studien är att jämföra antalet genetiska utredningar som gjorts på 

patienter (i de fall där bindvävssjukdom misstänks) med opererat aortaaneurysm eller -

dissektion och detta kan gynna kommande patienter. Denna nytta anses överväga de möjliga 

riskerna. 

Resultat 

Studiepopulationen 

 Totalt 154 patienter ingick enligt inklusionskriterier (Figur 1) under perioden 1 januari 2006 

till 31 december 2017. Patienternas åldrar varierade mellan 22–64 år. 

Andelen BAV samt aneurysm och dissektioner 

Andelen aneurysm utgjorde 42 % och 43 % av operationsfallen period 1 och 2. Period 3 såg 

annorlunda ut, där aneurysm utgjorde 63 % och resterande dissektioner. Totalt noterades 53 

stycken med BAV under hela tidsperioden 2006–2017. Medelåldern för BAV-patienter vid 

både dissektioner och aneurysm var lägre än medelåldern hos patienterna med trikuspid klaff 

(Tabell 2). 

Ålder 

Beträffande ålder kan från Tabell 2 läsas att trenden går mot att yngre personer opereras för 

aortaaneurysm och dissektioner.  
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Tabell 2. Klafftyp, medelålder (klafftyp) och antal aneurysm och dissektioner. 

Tidsperiod Period 1 (n=52) Period 2 (n=51) Period 3 (n=51) 
Klafftyp 
Trikuspid klaff 38 (73%) 33 (65%) 29 (57%) 
             -aneurysm 15 (29%) 14 (27%) 17 (33%) 
             -dissektion 23 (44%) 19 (37%) 12 (24%) 
             -Medelålder 
(aneurysm och 
dissektion) [år] 

56,8 55,2 53,9 

BAV 14 (27%) 18 (35%) 21 (41%) 
             -aneurysm 7 (13%) 8 (16%) 15 (29%) 
             -dissektion 7 (13%)  10 (20%) 6 (11%) 
             -Medelålder 
(aneurysm och 
dissektion) [år] 

49,5 52,6 48,9 

Monokuspid 0 0 1 (1,9%) 
    
Aneurysm och 
dissektioner (totalt) 

   

Aneurysm 22 (42%) 22 (42%) 32 (63%) 
Dissektion 30 (58%) 29 (57%) 19 (37%) 

 

Tabell 3. Ärftlighetsutredning. 

 Period 1 (n=52) Period 2 (n=51) Period 3 (n=51) 
Totalt antal 
dokumenterad 
ärftlighet (kardio-
vaskulär, 
aortasjukdom, 
klaffel)  

23 (44%) 19 (37%) 29 (57%) 

Ej ärftlighet för 
kardio-vaskulära 
sjukdomar 

10 (19%) 3 (5,9%) 10 (20%) 

Ej dokumenterad 29 (56%) 32 (63%) 22 (43%) 
 

Ärftlighetsanamnes 

Hos 29 patienter fanns dokumenterad ärftlighet (Tabell 3) period 3 jämfört med 23 stycken 

period 1. Flest antal där det totalt saknades ärftlighetsanamnes förekom under period 2. 

Ärftlighet för aortasjukdom dokumenteras för 2 stycken period 1 och 5 stycken period 3 

(Tabell 4). 
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Utredningsfrekvens 

Fler genetiska utredningar gjordes i period 3 jämfört med period 1 och 2. En patient med EDS 

och en patient med MFS hittades under hela tidsperioden (Tabell 4). Av dem som ej fick 

diagnos period 3 fanns kommentar om att det bör göras ett genetiskt test igen, med planen 5 år 

framåt för noggrannare test.  

Under period 3 fanns ett statistiskt signifikant samband mellan bicuspid klaff 

och beräknad misstänkt bindvävssjukdom (p= 0.0003). Någon statistiskt signifikant skillnad 

fanns dock ej period 1 och 2 (p= 0.98 ; p=0.13). 

