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Sammanfattning 

Bakgrund 

När kroppens egen hormonproduktion av estrogen och progesteron minskar, 

som sker vid kvinnans menopaus, så ökar riskerna att drabbas av 

kardiovaskulära sjukdomar.  

Syfte 

Att försöka besvara frågan om substitutionsterapi efter menopaus kan påverka 

riskerna att drabbas av kardiovaskulär sjukdom genom undersöka olika 

riskmarkörer för CVD samt om administrationssättet kan påverka riskerna.  

Metod 

Litteratursökningarna har i första hand gjorts på PubMed och Umeå 

Universitetsbibliotek under tiden 2015-02-05 – 2015-02-25. Det ingick sex 

originalartiklar och förutom det artiklar som var relevanta för att få 

bakgrundinformation. Inklusionskriterierna var att studierna skulle vara 

utförda på kvinnor, aktuella studier som var relevanta för min studie. 

Exklusionskriterier var studier där kvinnorna hade diabetes eller någon annan 

sjukdom. 

Resultat 

Substitutionsterapi med estrogen och/eller gestagen har god effekt på 

premenstruella besvär som värmevallningar och sömnstörningar. Om det finns 

ökade risker att drabbas av CVD är svårare att besvara utifrån de begränsade 

artiklar som denna litteraturstudie bygger på. Den orala behandlingen kräver 

högre doser, ger ökade triglycerider och därmed ökade riskfaktorer. Vid 

transdermal behandling kunde ingen ökning av de olika riskfaktorer jämfört 

med placebo visas. 

Diskussion och slutsats 

Vissa av studierna indikerar att transdermal behandling inte har någon effekt på 

hemostasen och därför inte ökar risken att drabbas av kardiovaskulär sjukdom. 

En annan studie menar att det har fastställts att estradiol, på grund av sitt 

enterohepatiska kretslopp, ger mer positiva förändringar på lipider, och därför 

skulle ge mindre risker. Det gick inte att ge något entydigt svar om risken ökade 

eller minskade att drabbas av en kardiovaskulär sjukdom. Om man ska 

behandla är det viktigt att börja så tidigt som möjligt efter menopaus för att inte 

öka riskerna. 

Nyckelord: kardiovaskulär sjukdom, substitutionsterapi, estrogen, progesteron, 

hormonersättningspreparat (Hormone Replacement Therapy, HRT) 
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ORDLISTA 

 

AT = antititrombin, brist innebär en ökad risk för att få venös trombos. 

BMI = Body Mass Index. Övervikt 25-29,9. Fetma grad 1: 30-34,9. Fetma grad 2: 35-
39, 9. 

CAC = Coronary Calcium score, närvaron av kalcium i blodkärl är ett tecken på 
kranskärlssjukdom. 

CIMT = carotid artery intima-media thickness, halspulsåderns inre skikt mäts, för att 
diagnosticera en aterosklerotisk hjärtsjukdom.  

CVD = cardiovascular disease 

Desogestrel = Ett på kemisk väg framställt hormon som har samma hämmande effekt 
på ägglossning som det kvinnliga könshormonet gestagen (gulkroppshormon)  

FSH = follikelstimulerande hormon FSH, referensintervall för kvinnor i menopaus; 
30-130 U/L. 

GFC = global fibrinolytisk kapaciteten. Enzymatisk upplösning av blodkoagel, en 
process i kroppen som motverkar blodets koagulation. 

HRT = Substitutionsterapi (eng. hormone replacement therapy). 

Invasiv = medicinska undersökningar när man tränger in i kroppen med någon form 
av instrument, t ex provtagning med en spruta. 

MCP-1 = Monocyte chemoattractant protein-1, reglerar migration och infiltration av 
monocyter/makrofager. 

MPV = Mean platelet volym, mätning av den genomsnittliga storleken av blodplättar.   

MPA = Medroxiprogesteronacetat, syntetiskt hormon (progesteronliknande).  

PAI-1 = Plasminogenaktivator inhibitor typ 1, inhibitor till plasminogen, en 
komponent i blodkoagulationssystemet, ökade nivåer är förknippade med olika 
kardiovaskulära sjukdomstillstånd. 

RHI = reactiv hyperemi, en övergående ökning av blodflödet efter en tids ischemi. 

SHGB = sex hormone binding globulin, glukoprotein som binder till gonadala 
steroider (sex hormones). 

TFPI = tissue factor pathway inhibitor, reversibel hämning av faktor Xa, som är ett 
enzym i koagulationskaskaden. 

TIA = Transitorisk Ischemisk Attack - är en snabbt övergående tillfällig syrebrist i 
någon av hjärnans blodkärl. 
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INTRODUKTION 

 

Stroke, slaganfall, hjärtinfarkt, ischemisk attack, hjärninfarkt och Transitorisk 
Ischemisk Attack (TIA) är begrepp som alla ryms under beteckningen kardiovaskulära 
händelser. Ordet kardiovaskulära systemet kommer från cardiá eller hjärta (grekiska) 
och vaskulär som innebär ett system eller nätverk av blodkärl (1). 

Hjärt-kärlsjukdomar eller kardiovaskulära sjukdomar är en ledande dödsorsak för 
kvinnor i Sverige. Kvinnors risk att insjukna kommer dock 8-10 år senare än vad det 
gör för män och orsaken till det är att kvinnor skyddas före menopausen av endogena 
östrogener. Substitutionsterapi med östrogen används för att lindra klimakteriebesvär 
typ värmevallningar, sköra och torra slemhinnor och sömnsvårigheter (2). Frågan är 
om östrogentillskott efter menopausen, substitutionsterapi (eng. hormone replacement 
therapy, HRT) skyddar mot kardiovaskulära sjukdomar.  Det finns nu ett 40-tal 
observationsstudier som har visat att HRT minskar dödsfall och sjukdom, som orsakas 
av kardiovaskulära händelser. Behandlingen kan ha en gynnsam verkan om den sätts in 
i god tid. Tester visar att hormonbehandlingen förbättrar blodflödet, minskar 
inlagringen av blodfetter i kärlväggar och hejdar inflammationer som bidrar till att 
utveckla kärlskada vid fettinlagringar på kärlväggen. Östrogen som sätts in senare kan 
ha motsatta effekter på kärlväggarnas funktion om en åderförfettning redan har 
utvecklats (3). De läkemedel som används är östrogen, östrogen i kombination med 
gestagen eller enbart gestagener. Läkemedlen ska i första hands användas med 
indikation mot premenstruella besvär som värmevallningar och sömnproblem och inte 
användas enbart för att förebygga benskörhet (4). 

Statistiskt sett var det, år 2014, 290 000 kvinnor med snittålder 68,9 år som använde 
lågpotenta östrogener samt 109 000 kvinnor med snittålder 58,1 år som använde 
mellanpotenta östrogenpreparat. Värdet håller sig ganska stabilt om man ser fem år 
tillbaka i tiden (5). 
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GESTAGENER 

 

Kolesterol 

 

Pregnenolon           7-alfa- hydroxipregnenolon                      Dehydroepiandrosteron 

             

 

Progesteron          17-alfa-hydroxyprogesteron     androstendion 

 

                                                                  estron                                    testosteron                                                                 

                                        

 

                                                                   estradiol                               estriol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Figur 1. Hormonsyntesen av gestagener som sker i kroppen. Bearbetad från (6). 

Progesteron eller gulkroppshormon är ett naturligt steroidhormon som frisätts från 
gulkroppen efter ägglossningen (7). Medroxiprogesteron och Desogestel är syntetiska 
hormon som liknar progesteron (8,9). 

 

  Medroxiprogesteron (8).         Progesteron (10).                   Desogestrel (11).                      

                           

  

Pregnenolon (12). 

 

Figur 2. Det vanligaste syntetiska progesteron och gestagenerna  
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Progesteron bildas av kolesterol via pregnenolon i gulkroppen, binjurar, placenta och 
gliaceller i hjärnan. Progesterons farmakokinetiska egenskaper gör att den inte används 
så mycket rent terapeutiskt. Den har hög första passage metabolism i levern vid per 
oral administrering och dess halveringstid är kort. Gestagener är syntetiska steroider 
med en biologisk verkningsmekanism som liknar progesteron. Syntetiska gestagener 
kan delas in i två huvudgrupper baserat på dess kemiska struktur. 
Medroxyprogesteronacetat hör till den första gruppen med samma 21-kolskelett som 
progesteron Dessa gestagener har hög androcitet och kan därför ge upphov till 
androgena biverkningar såsom hirsutism och akne. De nyare gonanerna med framför 
allt levonorgestrel och desogestrel är en subgrupp av potenta 19-norgestagener (19-
nortestosteron) med en etylgrupp vid kol nummer tretton. Dessa preparat är nära 
besläktade med progesteron och saknar androgenicitet (13). Tibolon och Livial har 
kombinerade östrogena, gestagena och androgena egenskaper (14).  

 

Biverkningar av desogestrel (11). 

 Bröstspänningar 

 Huvudvärk 

 Nedstämdhet 

 Illamående                          

 Olaga vaginalblödning                              

 Viktökning 

 Bröstspänning 

 Vätskeretention 

 Acne 

 Minskad libido                    
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Östrogener, estradiol      

 

  

Figur 3. Kemisk formel estradiol (Estra-1,3,5(10)-trien-3,17β-diol) (15) 

Estradiol (östradiol) är ett naturligt förekommande medelstarkt östrogen som 
bildas i ovariernas folliklar och i gulkroppen. Det används främst som 
ersättningsmedel vid behandling av klimakteriebesvär när den egna 
produktionen avstannat. Estriol (östriol) är ett naturligt förekommande svag 
östrogen steroid (16). Konjugerat hästöstrogen är jämförbart med östradiol och 
hör till gruppen medelpotenta östrogen (17). 