Misstanke som dokumenteras i journal och misstanke på basis av metoden 

skiljde sig. Den journaldokumenterade misstanken innebär att patientens misstänkes ha 

bindvävssjukdom, men att det inte längre finns misstanke om bindvävssjukdom alternativt att 

bindvävssjukdomsmisstanke finns och man går vidare med utredning. 
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Tabell 4. Misstanke om bindvävssjukdom samt hypertoni/aterosklerotiskt orsakad thorakalt 

aortaaneurysm eller dissektion. Förkortningar: EDS = Ehlers Danlos syndrom, MFS = 

Marfans syndrom, BAV = bikuspid aortaklaff. 

 Period 1 (n= 52) Period 2 (n=51) Period 3 (n=51) 
Ärftlighet 
aortasjukdom 

2 (3,8%) 5 (9,8%) 5 (9,8%) 

Genetisk utredning 1 (1,9%) 2 (3,9%) 4 (7,8%) 
Diagnos Ej diagnos -EDS  

-Ej diagnos 
-MFS (1 stk) 
-Ej diagnos (3 stk) 

    
Bindvävssjukdom -
misstanke (i 
journal)  

6 (12%) 6 (12%) 10 (20%) 

Bindvävssjukdom-
misstanke och BAV 

0 2 (3,9%) 2 (3,9%) 

        Varav gentest - 2 (3,9%) 2 (3,9%) 
    
Bindvävssjukdom -
misstanke 
(beräknad enligt 
metod) 

11 (21%) 11 (22%) 17 (33%) 

Bindvävssjukdom-
misstanke och BAV 

3 (5,8%) 6 (12%) 13 (25%) 

      Varav gentest - 2 (3,9%) 2 (3,9%) 
Metod misstanke/ 
journal misstanke 

3/6 2/6 3/10 

Misstanke och 
trikuspid klaff 

8 (15%) 5 (9,8%) 4 (7,8%) 

    
Ateroskleros-eller 
hypertoni- 
orsakad 

41 (79%) 40 (78%) 34 (67%) 

-trikuspid klaff 30 (73% av 
ateroskl./hypertoni) 

28 (70%) 26 (76%) 

-BAV  11 (27%) 12 (30%) 8 (24%) 
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Diskussion 

I denna retrospektiva kohortstudie har jag gjort ett försök att kartlägga förekomst av 

bindvävssjukdom hos patienter som opererats för aortaaneurysm och dissektion och ifall fler 

som har misstänkt bindvävssjukdom blivit utredda under tidsperioden 2006–2017.  

Till min kännedom är detta en studie som inte har gjorts förut, de flesta 

studierna har koncentrerat sig på att kartlägga riskfaktorer [36]. Det har gjorts rapporter (Ding 

et al.) för att kontrollera hur många som dött i aortadissektion (av dem med plötslig 

hjärtsjukdom) och haft bindvävssjukdom (MFS) [37]. 

En signifikant skillnad hittar jag när jag jämför BAV med trikuspid klaff och 

samtidig misstanke om bindvävssjukdom (period 3). De två andra perioderna visade inte 

statistisk signifikans. Avsaknaden av samband de första perioderna kan bero på att det skulle 

behövas inkluderas fler i studien och även samlas in mer data från enskilda patienter. 

Uppgifterna om typ av klaff i operationsberättelserna kan även vara bristfälliga. 

Enligt de resultat jag fick fram är det dock knappast relevant med genetisk 

utredning på alla patienter med BAV och det stöds inte fullt av riktlinjer heller [15]. 

Överlappning mellan BAV och ärftligt syndrom finns enligt Bondy CA et al. [19], men även 

studier där förkalkning av klaffen och den inflammatoriska processen lyfts fram av Mordi et 

al. Förkalkning av de bikuspida klaffarna ses tidigt, men det finns även exempel där en 70-

åring med bikuspid klaff endast har diskret förkalkning av klaffen [38]. Enligt de Europeiska 

riktlinjerna råder inte konsensus om en förstagradssläkting till en patient med MFS och BAV, 

ska undersökas [15].  

 

För de olika tidsperioderna bedömdes 51-52 patienter (Tabell 3), alltså var grupperna 

jämförbara storleksmässigt. Studier visar ökning i operation på både män o kvinnor enligt 

Olsson et al. Detta visade inte materialet som opererades vid USÖ och resultatet kan inte 

direkt jämföras med det från Olsson et al. i och med att deras studie är utförd åren 1987–2002. 