 

Östrogeners biverkningar. Oestriol (18). 

 Nedstämdhet 

 Huvudvärk 

 Utslag 

 Klåda 

 Dyspepsi 

 Bröstspänning 

 Menstruationsrubbningar 

 Viktminskning/viktökning 

 Östrogener ökar mängden tyroideabindande globulin (TBG) vilket medför 
ökade nivåer av cirkulerande tyroideahormon.  
 
 

Bröstcancer. 
 
En upp till dubblerad risk för att få diagnosen bröstcancer har rapporterats för kvinnor 
som fått en kombinerad behandling med östrogen och gestagen i mer än 5 år.  Den 
högre risken gäller framförallt kombinationsbehandling med östrogen/gestagen. HRT 
ska inte användas av kvinnor som genomgått behandling mot bröstcancer därför att 
risken för återfall anses öka. 

Endometriecancer (livmodercancer) 

Kvinnor som har kvar livmodern ska inte enbart behandlas med östrogen pga. den 
ökade risken för endometriecancer. Risken ökar med 5 fall per 1000 kvinnor i åldrarna 
mellan 50-65 år. Tillägg av gestagenener, som motverkar tillväxt av 
livmoderslemhinnan, med cirka 12 dagar per cykel kan förebygga denna ökade risk. 
Antalet dagar har betydelse, tillägg under 10 dagar av behandlingsmånaden ger 
fullständigt skydd mot riskökningen och studier har visat att ju fler dagar desto större 
riskminskning (18). 

Ventrombos 

HRT anses ge 1,3-3 gånger större relativ risk för att utveckla djup ventrombos eller 
lungemboli. Den risken är högre under det första behandlingsåret (18).        
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PREPARAT OCH TERAPIER 

 

Det finns olika sätt att dosera östrogen och gestagen vid kombinerad behandling och 
det finns olika beredningsformer 

 

Substans Beredningsform        Läkemedelsnamn 

 

medroxiprogesteronacetat    tabletter Provera® 

östradiol gel Divigel® 

 depotplåster Evorel®, Estradot ® 

 tabletter Femanest, Progynon ® 

 vagitorier Vagifem ® 

 inlägg Oestring ® 

östriol gel Blissel ® 

 vagitorium Estrokad® 

 tabletter Oestriol ® Aspen ® 

 vagitorium, gel Ovesterin® 

Kombinationspreparat   

östrogen + gestagen depotplåster Estalis®, Sequidot® 

östrogen + gestagen tabletter   Activelle®, Angemin®, 
Cliovelle®, Divina plus®, 
Eviana®, 
Femanor®Femasekvens®, 
Indivina®. Novofem®, 
Trivina® 

levonovogestrel    spiral  Mirena ®20 mikrogr/24 h) 

Östrogen- och gestagen-
androgenpreparat. 

tabletter Tibolon® och Livial®       

 

Tabell 1, bearbetad från Fass.se.  Substans, beredningsform och läkemedelsnamn 
för de vanligast förekommande läkemedlen med indikation premenstruella besvär, 
vallningar och sköra slemhinnor (19). 
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BAKGRUND   

olika biomarkörers höga värden är ofta en riskfaktor för CVD. 

Mean platelet volym  

MPV är ett mått som beskriver den genomsnittliga storleken på trombocyterna. 
Förhöjda värden indikerar antingen en hög trombocytproduktion eller en ökad 
stimulering av trombocyterna, vilken kan tyda på en ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar. 
Stora blodplättar producerar pro-trombotiska faktorer, tromboxan A2, vilken ökar 
benägenheten för trombos (20). 

Kemokiner 

Kemokiner bildas och utsöndras av de flesta celltyper I kroppen och verkar genom att 
binda till sig G-proteinkopplade receptorer och är en markör för inflammation (21). 

Endotelfunktion 

Endotelceller bekläder blodkärlens inre väggar och producerar viktiga ämnen vilka 
medverkar vid reglering av blodflöde, blodtryck, blodproppsbildning och inflammation. 
Endotelin och kväveoxid bildas i endotelcellerna. Kväveoxid är skyddande och ökar 
blodflödet medan endotelin minskar blodflödet och kan verka vävnadsskadande. På 
patienter med åderförkalkning undersöks effekter av läkemedel som blockerar 
endotelin effekterna på blodflöde och blodkärlsfunktion (22) 

Fibrin 

Fibrin är ett olösligt protein, och är huvudkomponenten i en blodpropp. Vid en 
vävnadsskada omvandlas fibrinogen till fibrin under inverkan av trombin som är ett 
koaguleringsenzym. Fibrintrådar och trombocyter bygger upp en svampliknande massa 
som bildar blodproppar. Denna härdningsprocess stabiliseras av ett ämne s.k. 
fibrinstabiliserande faktor (faktor XII) (23). 

Plasminogenaktivator inhibitor typ 1 

PAI-1 är en s.k. serpin, en proteashämmare. Den hämmar kroppens upplösning av 
blodproppar (fibrinolys). Höga halter av PAI-1 i blodet ökar risken för hjärtinfarkt och 
även trombossjukdomar (24) . 

Homocystein 

Homocystein är en aminosyra som bildas vid omsättningen av den essentiella 
aminosyran metionin. Vid höga nivåer ökar bildningen av fria radikaler och risken att 
drabbas av kardiovaskulära sjukdomar kan öka. För nedbrytning och omsättning av 
Homocystein krävs folsyra, vitamin B 12 och vitamin B 6. Vitamintillskott har visat sig 
kunna sänka nivåerna av homocystein-nivån med 25 % (25). 

D-dimer 

När koagulationssystemet aktiveras produceras trombin. Trombin har flera funktioner 
som att konvertera fibrinogen till fibrin. Fibrinmolekyler länkas samman och bildar ett 
nät som ligger till grund för ett koagel och en blodpropp kan bildas. Trombin kan även 
aktivera kroppens eget upplösningssystem, det fibrinolytiska systemet. När blod-
proppar börjar lösas upp produceras ett fibrinfragment som kallas d-dimer. När 
nivåerna ökar av d-dimer kan det innebära att det fibrinolytiska systemet har aktiverats 
men höga d-dimer nivåer kan även ses vid infektion, inflammation och graviditet. Ett 
lågt värde på d-dimer kan utesluta en blodpropp men ett högt värde kan inte bekräfta 
att det varit en blodpropp (26). 
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SYFTE  

 

Att försöka besvara frågan om substitutionsterapi efter menopaus kan påverka riskerna 
att drabbas av kardiovaskulär sjukdom samt om administrationssättet kan påverka 
riskerna.  

Syftet med denna litteraturstudie är att jämföra riskerna av att drabbas av 
kardiovaskulära händelser vid substitutionsbehandling med östrogen och vid 
kombinationsbehandling med östrogen och gestagen, samt om risken att drabbas kan 
påverkas av administrationssättet. Hur stora är riskerna att drabbas av en stroke eller 
hjärtinfarkt vid en substitutionsterapi med hormonpreparat? Skiljer sig riskerna åt vid 
användning av tabletter eller plåster? 

Vagitorier som används vid symtomatisk behandling vid urinvägsbesvär är inte med i 
denna undersökning. Jämförelsen gäller transdermal behandling med plåster eller gel 
samt oral behandling med tabletter. Undersökningen gäller om utvecklingen av 
riskfaktorer för CVD ökar med hormonbehandling. Många kvinnor använder denna typ 
av läkemedel och jag tycker det är viktigt att studera det. 
 

METOD 

Inriktningen har varit kliniska prövningar på kvinnor. Sökningen gällde aktuella 
vetenskapliga artiklar, human, på engelska. Den första sökningen i PubMed: 
cardiovascular disease and estradiol 2011-2015 gav 19 träffar. Sökningen på Umeå 
bibliotek med sökorden cardiovasculär disease and estradiol, women 2011-2015 gav 414 
träffar. Inklusionskriterierna var vetenskapliga artiklar, och det var femton stycken. 
Sökord: cardiovascular disease, estradiol, cardiovascular disease AND estradiol. 
Exklusionskriterier som användes på PubMed var artiklar äldre än fem år, artiklar 
skrivna på andra språk än engelska och svenska samt artiklar som även tog upp andra 
kroniska sjukdomar i sina jämförelser. Andra litteratursökningar för att hitta artiklar 
till bakgrunden gjordes på sökorden estrogen och gestagen.  

 

Datum Sökord Begränsande  Antal 
träffar 

Referenser 

150205 
UB 

Cardiovascular 
disease and 
estradiol 
women -2015  

Human 
Aktuella 
Vetenskapliga 
artiklar 

15 28,29,30,32 

150207 
Pubmed 

Cardiovascular 
disease AND 
estradiol 
women -2015 

Relevant 
Human 
 

19 27, 33 

150225 
UB 

Progesterone 
women 
menopause 

Vetenskaplig 
artiklar skrivna 
på engelska. 
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Tabell 2. Tabell med artikelsökning på Umeå bibliotek och PubMed. 
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RESULTATDEL 

 

STUDIE 1: 

Endothelial function in women of the Kronos Early Estrogen Prevention 
Study.   

 

Bakgrund 

Denna studie utvärderar behandlingen av fyra års substitutionsterapi. Den gällde en 
undersökning av endotelfunktionen, hos friska, nyligen postmenopausala kvinnor. 
Endotelfunktionen förändras tidigt vid en aterosklerotisk sjukdomsprocess, och 
klimakteriet är en period med ökad risk för hjärtkärlsjukdom och sjunkande 
endotelfunktion hos kvinnor. Flera studier har visat att kvinnor i klimakteriet som 
medicinerar med substitutionsterapi har en minskad incidens och minskade risker att 
drabbas av kardiovaskulära sjukdomar. Bäst effekt fås om kvinnan startar sin 
behandling tidigt i klimakteriet i annat fall kan effekten bli det motsatta. Initiering av 
hormonterapi strax efter klimakteriet minskar kranskärlens ateroskleros.  

Syfte 

Studien syfte är att utvärdera effekten av hormonterapi, oral respektive transdermal, på 
endotelfunktionen, som förändras vid ateroskleros och är en riskfaktor vid CVD.  

 

Metod 

Kvinnorna var i åldrarna 42-59 år och det hade gått mellan 6 månader och 3 år från 
sista menstruation. För att ingå i studien skulle kvinnorna vara friska, utan diabetes 
och inte haft någon CVD eller hyperlipedemi som kräver lipidsänkande medel. Ingen av 
kvinnorna rökte mer än 10 cigaretter per dag eller hade obehandlad hypertoni. Deras 
BMI var under 35. Enligt Framingham riskpoäng för risk att utveckla CVD var 
kvinnorna placerade i en lågriskkategori. Deltagarna fick fylla i ett frågeformulär som 
handlade om vilka typer av besvär dem haft sedan tre månader tillbaka, symtom som 
insomnia, varma flush, nattliga svettningar och hjärtklappning. Kvinnorna 
rangordnade besvären på en numerisk skala som ingen, mild (0-2) eller måttlig svår (3-
5). Därefter randomiserades deltagarna till de olika behandlingsgrupperna. Första 
gruppen fick en daglig dos oral hästöstrogen (0,45 mg). Andra gruppen fick veckovis 
transdermal 17β-östradiol (50 mikrogram/dag). Tredje gruppen fick enbart placebo. 
Kvinnorna med östrogen fick dessutom behandling med intermittent progesteron, 
dosering 200 mg dagligen de 12 första dagarna i månaden. Hormonnivåerna mättes 
med högkänsliga vätskekromatografi/masspektrometri vid kliniska kärnlaboratoriet 
vid Mayo Clinik Minnesota, USA. 
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Testet utfördes med hjälp av en icke invasiv teknik vilket ökade chansen att deltagarna 
stannar kvar i studien som varade i fyra år. 
En Endo-Pat-tonometer användes för att fastställa ett värde på endotelfunktionen. 
Deltagarna fastade och hade undvikit koffein och tobak för minst 2 timmar före testet. 
Testerna gjordes mellan 07.00-12.00 i ett tyst rum. Deltagarna fick ligga ned och 
täcktes med en filt. En blodtrycksmanschett placerades på den icke-dominanta 
överarmen medan sensorer placerades på pekfingret på varje hand. 
Blodtrycksmanschetten var uppblåst till 200 mm-hg för att begränsa flödet i 5 minuter 
för att skapa en ischemi varefter tryckmanschetten öppnades vilket gav den önskade 
dilatationen. Ett övergående ökat blodflöde skapas vilket ger den en reaktiv hyperemi 
(RHI) med vars hjälp man sedan kan få ett värde på endotelfunktionen. RHI 
beräknades med hjälp av en särskild programvara i systemet. RHI bestämdes före 
randomiseringen till hormon/placebo behandlingen och därefter årligen i 4 år. 

 

Resultat 

95 kvinnor gjorde RHI mätningen och 83 av dessa hade minst en uppföljande mätning. 
Av CVD riskfaktorer bedömdes förändringar i serumnivåer av triglycerider som var 
markant högre i gruppen som fick oralt östrogen. Rapporterade svårighetsgrad av flush 
och nattliga svettningar var markant lägre i de två behandlingsgrupperna jämfört med 
placebo. Värdet av CIMT hade ökat ungefär 0,04 mm och den ökningen var lika i alla 
grupperna, oral, transdermal och placebo. Övriga riskfaktorer för CVD som HDL, LDL, 
BMI och fasteblodsockret hade inte påverkats av hormonbehandling. 

 

Slutsats  

Resultatet av denna fyraåriga undersökning av menopausala kvinnors gav inte någon 
signifikant förändrad endotelfunktion jämfört med placebobehandlingen. Inte heller 
andra riskfaktorer hade förändrats signifikant med hormonterapi, utom triglycerider 
som ökat vid behandling med oral östrogen (27). 
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STUDIE 2 

Hot flushes and biochemical markers for cardiovascular disease: a 
randomized trial on hormone therapy. 

Bakgrund 

Värmevallningar vid klimakteriebesvär kan påverka svaren från olika vaskulära 
riskfaktorer vid hormonbehandling som lipider och C-reaktivt protein. Dessa svar från 
biokemiska markörer för CVD jämfördes nyligen hos postmenopausala kvinnor som 
fick hormonterapi som behandling mot värmevallningar.  
Hormoner, speciellt östrogen, har visat sig ha uttalade effekter på hjärt-kärl-hälsa, 
vilket kan förklara resultaten i de långsiktiga observationsstudier som visat att 
hormonbehandling av postmenopausala kvinnor skyddar mot kardiovaskulära 
sjukdomar. Placebokontrollerade studier som gjorts har dock visat att hormonterapi 
varit ineffektivt både primärt och sekundärt när det gäller förebyggande av CVD. Det 
finns några rimliga förklaringar till dessa olika uppgifter, hög ålder och att det gått en 
lång tid sedan menopaus hos kvinnorna i dessa studier. 
Obehandlade värmevallningar som kvinnan har innan hormonbehandlingen börjar, har 
nyligen visat sig ha olika effekter på dynamiskt blodflödesrelaterade variabler och kan 
ge olika resultat i studier som undersöker hormonbehandlingsterapier.  Denna effekt 
kan delvis förmedlas genom biokemiska markörer för CVD som lipider och C-reaktivt 
protein. Dessutom skulle det kunna vara möjligt att inte bara obehandlade 
värmevallningar, utan också minskningen av värmevallningar under hormonterapin 
kan bidra till hormoninducerade förändringar av biomarkörer. Oral och transdermal 
hormonterapi resulterar i olika östrogena ”miljöer” vilket gör att de vaskulära 
biomarkörerna kan påverkas olika. 
 

Syfte 

Denna studie var utformad för att analysera effekten av om obehandlade 
värmevallningar kan påverka svaren från biokemiska markörer, som indirekt är 
riskfaktorer för CVD, vid oral eller transdermal hormonterapi som användes för att 
behandla värmevallningar på nyligen postmenopausala kvinnor. 

Metod 

150 friska kvinnor inkluderades i denna studie. Kriterierna var i korthet. Kvinnorna 
skulle ha ett BMI under 30, nyligen postmenopausala, tiden sen senaste menstruation 
var 6-36 månader. Kvinnornas ålder var 48-55 och de hade inte behandlats med 
hormoner tidigare. Kvinnor som rökte, hade högt blodtryck (över 140/90) eller 
opererat bort livmodern uteslöts. Studien var utformad så att kvinnorna fick gradera 
svårighetsgrad och frekvensen av värmevallningarna som de hade och notera detta 
under en period på två veckor. Vid baslinjen var gruppen indelad i kvinnor som 
graderat sina besvär till inga, milda, moderata/måttliga eller svåra värmevallningar. 
Kvinnorna i denna studie, som var dubbel-blind, placebokontrollerad 
hormonterapistudie, fick slutligen klassificera sina besvär till outhärdliga, vilket var 7 
måttliga/svåra vallningar per dag (n=72) till tolererbara, vilket var 3 milda episoder per 
dag.(n=72).                                                                                                                               
Kvinnorna som skulle vara med i studien randomiserades i 4 grupper. 
Läkemedelsbehandlingen bestod av estradiol. Transdermalt, vilket gavs i form av ett gel 
med styrkan 1 mg (n=36), estradiol tabletter med styrkan 2 mg (n=35).                          
En grupp fick en kombinationsbehandling som bestod av estradiol tabletter 2 mg i 
kombination med medroxiprogesteronacetat 5 mg per dag (n=34) samt en grupp som 
fick placebobehandling (n=37) bestående av gel/tabletter. Kvinnorna delades dessutom 
in i två grupper med avseende på deras graderade uppfattning om hur stora besvären 
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var av värmevallningar, acceptabla eller oacceptabla blodvallningar. För kvinnorna med 
oacceptabla besvär var tiden sedan menopausen kortare. 142 kvinnor fullföljde studien. 
Behandlingstiden var 6 månader. Compliance utvärderades genom att kontrollräkning 
gjordes av de använda och returnerade tabletterna och gelerna i 6 månader. 
Förändringar i lipider, lipoproteiner, sex hormone binding globulin (SHGB) och 
högkänsligt C-reaktivt protein jämfördes. Dessa randomiserade prövningarna hölls i 
USA, National Institutes of Health Clinical Research.  