Om man inkluderar dem som saknade preoperativ DT/annan bildmetodik fanns 68 patienter 

period 1, 64 patienter period 2 och 60 patienter period 3.  

 

Andelen aneurysm utgjorde 42 % och 43 % av operationsfallen period 1 och 2, medan period 

3 såg annorlunda ut med 63 % aneurysm och resterande dissektioner. I och med att materialet 

är av den här storleken kan man tänka sig att slumpmässig fördelning skett här. Olsson et al. 

visar på siffror som är liknande mina period 3 [36]. 
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Enligt Medicinbasen beror TAA på antingen hypertoni/ateroskleros (hos äldre) 

eller bindvävssjukdom [7]. Det som i min uppsats har definierats som åldersgräns (65 år) är 

enligt Howard et al. logiskt och Højbjerg et al. redovisar åldrar från 18 till 61 år (TS) [21,39], 

vilket krävs i denna uppsats med min frågeställning. Enligt Howard et al. planar incidensen 

för akut aortadissektion ut hos män innan 65-årsåldern [39].Vid tidig debutålder misstänks 

bindvävssjukdom (ifall inte annan patologi förekommer). Det är dock svårt att dra en exakt 

åldersgräns och bindvävssjukdomarna upptäcks i olika åldrar.  

Det är också en definitionsfråga när det kommer till TAA och AAA. Gränsen är 

delvis konstlad, då en patient med ett abdominellt aneurysm kan även ha ett thorakalt 

aneurysm - så kallat tandemaneurysm [15]. Det krävs dock för genomförandet av detta arbete 

och här har jag varit tvungen att förenkla sanningen genom antagandet att det endast rör sig 

om ett TAA. 

 

Beträffande ärftlighet för aortasjukdom (thorakal aortasjukdom) så har andelen ökat från 2 

(period 1) till 5 stycken period 3. Det ska ifrågasättas om man kan dra slutsats på resultatet, 

eftersom det rör sig om så få patienter. Det skulle behövas bedömning av ett större material 

och jämförande med andra regioner/län. Även journalernas omfattning skiljer sig under de 

olika tidsperioderna. Journaler i period 1 kunde jag inte utföra en ord-sökning på och då finns 

risken att patienter kan ha ofullständig ärftlighetsanamnes (metodiskt fel). 

Journaler kan vara inkompletta när det gäller utomlänspatienter. Patienter som 

inkommit direkt till USÖ har funnits journal från tidigare och den kan möjligen vara mer 

omfattande. Intressant skulle vara att se, ifall det bland de patienter med misstänkt 

bindvävssjukdom (metod) har journal från ett annat sjukhus än USÖ. Detta hade jag inte 

tidsmässigt resurser att göra. Andelen dokumentationer på ärftlighet generellt var större 

period 3 jämfört med period 1. 

 

Tolkning av DT-bilder visar inte på en absolut sanning: det kan förekomma aterosklerotiskt 

plack i aorta, även om det inte syns på DT. Det jag har gjort vid bedömning av DT-bilderna är 

ett grovt mått. Detta kan samverka till att fler än vad som är realistiskt blir misstänkta. 

Misstanke enligt journal (Kärl-Thoraxkliniken och Kardiologen, USÖ) och 

misstanke som är baserat på kriterier (beskrivet i metod) skiljer sig i antal under alla perioder.   

Misstanke enligt journal har ökat (från 6 stycken period 1, 2 till 10 stycken period 3), men så 

även misstanke enligt metod i denna uppsats (11 period 1 och 2, 17 stycken period 3). Detta 

resultat bör tolkas med stor försiktighet. Metoden ger falskt positiva resultat. 
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Vid jämförande av dem som misstänks i journal och de misstänkta enligt metoden ses skillnad 

(Tabell 4). De som utreddes med genetiskt test täcktes in i båda grupperna. Det är fler med 

bikuspid klaff i gruppen bindvävssjukdom-misstanke (metod) än i gruppen bindvävssjukdom-

misstanke (journal). 