Effektanalys gjordes, man mätte skillnader respons/effekt mellan kvinnor med 
oacceptabla och acceptabla värmevallningar och mellan hormonterapierna: Mätningar 
gjordes med hjälp av en arteriell aortapulsanalys (pulsvåg-analys). Pulsvågen färdas 
med olika hastighet genom artärerna. När artärerna är elastiska färdas vågen långsamt 
men i artärer som är stela går pulsvågen snabbare. Blodprov togs vid baslinjen samt 
efter 6 månader. Markörer som mättes var totalkolesterol, HDL, LDL, VLDL, 
triglycerider, lipoproteiner. estron (E 1), estradiol (E2), FSH, tyroideastimulerande 
hormon, hs-CRP (crp för CVD), SHBG mättes också. Den fria estradiol index (FEI) 
beräknades. Graden av veckovis graderade värmevallningar mättes också. (HFWWS) 

Resultat 

Kvinnorna som fick hormonregimer fick en ökning av östrogennivåerna i blodet. 
Placebogruppen fick ingen ökning. Den orala terapin gav en betydande högre nivå av 
estrone, en 19,4-faldig höjning jämfört med den transdermala som gav en 2,5 – faldig 
höjning. Kombinationsgruppen fick en 13,3-faldig höjning.  Höjningen av estradiol var 
för den orala gruppen 4,9-faldigt och för den transdermala gruppen en 4,0-faldig 
höjning. Kombinationsgruppen fick en 3,2-faldig höjning av estradiol jämför med 
placebogruppen som inte hade någon höjning alls. Besvär som värmevallningar 
minskade i de två grupperna som fick hormonbehandling medan placebogruppen inte 
fick någon lindring av värmevallningarna. 

HRT Ökning av 
estron (E1) 

Ökning av 
estradiol  
E2) 

Sänkning av 
lipoproteiner 
- acceptabla 

Sänkning av 
lipoproteiner 
icke- accept.   

Estradiol tabletter 2 mg 19,4 - 
faldig 

4,9-faldigt -4,3 % -21,6 % 

Estradiol transdermal 1 
mg  

2,5 - faldig 4,0-faldigt -21,7 % -19,3 % 

Estradiol tabletter 2 mg i 
kombination med 
medroxiprogesteronacetat. 

13-3-faldig 3,2-faldig -25,7 % -19,6 % 

placebo Ingen 
ökning 

Ingen 
ökning 

1,9 % -8,8 % 

Tabell 3. De olika hormonterapiregimerna gav olika ökningar av estron och estradiol i 
blodet hos användarna. Sänkningen av lipoproteiner skiljer sig åt för kvinnor med 
acceptabla värmevallningar jämfört med icke acceptabla värmevallningar. 

Data visade att status för obehandlade värmevallningar inte signifikant påverkar svaren 
av CVD markörer till oral eller transdermal hormonterapi, men de förknippades med 
positiva vaskulära respons hos 70 % av markörerna. Dessa är de första uppgifterna som 
visar att status på värmevallningars och deras svårighetsgrad kan påverka risken för 
CVD. Markörer som används för att bedöma risk för CVD mättes.  
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Estradiol mättes eftersom detta östrogen inte innehåller andra biologiskt aktiva 
molekyler och dess påverkan på det kardiovaskulära systemet och förändringar av CVD 
markörer fås enbart genom en estrogen effekt. Tillsats av MPA har ofta setts som en 
riskfaktor till CVD. Det har fastställts att estradiol, på grund av sitt enterohepatiska 
kretslopp, ger mer positiva förändringar på lipider (undantag triglycerider). Detta sågs 
också i denna studie, förutom en mindre nedgång i totalkolesterol hos användare av 
oral snarare än transdermal estrogen. Det var stor skillnad i grupperna plus, minus 100 
% så var det svårt att dra några slutsatser.    

 

Slutsats 

Denna studie misslyckades att visa ett signifikant samband mellan värmevallningar och 
svaren från CVD biomarkörer vid hormonbehandling oavsett hur det administrerats. 
Detta kan innebära att värmevallningar faktiskt inte är avgörande för dessa svar. 
Alternativet är att denna studie var för liten, för att fånga upp förändringar hos dessa 
markörer som har en stor biologisk variation. En hypotes som understöds av data som 
visar att sju av tio biomarkörer svarade mer positivt på hormonterapi hos kvinnor som 
hade oacceptabla värmevallningar när provsvaren från alla behandlingsterapier slogs 
samman. Det kan vara värt att sträva efter en maximal minskning av värmevallningar 
vid hormonterapi, inte bara med tanke på en högre livskvalitet för kvinnorna utan 
också ur aspekten kärlhälsa. Sammanfattningsvis gav denna studie inte tillräckliga 
bevis för att värmevallningars status före hormonbehandling kan påverka riskfaktorer 
för CVD(28). 
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STUDIE 3 

Progesterone Therapy, Endothelial Function and Cardiovascular Risk 
Factors: A 3-Month Randomized, Placebo-Controlled Trial in Healthy Early 
Postmenopausal Women. 

Inledning 

Progesteron är en effektiv behandling vid blodvallningar och nattliga besvär. De 
kardiovaskulära effekterna av progesteron är relativt okända men mycket tyder på att 
normala värden av östradiol och progesteron i menopausen kan ge ett senare 
hjärtskydd. Denna studie jämför effekten av progesteron/placebo på endotelfunktion, 
vikt, blodtryck, ämnesomsättning, lipider, inflammation och koagulation.  

Bakgrund 

Hormonerna i menstruationscykeln tros skydda kvinnor från CVD och kvinnor 
insjuknar vid högre ålder än män. Detta ”premenopausala hormonella skydd” tillskrivs 
särskilt estradiol. Observationsdata har föreslagit att östrogenbehandling (med eller 
utan gestagen) är effektivt förebyggande mot CVD medan andra data visar brist på 
fördelar eller t o m visat skada.  

Progesteron, kvinnors andra äggstockssteroid kan också bidra till premenopausala 
skydd för CVD. Yngre kvinnor har höga halter östradiol och cykliska progesteron 
nivåer. Kvinnor med återkommande missfall har lägre progesteron nivåer än normalt 
och även ökade risk för CVD. Det finns förslag på att både progesteron och estradiol är 
nödvändiga för premenopausala CVD skydd. Det finns ingen randomiserad, 
placebokontrollerad försöksdata på effekterna hos postmenopausala kvinnor med oralt 
mikroniserat progesteron ensamt (utan estradiol) på förändringar i mänsklig 
endotelfunktion och metabola markörer. Studier har visat att blodtrycket sjunker hos 
äldre män och kvinnor vid behandling med progesteron.  

Syfte                                                                

Det primära syftet var att beskriva de fysiologiska effekterna av progesteron på 
endotelfunktionen och det kardiovaskulära systemets markörer för att säkerställa dess 
kortsiktiga kardiovaskulära säkerhet, där progesteron tas som en enda terapi hos 
postmenopausala kvinnor. Hypotesen var att progesteron skulle orsaka positiva 
effekter på markörer för CVD hos friska postmenopausala kvinnor.     

 

Metod                                           

 
Studien var en randomiserad, dubbelblind, 3 månaders placebokontrollerad studie, av 
progesteron (300 mg dagligen) bland 133 friska, rökfria postmenopausala kvinnor. 
Kvinnornas ålder var 55 (± 4 år) och deras BMI var 25 (± 3). De inskrivna kvinnorna 
hade inte använt hormoner sedan 6 månader tillbaka. De hade inga CVD sjukdomar, 
högt blodtryck eller diabetes. Kvinnorna randomiserades till sin behandling, 
progesteron (n=65) och placebo (n=47). Endotelfunktionen mättes med hjälp av en 
pletysmograf som ger en bedömning av underarmens blodflöde med hjälp av en venös 
ocklusion, man får blodtrycksmanschetter kring armar och ben och koppas till en 
pletysmograf som mäter blodflödet. Underarmens blodflöde och det perifera 
motståndet utvärderades i ett kliniskt laboratorium. Medelvärdet av de senaste fem 
mätningarna vid en given läkemedelsdos analyserades.  
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Framingham General Cardiovasculär riskprofil beräknades för att bedöma kvinnornas 
10-åriga risk att drabbas av CVD.  Kvinnornas riskprofil var initialt låga och var fortsatt 
låga med progesteron terapin och deras värden skiljde sig inte från de kvinnor som fick 
placebo. Endotelfunktionen var det primära måttet i detta försök med progesteron mot 
vallningar. Sekundära riskmått var vikt, midjemått, blodtryck, fasta lipider och glukos. 
C-reaktivt protein och D-dimer mättes också.     

Denna 12 veckors randomiserade studie är den första att försöka bedöma de 
kardiovaskulära effekterna av progesteron som ges till friska menopausala kvinnor. 
Studien var dubbelblind, randomiserad kontrollerad studie som började rekryteringen i 
september 2003 och avslutades med en uppföljning i juni 2009. Platsen var en 
vårdcentral i Kanada. Försöket utformades som en 4-veckors run-in och 12-veckors 
experimentella perioder. Tester gjordes i slutet av run-in och under den sista veckan i 
försöksperioden. Kvinnorna var lika sannolikt randomiserade till progesteron (3 x 100 
mg) dagligen vid sänggåendet eller till identiska placebotabletter. En apotekare på ett 
apotek administrerade utdelningen av tabletter. 

Resultat 

Endotelfunktion (mätvärdet var procent av underarmsblodflödet) äventyrades inte med 
progesteron jämfört med placebo. Det visades en 15 % ökning av flödesmedierad 
dilatation men värdet nådde inte statistisk signifikans. Detta resultat motsvarar tidigare 
publicerat material. Progesteron (n=65) och placebo (n=47) grupperna hade 
jämförbara värden i blodtryck, vilopuls, vikt, BMI, midjemått. 

Det fanns en liten men signifikant minskning av HDL-kolesterol (-7,7 %) men utan 
några förändringar i det totala kolesterolet, triglycerider eller LDL-C-nivåerna. 
Progesteron påverkar inte kroppsvikt, bukfetma eller blodtryck. Fasteblodsocker är 
opåverkat. Progesteron påverkar inte inflammationsmarkörer eller blodets koagulering. 
Data tyder på att det är säkert att använda progesteron, enbart, för behandling av 
värmevallningar och nattliga svettningar och kvinnor som tilldelats progesteron 
rapporterade en betydligt förbättrad sömn. Framingham General Kardiovaskulära 
Riskprofils poäng var initialt låga och förändrades inte med progesteron. 

 Slutsats 

Progesteron påverkade inte kroppsvikt, bukfetma, systoliskt eller diastoliskt blodtryck 
eller fasteblodsocker. Progesteron påverkade inte inflammationsmarkörer, blodets 
koagulering eller Framingham General Cardiovascular Risk Profil jämfört med placebo. 
Slutligen visar studien att progesteron terapi tenderar att förbättra endotelfunktion 
(29). 
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STUDIE 4 

Effects of Oral and Transdermal Estrogen/Progesterone Regimens on 
Blood Coagulation and Fibrinolysis in Postmenopausal Women 

Bakgrund 

Hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta orsaken till sjukdom och död bland kvinnor i 
utvecklade länder. CVD ökar dramatiskt efter menopausen och observationsstudier 
tyder på hormonersättningsterapi minskar risken att drabbas av sjukdom. De flesta 
studier genomförs på kvinnor som använder östrogentabletter ensamt eller i 
kombination med progesteron. Den skenbart hjärtskyddande effekt som ses vid 
hormonterapi anses förmedlas genom gynnsamma effekter på plasmalipoproteiner och 
på blodkärlsväggar. Det finns tecken på att hormoner kan hämma utvecklingen av 
ateroskleros. Kombinerade p-piller har en ökad risk för venös tromboembolism och 
lågöstrogenpreparat kan ha skadliga effekter på blodets koagulation. Höga doser 
hästöstrogener kan ge en ökad incident av hjärtinfarkt. Flera nya fall-kontrollstudier 
har visad en ökad risk för venös tromboembolism hos postmenopausala kvinnor. 
Resultaten var begränsade till kvinnor som använt orala östrogener ensamt eller i 
kombination med gestagen. Transdermal terapi gav endast en obetydlig ökning av 
trombosrisken. Vissa koagulationsfaktorer kan spela en viktig roll och en minskning av 
fibrinolytisk aktivitet som sker på grund av en ökad PAI-1-aktivitet har nyligen dykt 
upp som en ny förmodad riskfaktor för CVD.  

 

Syfte 

Syftet var att jämföra effekterna mellan oral och transdermal estradiol i kombination 
med progesteron med avseende på blodkoagulationen och fibrinolys, så kallade 
hemostatiska variabler, hos postmenopausala kvinnor. 

 

Metod  

Protrombinaktivering och peptid (F1 + 2) jämfördes mellan estradioltabletter och ett 
gel som applicerades transdermalt samt med en grupp som fick placebo. 

Värden analyserades vid baslinjen och efter 6 månader. Fyrtiofem friska kvinnor i 
åldern 45-64 år, som var i klimakteriet och inte haft menstruation på 6 månader ingick 
i studien. FSH nivån var större än 40 IU/L och serumestradiolvärdet lägre än 30 pg/ml 
(lab.värden som visar att kvinnan är i klimakteriet).  Kvinnorna hade inga hjärt-
kärlsjukdomar eller högt blodtryck (160/95). Hormonanvändare uteslöts, likaså 
kvinnor med högt kolesterol (6,72 mmol/L).  

Deltagarna indelades slumpmässigt i tre grupper. Studien var en öppen, randomiserad 

och kontrollerad studie. Första gruppen gavs estradiol (17-β estradiol) tabletter 2 mg 

som gavs 25 dagar per månad i kombination med progesteron 200 mg per dag från dag 

14-25. Andra gruppen fick estradiol transdermalt i form av ett gel 2,5 mg per dag, samt 

25 dagar per månad, kombinerat med progesteron (samma regim progesteron som 

första gruppen). Den tredje gruppen fick placebo och var en kontrollgrupp. Ett 

mikroniserat progesteron valdes eftersom det sannolikt inte har någon effekt på 

blodkoagulationen. Inledningsvis gjordes analyser och efter en 6 månader lång period.  
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Resultat 

Resultatet visade att den orala, till skillnad från den transdermala, behandlingen hade 
ett signifikant ökat medelvärden av protrombinaktivering, peptid (F1 + 2) och en 
minskad antitrombinaktivitet jämfört med placebogruppen. Den orala 
östrogengruppen hade en signifikant minskning av både plasminogen (t-PA) och en 
minskad koncentration av plasminogenaktivatorinhibitor (PA-1) samt en betydande 
ökning av den globala fibrinolytiska kapaciteten (GFC) jämfört med de två andra 
grupperna. En transdermal östrogenbehandling hade ingen signifikant effekt på PA-1, 
t-PA och GFC nivåer.  

Det fanns inga signifikanta förändringar i medelvärden av fibrinogen, faktor V11, 
protein C, fibrin D-dimer och plasminogen inom de tre grupperna. Denna studie ger 
experimentella bevis för att det sker en ökning av mängden trombin (omvandlar fibrin 
till fibrinogen, som ger ett nätverk) samt en ökning av den fibrinolytiska potentialen 
(motverkar blodets koagulation) hos användare av cykliskt oralt östrogen/progesteron. 
Liknande förändringar av hemostatiska förändringar ses inte hos transdermala 
östrogenanvändare. De två administrationssättet skiljer sig även väsentligt när det 
gäller blodkoagulationen och fibrinolys. 

De orala östrogenrelaterade förändringarna i det fibrinolytiska svaret behöver inte ses 
som en kompenserande effekt som svar på en ökad blodstillande aktivering. En ökad 
fibrinolytisk aktivitet som induceras av östrogen bör teoretisk skydda mot en ökad risk 
för att drabbas av en trombos, men i praktiken så aktiveras blodkoagulationen. Den 
kliniska relevansen av ökad fibrinolytisk potential är oklar. Studien visar ingen 
signifikant skillnad i fibrin D-dimer koncentrationen mellan grupperna, men även om 
ingen betydande förändring i D-dimer koncentrationen påvisades så vill författarna 
understryka att användning av p-piller som innehåller estradiol fortfarande 
sammankopplas med ökad trombosrisk. 

Den orala östrogengruppen hade en signifikant minskning av både plasminogen (t-PA) 
och en minskad koncentration av plasminogenaktivatorinhibitor (PA-1) samt en 
betydande ökning av den globala fibrinolytiska kapaciteten (GFC) jämfört med de två 
andra grupperna. En transdermal östrogenbehandling hade ingen signifikant effekt på 
PA-1, t-PA och GFC nivåer.  

 

Slutsats 

En oral östrogen/progesteron ersättningsterapi kan leda till aktivering av 
koagulationsfaktorer och ökad ge en ökad fibrinolys med en ökad risk för CVD hos 
postmenopausala kvinnor.  Den transdermala behandlingen har inte några effekter på 
hemostasen. Dessa resultat kan förklara varför det är en ökad risk för venös 
tromboembolism hos användare av orala postmenopausala östrogen. Resultaten visar 
den potentiella betydelsen av administrations sätt i förskrivning av 
hormonersättningsterapi, särskilt för dem med hög risk för trombotisk sjukdom(30). 
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STUDIE 5 

Effects of transdermal and oral hormone replacement therapies on 
monocyte chemoattractant protein-1 levels: a randomized clinical trial 

Inledning 

För att bedöma effekterna av orala och transdermala hormonersättningsterapier hos 
kvinnor i den tidiga postmenopausala perioden mättes i denna studie nivåerna av 
monocytchemoattraherande protein (MCP-1) och homocystein, som båda är 
riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom (CVD). Användning av hormonbehandling för 
att förebygga postmenopausala symtom och benskörhet har debatterats i flera 
decennier. Observationella studier har visat på fördelarna, skydd mot CVD, benskörhet 
och koloncancer, vilka överväger nackdelarna, ökad risk för bröstcancer och 
tromboembolism. Enligt resultat från randomiserade kliniska prövningar 
(Estrogen/progestin Replacement Study och Health Initiative Study) framkom att 
hormonterapi inte skyddade mot CVD och omvänt konstaterade en färsk metaanalys 
att HRT minskar risken för CVD hos yngre postmenopausala kvinnor. Det finns flera 
tidiga CVD markörer som kolesterolprofil, triglycerider, C-reaktivt protein, 
homocysterin, lipoprotein och MCP-1. MCP-1 uttrycks bland annat av fibroblaster, 
monocyter, endotelceller, kardiomyocyter och glatta muskelceller.  