Det finns många orsaker till varför misstanke, som är framtagen med metoden, 

skiljer sig från misstanke baserat på journaler. Patienter har bedömts av läkare som sett 

patienten och då inte dokumenterat någon misstanke, ifall inte anamnes tyder på det. Det är 

möjligt att misstanke inte väckts hos läkare ifall aortasjukdomen bedömts som 

hypertoni/aterosklerosorsakad. En diagnos för bindvävssjukdom ställs enligt kriterierna i 

bakgrunden, vid samtliga bindvävssjukdomar ett genetiskt test. För MFS användes förut 

fenotypen uteslutande för diagnosställning, men idag används gentest [14,40]. I metoden jag 

använde tas inte hänsyn till alla riskfaktorer och samsjuklighet. Till aortadissektion har man 

sett koppling av aortit, komplikationer till följd av jättecellsartrit, Takayasu artrit och 

systemisk lupus erythematosus [41], vilka metoden jag använt inte tar hänsyn till.  

De riskfaktorer jag valde att fokusera på har stöd i litteraturen: två riskfaktorer 

ökar risken 4-faldigt och tre (hypertoni, hyperlipidemi, rökning) ger en 7-faldigt ökad risk för 

ateroskleros och ischemisk hjärtsjukdom enligt studier som refereras i Robbins et al [1]. 

Hypertoni och rökning sågs som kraftigt potenta riskfaktorer enligt Howard et al [39]. 

 

En förskjutning hos MFS-patienter kan ses mot elektiv operation på dilaterad 

aorta istället för akut operation på dissekerad aorta. Åldern för operation har varit konstant 

över 20 år (hos MFS) (aningen yngre ålder för operation (innan år 2000) och äldre (efter år 

2000); ej statistisk signifikans) enligt A. Samadi et al. [42]. Deras resultat skulle tyda på att 

fler aneurysm än dissektioner opereras (detta hos MFS, som ej utgör alla som opereras för 

TAAD). Det kan diskuteras om detta beror på en ökad medvetenhet för bindvävssjukdomar 

inom sjukvården [40], och därigenom informationsspridning till och ökad vetskap hos 

patienter eller om det är en trend som pågår inom sjukdomens patogenes. I resultaten som jag 

fick fram kan man se en trend av yngre ålder (boxplot åldrar), detta omfattar 

normalbefolkning och de med diagnosen bindvävssjukdom. Det kan ses som en trend, men i 

och med studiepopulationens storlek kan man inte dra slutsats utifrån resultatet. Olsson et al. 

visar att medianåldern sjönk hos TAD-patienter vid diagnosställning (från 73 till 71 år,  

p< 0.0001) och operationsåldern ökade från 61 år till 63 år (p=0.0007) [36]. Varför 

medianåldrarna i kohorten jag bedömde var märkbart lägre (51,5 år period 3 och 54,8 år 

period 1) beror på urvalet av patienter (inklusion av yngre än 65 år). 
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Svagheter i denna studie var att indelningen av etiologin för TAAD, var grov: antingen 

bindvävssjukdom eller ateroskleros och/eller hypertoni-orsakad aortasjukdom. I diskussionen 

tar jag upp andra faktorer som samverkar i etiologisk mening. Till exempel uppdelning i kön 

fanns inte i min metod, medan Howard et al. visade i sin studie att det inte fanns signifikanta 

skillnader angående riskfaktorer könen emellan [39]. Det tas upp i studier och böcker som en 

välkänd riskfaktor [1,43] och det är en svaghet i denna studie. 

Slutsats 
En blygsam skillnad ses i utredningsfrekvens för bindvävssjukdom som orsak till 

aortaaneurysm och dissektion under åren 2006–2017 på Kärl-Thoraxkliniken USÖ. Det som 

kan ses är en ökad misstanke om bindvävssjukdom som möjlig orsak till aortaaneurysm eller 

dissektion.  

Särskilt tack 

Till min handledare Örjan Friberg skulle jag vilja rikta ett vänligt tack. Trots ett fullt schema, 

lyckades du ge mig bra handledning i skrivandet och goda råd under hela arbetsprocessen. 

Synpunkter du gav var ovärderliga och uppskattade. 
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