 

 

Figur 4.  Endotelcellens insida (31) 
 
Det har framkommit bevis för att MCP-1 rekryterar monocyter till utrymmet mellan 
endotelcellerna i patogenesen vid ateroskleros, som är en kroniskt inflammatorisk 
process. Det subendoteliala utrymmet är en lucker bindväv i blodkärlens insida(tunica 
intima)som är det innersta lagret i en endotelcell (31).     
            
MCP-1 mRNA nivåer ökar i aterosklerotiska artärer. Hyperlipidemi och oxiderade 
lipider kan starta en MCP-1 produktion i vaskulära celler och orsaka en lokal ansamling 
av monocyter, som differentierar till makrofager. Detta leder till en inflammation och 
en progression av ateroskleros, hjärthypertrofi och hjärtinfarkt.                                 
Risken för CVD ökar efter klimakteriet, vilken kan tyda på att endogent estradiol skulle 
kunna ge ett vaskulärt skydd. Östrogenreceptorer har identifierats i kärl och estradiol 
ger positiva effekter på endotelceller och vaskulära glatta muskler. 

Syfte 

Studien hade två syften, det första var att jämföra effekterna av orala och transdermala 
hormonterapier på serumnivåer av MCP-1 och homocystein, som är viktiga CVD 
markörer i början på den postmenopausala perioden. Det andra syftet var att jämföra 
dessa hormonterapiers effekter på lipidprofilen. 
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Metod 

Sjuttiosex friska kvinnor som nyligen kommit in i klimakteriet randomiserades till oral 
eller transdermal hormonterapi under 6 månader. Den första gruppen (n=39) fick 
kontinuerlig oral behandling med 1 mg 17β-estradiol och 0,5 mg noretisteronacetat. 
Den andra gruppen (n=37) behandlades med sekventiell transdermal behandling, dag 
1-14  plåster med enbart östradiol 50 ug/dag som byts 2 gånger per vecka och dag 15-28 
estradiol 50 ug/dag i kombination med 0,25 mg noretisteronacetat, även detta som 
plåster som byts 2 gånger per vecka. Cirkulerande nivåer av MCP-1, homocysterin och 
andra CVD markörer bedömdes före och efter behandling hos alla patienter. 

Kvinnorna rekryterades vid en gynekologisk klinik mellan oktober 2006 – oktober 
2008. Vid starten var det 99 postmenopausala kvinnor (vars amenorre varat under mer 
än 6 månader). Serumnivåer av estradiol var under 20 pg/ml, nivån av FSH var högre 
än 40 IU/L. Kvinnorna var unga och friska med en naturlig menopaus. Kriterier för 
uteslutning var rökning, tidigare CVD, bröstcancer, leversjukdom, sköldkörtelsjukdom, 
att kvinnan medicinerar mot någon av dessa sjukdomar. 

Efter att kvinnorna bedömts och lämnat sitt samtycke återstod 76 kvinnor vilka 
randomiserades i två grupper. Grupp A (n=39) fick kontinuerlig behandling av 17 β-
estradiol och 0,5 mg norestisteronacetat (Activelle). Grupp B (n=37) behandlades 
sekventiellt med transdermal hormonterapi, estradiol 50 mikrogram per 24 timmar, 
dag 1-14 (plåster som byts 2 gånger per vecka). Dag 15-28 gavs estradiol 50 mikrogram 
per 24 timmar tillsammans med norestisteronacetat 250 mikrogram/24 timmar. 
(Estracomb = Sequidot) 

Blodprov togs för att få värden för MCP-1, homocystein, lipoprofil, totalkolesterol, LDL, 
VLDL, HDL och triglycerider. Hormonprofil med FSH, LH, estriol och en 
sköldkörtelfunktionstest. Blodprov togs vid baslinje samt efter 6 månader. 
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Resultat 

Det var många kvinnor som avbröt studien av olika skäl, biverkningar eller oro för 
biverkningar. Grupp A avbröt 19 av 39 och grupp B 18 av 37. Patienternas åldrar 
varierade mellan 42-55 år och deras BMI var runt 25. Lipidprofilen och CVD markörer 
(homocystein och MCP-1) var likartad i grupperna utom totalkolesterol och HDL-
nivåerna som var betydligt lägre i den orala hormonterapigruppen jämfört med den 
transdermala. Båda terapierna minskade den totala serumkolesterolnivån. Endogent 
östrogen har skyddande effekter på det kardiovaskulära systemet. Det ger en 
minskning av LDL och ökade HDL samt är direkt vasodilaterande på blodkärl. En 
mekanism är att östrogen nedreglerar åderförkalkning genom att undertrycka vaskulär 
MCP-1 uttryck, vilken ger en minskad makrofagrekrytering vilket i sin tur ger en 
minskad ateroskleros i kärlen. Flera rapporter har visat att oral behandling med 17β-
östradiol 1 mg per dag tillsammans med cyklisk gestagen 25 g/dag minskade serum 
MCP-1 nivåer efter 12 månaders behandling. På grund av detta, kan en förebyggande 
effekt av HRT mot MCP-1 ökning under den tidiga postmenopausala perioden föreslås. 

Homocystein är en annan CVD riskfaktor som påverkas av kön, genetiska faktorer, 
näringsfaktorer och den menopausala statusen. Det är därför troligt att HRT kan 
påverka homocystein. Det är väl etablerat att hormonterapi inducerar ökad HDL och 
minskar LDL-nivåerna och att oral terapi påverkar dessa nivåer mest. I denna studie 
hade ingen av behandlingsgrupperna några signifikanta effekter på lipoprofilen. Den 
korta postmenopausala perioden och den kortvariga användningstiden kan ha orsakat 
detta. 

Denna studie hade vissa begränsningar. Det fanns ingen kontrollgrupp med placebo 
och behandlingsperioden var kort. Patienterna i denna studie var yngre än 
genomsnittsåldern i andra studier. Det var många avhopp och det blev få patienter kvar 
på slutet.  

Slutsats 

Hos unga kvinnor, relativt sett som nyss kommit in i klimakteriet, ger 
korttidsbehandling med antingen oral kontinuerlig eller sekventiell transdermal 
hormonterapi inga betydande effekter på MCP-1 eller homocystein. Vid jämförelse av 
de båda behandlingarna hade de samma effekt på total kolesterolnivåerna i serum. 
Endogent östrogen har skyddande effekt på hjärtat vilket inkluderar en modifiering av 
lipoproteiner. Minskad LDL och ökad HDL. Många av dessa effekter förmedlas via 
vaskulär östrogenreceptorer. Östrogen hindrar ateroskleros genom att undertrycka 
vaskulär MCP-1 uttryck vilket i sin tur minskar rekrytering av makrofager. Många CVD-
riskmarkörer ökar med åldern och en stabil MCP-1 nivå är ett värdefullt skydd (32). 
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STUDIE 6 

Arterial imaging outcomes and cardiovascular risk factors in recently 
menopausal women: a randomized trial. 

Bakgrund 

Den främsta orsaken till dödsfall hos kvinnor är CVD och risken ökar efter menopaus. 
En förebyggande behandling som kunde användas av många kvinnor och dessutom 
hade en låg risk skulle skattas högt. Observationella studier har visat att hormonterapi 
kan ha gynnsamma effekter på flera av riskfaktorerna, vid långtidsanvändning av 
hormoner som används vid klimakteriebesvär. Hormonbehandlingarna har positiva 
effekter på högt blodtryck och minskar kardiovaskulära sjukdomar. Nya rön har 
kommit fram till att fördelarna med hormonterapier begränsas till kvinnor som börjar 
behandla tidigt i klimakteriet.  

Syfte 

Om hormonbehandling skyddar mot CVD är fortfarande oklart. Syftet var att bedöma 
progressen av åderförkalkning och riskfaktorer för CVD om hormonterapin inleddes i 
ett tidigt stadium i menopausen. Mätvärden var förändringar i CIMT = carotid artery 
initima thickness och CAC-score = mängden kalcium i blodkärl. 

Metod 

Denna randomiserade, kontrollerade studie innebar en hormonterapi på kvinnor som 
inte hade mer än 36 månader sedan senaste menstruation. För att utvärdera effekten av 
en tidig start med behandling av substitutionsterapi (att kvinnan nyligen kommit in i 
menopausen) användes orala och transdermala administrationssätt. En kontrollgrupp 
som fick placebobehandling.  För att kunna mäta förändringar i sjukdomsprocessen, i 
detta fall ateroskleros, mättes intima-media thickness (CIMT) som är de två innersta 
skikten av väggen i halspulsådern, och CAC score som är mängden kalcium i 
blodkärlen. Mätningen gjordes med hjälp av ultraljud och syftet var att diagnosticera 
0mfattningen av ateroskleros. 

Studien var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie vid nio 
amerikanska akademiska centra. Deltagarna var friska menopausala kvinnor i åldrarna 
42-58 år. Tiden till menopaus varierade mellan 6-36 månader. Prover som togs för 
kontroll av menopaus var FSH över 35 IU/L och estradiolnivåer lägre än 147 pmol/L. 
Prov togs även på lipider och TSH. Vid baslinjen mättes värden på CIMT och en 
datortomografi gjordes.  Ingen av kvinnorna hade haft några CVD händelser tidigare 
eller fått östrogen eller lipidsänkande läkemedel under de senaste 90 dagarna. (rökare 
fick ingå). Alla prover togs vid baslinjen samt 12, 36 och efter 48 månader.     

Kvinnorna (n=727) randomiserades till olika läkemedelsterapier. (nivå 4:4:5). 230 
kvinnor fick tabletter, 222 kvinnor behandlades med plåster och 275 kvinnor fick 
placebo. 

Läkemedelsbehandlingen bestod av orala konjugerade hästöstrogener (o-CEE,) 0,45 
mg/dag (Premarin) eller transdermal 17β-estradiol 50 mikrogram per dag, Climara 
plåster som byttes varje vecka. Varje deltagare fick även 200 mg oralt progesteron i 12 
dagar per månad eller placebo i 48 månader.  

Årliga förändringar av tjockleken på halspulsådern som mäts med ultraljud – ett tecken 
på åderförkalkning och tidiga tecken på hjärt-kärlsjukdom. Efter 48 månader kunde 
CIMT värdet mätas på 570 kvinnor (460 med aktiv substans). CAC-score mättes på 
baslinjen och efter 48 månader (n=570). Ökningen var 17,4% i oral grupp, 18,9% i 
transdermal grupp och 21,0% i placebogruppen.  
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Estrogennivåerna hade ingen signifikant ökning från baslinjen i någon av de tre 
grupperna, även om den orala gruppen hade den högsta nivån. 

Resultat 

Förändringar i några riskfaktorer var högre i de två grupper som fick aktivt läkemedel 
än i placebogruppen. LDL ökade med oral behandling och HDL, kolesterol, C-reaktivt 
protein och SHGB minskade. För gruppen som fick transdermal behandling minskade 
HDL och insulinresistens minskade. Blodtrycket påverkades inte (signifikant) mellan 
de tre grupperna. 

Symtom som värmevallningar rapporterades efter 6 månader i placebogruppen 
(28,3%), orala (4,2 %) och transdermal grupp (7,4 %). Frakturer som rapporteras 
(13,8%) kunde inte tillskrivas till någon specifik grupp.  

Slutsats 

Denna 4 år långa studie på kvinnor som nyligen kommit in i klimakteriet som generellt 
hade en låg risk för CVD, erhöll substitutionsterapi i 2 – dos regim (tabletter/plåster) i 
låga doser. Behandlingen hade en viss gynnsam effekt på riskfaktorer för CVD, sänkta 
lipidnivåer för den gruppen som fick tablett-regim och sänkta nivåer av insulinresistens 
i den transdermala gruppen. Effekten på substitutionsterapi på progressen vid 
ateroskleros var inte förändrad. 

Ökningen på tjockleken på halspulsådern var 0,007 mm/år. Värdet skilde sig inte 
mellan grupperna, även i placebogruppen steg värdet.  Inga förändringar i blodtryck 
fanns mellan de grupper som fick tabletter eller transdermal behandling med plåster 
(33).                  
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Studie 
(ref) 

 
Behandlingstid
/deltagare  

Mätmetod Oral terapi. 
östrogen 

Transdermal 
terapi 

1 (27)  
Behandlingstid: 
fyra år 
Antal personer: 
95 st. 

Endotel-
funktionen 
mättes samt 
biokemiska 
markörer. 
 
Använde en 
tonometer. 

Kombinerats 
m.progest;  
Ingen 
förändrad 
endotel-
funktion men 
ökade värden 
av triglycerider 

Ingen förändrad 
endotel- 
Funktion jmf 
med placebo.  

2 (28) . 
 
Behandlingstid: 
fyra år. 
Antal personer: 
150 st. 
 

Biokemiska 
markörer: 
Totalkolester. 
HDL, VLD, 
VLDL, 
triglycerider, 
lipoproteiner. 
Värme 
vallningarnas 
påverkan. 

Med/utan 
progesteron. 
Triglycerider 
ökade för 
några men 
minskade för 
andra. 
Värmevalln. 
Påverkan 
kunde inte 
påvisas.  

Inga slutsatser 
kunder eg. dras. 
Värme- 
Vallningars 
påverkan kunde 
inte påvisas. 

3 (29)  
Behandlingstid 12 
veckor 
Antal personer: 
133 st. 
 

Endotel- 
funktionen 
mättes mha en 
pletysmograf – 
som gav ett 
värde på 
underarmens 
blodflöde. 

Progesteron 
enbart. 
Endotelfunk. 
förändrades 
inte. HDL 
minskade. 
Totalkolest. 
Triglycerider 
LDL oförändr. 

Det är säkert att 
använda. 
(med tanke på 
CVD) 

4 (30) Behandlingstid: 
sex månader. 
Antal personer: 
45 st.  

Blodkoagulat. 
och fibrinolys 
mättes 
Fibrin D-dimer 
koncentrationen 
mättes. 

komb. med 
progesteron.  
Aktivering av 
koagulationsf 
Ökad 
fibrinolys, 
ökad risk för 
CVD. 

Komb. m. 
progest; 
Hade inga 
effekter på 
hemostasen 
Slutsats: ingen 
ökad risk att 
anv. 

5 (32) Behandlingstid: 6 
månader 
Antal personer: 
76 stycken. 

Nivåer av MCP-
1 och 
homocystein 
mättes mha 
blodprov. 

Total 
Kolesterol 
minskade. 
HDL 
minskade. 
Homocystein 
oförändrat. 

Total 
kolesterol 
minskade. 
Homocyst. 
Oförändrat. 
D.v.s. ingen 
ökad risk. 

 6 (33) Behandlingstid: 
fyra år. 
Antal personer: 
76 (37 avbröt) 
 

Tjockleken på 
halspulsådern 
CIMT-värdet, 
mättes mha 
ultraljud. 

Sänkta lipid- 
Nivåer. CIMT 
värdet skilde 
sig inte åt m 
grupperna. 

Minskad 
insulin- 
Resistens. 

 

Tabell 5. Sammanfattande tabell av studiernas mätmetoder och deras visade resultat. 
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DISKUSSION 

Målet med denna undersökning är att undersöka vilka effekter substitutionsterapi har 
på CVD riskfaktorer och om det är någon skillnad om dessa hormoner, estrogen 
och/eller gestagen, tillförs oralt eller transdermalt. 

Risken för kardiovaskulära sjukdomar ökar dramatiskt efter menopausen, 
när den endogena hormonproduktionen minskar. Observationsstudier tyder på att 
hormonersättningsterapier kan minska risken att drabbas av sjukdom.  

Den hjärtskyddande effekten som ses vid hormonterapi anses förmedlas genom 
effekter på plasmalipoproteiner och på blodkärlsväggar och att utvecklingen av 
ateroskleros kan hämmas(30). Observationella studier har visat på fördelarna med 
substitutionsterapi, skydd mot benskörhet och coloncancer. Men det finns också 
nackdelar, som ökad risk för bröstcancer och tromboemoblism (33). 
Administrationssättet, hur man tillför hormonerna kan också påverka riskfaktorerna.    
               Orala lågöstrogenpreparat kan ge ökad risk för venös tromboembolism  
medan transdermal behandling endast ger en obetydlig riskökning för att drabbas av en 
trombos (31). De flesta terapier är kombinerade med estriol/progesteron men att 
enbart behandla med progesteron har god effekt på premenstruella besvär och mycket 
tyder på att det även kan ge ett hjärtskydd (29).  
Endotelfunktionen förändras tidigt vid en aterosklerotisk sjukdomsprocess och 
klimakteriet är en period med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och sjunkande 
endotelfunktion hos kvinnor. Vissa studier visar att kvinnor som tar substitutionsterapi 
kan minska risken att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar (29). Många kvinnor har 
premenstruella besvär i klimakteriet som värmevallningar (outhärdliga) och 
sömnstörningar.  Värmevallningar vid klimakteriebesvär kan i sig vara en riskfaktor för 
att drabbas av CVD (28). 

Syftet var att försöka hitta ett samband mellan hormonterapi och minskad risk för 
åderförkalkning eller minskade riskfaktorer för CVD. Med detta som grund var 
hypotesen att substitutionsterapi med östrogen eller progesteron skulle kunna minska 
olika riskfaktorer för sjukdomar (30).  

Östrogenreceptorer har identifierats i kärlen och det har visats att estradiol kan ge 
positiva effekter på endotelceller och vaskulära glatta muskler. Den hjärtskyddande 
effekt som ses vid hormonterapi anses bero på positiva effekter på plasmalipoproteiner 
och på blodkärlsväggar. Vissa koagulationsfaktorer kan spela en viktig roll i 
sjukdomsprocessen. En minskning av fibrinolytisk aktivitet som sker på grund av en 
ökad PAI-1-aktivitet har visat sig vara en riskfaktor för CVD. Andra riskfaktorer som 
kan mätas är hyperlipidemi och oxiderade lipider. Dessa kan starta en MCP-1 
produktion i vaskulära celler och orsaka en lokal ansamling av monocyter, som 
differentierar till makrofager. Detta leder till en inflammation och en progression av 
ateroskleros och kan i sin tur leda till en hjärtinfarkt. Vid olika jämförelser mellan 
terapierna mäts dessa riskfaktorer för att kunna fastställa ökade eller minskade risker 
för kardiovaskulär sjukdom (30). 

Det finns tecken på att hormoner kan hämma utvecklingen av ateroskleros. 
Hormonterapi förbättrar blodflödet, minskar inlagringen av blodfetter i kärlväggarna 
och hejdar inflammationer samt minskar fettinlagringar i kärlväggarna. Flera studier 
har visat att kvinnor i klimakteriet som medicinerar med substitutionsterapi har en 
minskad incidens och minskade risker att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar.  

Initiering av hormonterapi strax efter klimakteriet minskar kranskärlens ateroskleros. 
Vid en terapistart senare, när ateroskleros redan är ett faktum, kan i stället öka risken 
genom att utlösa en trombos (32). 
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För att kunna jämföra de olika terapierna användes olika mätmetoder. Olika 
biokemiska markörer för CVD som mättes var blodfetter, olika komponenter som 
medverkar i blodets koagulation, trigylcerider, endotelfunktionen, c-reaktivt protein 
och D-dimer. Värden på homocystein, monocytkemoattraherande protein eller att mäta 
storleken på blodplättarna är andra sätt att försöka fastställa om riskfaktorerna 
minskar vid substitutionsbehandling med hormoner. 

Studierna tyder på att oral terapi med tabletter ger fler biverkningar och ger ökade 
risker. Transdermal terapi anses ge mindre risker och orsaken till detta anses bero på 
att vid transdermal behandling fås ingen första passage metabolism i levern. Detta har 
betydelse inte bara vid dosering av läkemedlet där en lägre dos kan ges, utan 
förklaringen antas vara att vid en första passage metabolism aktiveras enzymer i levern 
och att denna aktivering i sin tur skulle kunna aktivera olika koagulationsfaktorer och 
på så sätt påverka riskfaktorer för CVD negativt. De studier som finns på transdermal 
behandling visar att den behandlingen endast ger en obetydlig ökning av 
trombosrisken(31).  

Det har visats att både östrogen och progesteron som intas oralt kan aktivera 
koagulationsfaktorer och ge en ökad fibrolys som innebär en ökad risk för CVD hos 
postmenopausala kvinnor och att den transdermala behandlingen inte tycks ha den 
effekten på hemostasen.  

Syftet med denna litteraturstudie var att, genom relevant litteratur, ta reda på hur 
mycket säker information det egentligen fanns om substitutionsterapi efter menopaus. 
Cardiovascular disease är ett stort ämne, 2013511 träffar, vid tillägg med AND women 
blev träffarna 83597, så jag valde att ha med både estradiol och begränsa antalet år 
(10). Jag uteslöt alla artiklar som hade andra teman också som diabetes eller kvinnor 
med andra sjukdomar. Dessutom ville jag ha variation i mätmetoder, 
behandlingsregimer och vad man mätte och valde därför olika ”teman”. Nackdelen blev 
att jag fick många olika svar och det blev svårt att få ett enhetligt mönster. Jag ville 
försöka få reda på hur det egentligen förhöll sig med riskfaktorer för hormonterapi. Det 
finns många motstridiga uppgifter, precis som i mina studier. En del studier får resultat 
som pekar mot ökad risk och en del studier får resultat som pekar på minskad risk. 

Premenstruella besvär består av värmevallningar både på dagen och på natten. Nattliga 
vallningar kan för många av patienterna vara besvärliga intill outhärdliga. Samtidigt 
drabbas många kvinnor av kardiovaskulära sjukdomar efter menopaus där orsaken kan 
sägas bero på östrogenbrist. Många riskfaktorer ökar med stigande ålder och det vore 
önskvärt att hitta en terapi som är skonsam och effektiv.  

Läkemedelsregimerna består av oralt estrogen som bör kombineras med intermittent 
progesteron, transdermalt estrogen eller enbart progesteron. De ger god effekt vid 
premenstruella besvär men har också bieffekter. Många studier har gjorts som tyder på 
att estrogen ger ett kardiovaskulärt skydd men i mina studier var det svårt att få 
entydiga svar. De flesta av mina studier gav inga ökade riskfaktorer men heller inga 
minskade. Triglycerider var markant högre med oral estrogen i en av studierna (29). 
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The Cochrane collaboration, som uppdaterar och systematiskt sammanställer relevanta 
randomiserade kontrollerade studier inom hälsovården, har publicerat [Hormone 
therapy for preventing cardiovascular disease in post-menopausal women]. 

Hormonbehandling används för att lindra klimakteriebesvär. Det har också använts för 
att förebygga hjärt-kärlsjukdomar hos postmenopausala kvinnor.  Den nuvarande 
översynen gör en bedömning av effekterna av hormonterapi för sex månader eller mer.  

Resultaten från deras sammanställning av observationella studier tyder på att 
hormonbehandling kan ha positiva effekter för att minska förekomsten av CVD hos 
postmenopausala kvinnor, men resultaten av randomiserade kontrollerade studier 
(RCT) har haft blandade resultat.  

Det första målet med sammanställningen var att bedöma effekterna av 
hormonbehandling som används för att förebygga CVD hos postmenopausala kvinnor 
och om effekten varierade om man jämförde kvinnor som börjat behandlingen vid 
klimakteriets start och högst tio år efter det (primärt) jämfört med kvinnor som började 
behandla 10 år efter klimakteriets startade (sekundärt). 

Sammanställningen jämför oral hormonterapi med placebo med en kontrollgrupp utan 
behandling, uppföljningen var minst sex månader. 
Två oberoende författare bedömde studiekvaliteten, beräknade riskkvoter och 
konfidensintervall samt analyserade data, samt om behandlingen påbörjades mer eller 
mindre än 10 år efter menopaus. Det fanns en låg risk för partiskhet i studierna. 

Granskningen omfattar 19 randomiserade studier med sammanlagt 40 410 
postmenopausala kvinnor. De flesta deltagarna kom från USA och medelåldern i de 
flesta studier var över 60 år. Behandlingen varierade mellan 7 månader till lite mer än 
10 år. Resultaten visade att hormonbehandling i både primär- och sekundärprevention 
inte ger några skyddande effekter för mortalitet, kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, 
kärlkramp eller förbättrad blodcirkulation. 

Det fanns en ökad risk för stroke. Venösa tromboemboliska händelser och lungemboli 
ökade hos kvinnor som fick hormonbehandling jämfört med placebo. Den absoluta 
riskökningen för stroke var 6 per 1000 kvinnor och för venös tromboembolism 8 per 
1000 kvinnor och lungemboli 4 per 1000 kvinnor. Medeltiden för uppföljning  
var 3,13 år. 
 
De som startade hormonbehandling mindre än 10 år efter menopausen hade lägre 
dödlighet men de hade fortfarande en ökad risk för venös tromboembolism jämfört 
med placebo eller den grupp som inte fick någon behandling. Det fanns inga starka 
bevis för hur risken för stroke påverkade denna grupp. Hos dem som startade 
behandling mer än 10 år efter klimakterier fanns bevis för att det fanns en ökad risk för 
stroke och venös tromboembolism. 

Sammantaget visade resultaten att det inte finns några belägg för att 
hormonbehandling ger några skyddande effekter mot död oavsett orsak, dödsfall i 
specifik hjärt-kärlsjukdom antingen hos friska kvinnor eller hos kvinnor med befintlig 
hjärtsjukdom. Snarare ökade risken för stroke och blodpropp hos postmenopausala 
kvinnor som fick hormonbehandling. Den undersökning som jag gjorde på sex olika 
studier kunde inte påvisa att hormonbehandling hade några skyddande effekter. Studie 
fyra visade på ökade risker och studie 5 visade att transdermal applicering gav 
oförändrade riskfaktorer. Den korta studien med enbart progesteron fick ett resultat 
som visade att progesteron inte gav några ökade riskfaktorer. 
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Författarnas slutsats från Cochrane-sammanställningen var att det finns starka bevis 
för att behandling med hormonterapi hos postmenopausala kvinnor, både primärt och 
sekundärt, för att förebygga CVD har liten, om ens någon, effekt. Behandlingen orsakar 
ökad risk för CVD 

Baserat på hypotesen att en tidig start på hormonbehandling kan ge en annan riskprofil 
och att kvinnan i åldern 50-59 år har svårast premenstruella besvär, analyserar 
författarna en undergrupp av resultaten för yngre kvinnor som börjat sin 
hormonbehandling tidigt. Denna grupp var associerad med en minskar risk för död och 
CVD. Det fanns inga ökade risker för stroke i denna åldersgrupp men venös 
tromboembolism ökade ibland gruppen som fick hormonterapi.  

 

6. Slutsats 

Min slutsats är att det vid behandling med substitutionsterapi finns fördelar men 
många nackdelar. Om kvinnan har svåra besvär får man göra en avvägning. Risken för 
cancer och CVD måste vägas mot den ökade livskvalitet och det är inga lätta val. Denna 
korta studie kunde inte ge något entydigt svar på att risken för CVD kan minska med 
substitutionsbehandling även om transdermal terapi tycktes ha färre risker än oral och 
gestagener tycktes ge en säkrare terapi än estrogen eller estrogen i kombination med 
gestagen, men med tillägg av Cochrane-sammanställningen klarnar bilden något. Det 
är en stor risk att substitutionsterapi hos postmenopausala kvinnor ger en ökad 
frekvens av riskmarkörer för CVD och därmed också ger en ökad risk för CVD. Det 
krävs mer undersökningar för att fastställa om transdermal behandling har minskade 
risker. 

 

7. Tack 

Jag vill tacka min handledare Katarina Öjefors Stark för de råd och tips som jag fått av 
henne under examensarbetet, det var till stor hjälp och stöd.  Jag vill också tacka min 
sambo Bosse som skött all markservice hemma under min studietid samt mina barn 
Elina och Robert som hjälpt mig med det tekniska. 
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