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Søvnapné øker risikoen for slag og tidlig død
134
Pasienter med obstruktiv søvnapné 
har økt forekomst av slag og død uan-
sett årsak.

Obstruktiv søvnapné er assosiert med hjerte- 
og karsykdom og overvekt. Det har imid-
lertid vært uklart om tilstanden er en uav-
hengig risikofaktor for hjerneslag. Forskere 
fra Yale har nå undersøkt forekomsten av 
hjerneslag og død hos slike pasienter sam-
menliknet med en kontrollgruppe (1).

1 022 pasienter som fikk utført polysom-
nografi ved et søvnlaboratorium ble fulgt 
opp i median 3,3 år. 68 % hadde obstruktiv 
søvnapné, og 10 % av disse fikk slag eller 
døde i løpet av oppfølgingsperioden sam-
menliknet med 5 % i kontrollgruppen. I en 
multivariat analyse hadde pasientene med 
søvnapné to ganger høyere risiko for slag 
eller død i oppfølgingsperioden sammen-
liknet med dem som hadde normal polysom-
nografi (justert OR 2,0; 95 % KI 1,1–3,5).

– Dette er en spennende og viktig studie, 
som bekrefter at obstruktiv søvnapnésyn-

drom er en uavhengig risikofaktor for det 
kombinerte utfallet hjerneslag/transitoriske 
iskemiske anfall (TIA) eller død. Imidlertid 
hadde studien ikke tilstrekkelig statistisk 
styrke til å påvise en sammenheng med kun 
død som utfall, sier overlege Knut Stavem 
ved Medisinsk avdeling, Akershus universi-
tetssykehus.

– Det nye i denne studien er at den pro-
spektivt påviser sammenhengen mellom 
obstruktiv søvnapné og hjerneslag. For 
tiden er det stor forskningsaktivitet når det 
gjelder denne sykdommen, og vi kan for-
vente nye spennende resultater de neste 
årene, sier Stavem.
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Oksygen til alle etter kirurgi?134

Pasienter som får ekstra oksygen 
under og etter operasjoner har lavere 
risiko for sårinfeksjoner.

Sårinfeksjon er en vanlig komplikasjon 
etter kirurgi. Det er vist at høyt oksygen-
trykk i vevet kan redusere risikoen for 
infeksjoner. I en nylig publisert studie ble 
300 pasienter til elektiv kolorektal kirurgi 
randomisert til tilførsel av enten 30 % eller 
80 % oksygen under operasjon og i seks 
timer etterpå (1). Infeksjoner i operasjons-
området ble registrert i 14 dager etter inn-
grepet.

Infeksjoner ble observert hos henholds-
vis 24 % og 15 % av pasientene som fikk 
henholdsvis 30 % O2 og 80 % O2 (p = 0,04). 
I en multivariat regresjonsanalyse var risi-
koen for sårinfeksjon redusert med 54 % 
(95 % KI 0,22–0,95) hos dem som hadde 
fått 80 % O2 sammenliknet med standard-
gruppen.

– Denne studien støtter flere eksperimen-
telle studier og en annen klinisk studie ved 
kolorektal kirurgi som indikerer at høye 
vevskonsentrasjoner av oksygen periopera-
tivt er gunstig for å unngå sårinfeksjoner, 
sier professor Arthur Revhaug ved Gastro-
kirurgisk avdeling, Universitetssykehuset 
Nord-Norge.

– Det finnes imidlertid en annen nylig 
publisert studie i JAMA som gav motsatt 
konklusjon (2). Inntil eventuelle nye studier 

skulle vise noe annet, synes jeg at vi sterkt 
bør overveie å innføre en rutine med til-
førsel av oksygen intraoperativt og i to 
timer postoperativt til våre pasienter. Tenk 
hvis vi kunne laget en slik studie i Norge, 
sier Revhaug.
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Bør alle få ekstra oksygen perioperativt? 
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Behandling for søvnapné
Kanadiske forskere har undersøkt effekten 
av behandling med kontinuerlig positivt luft-
veistrykk (CPAP) på sentral søvnapné hos 
pasienter med hjertesvikt (N Engl J Med 
2005; 353: 2025–33). 258 pasienter ble 
inkludert i den randomiserte undersøkel-
sen.

Etter to års oppfølging ble studien stop-
pet, fordi det var overdødelighet i CPAP-
gruppen tidlig i forløpet. Imidlertid viste 
resultatene ved nærmere gransking at selv 
om behandlingen hadde flere positive 
effekter, var dødeligheten i de to gruppene 
ikke signifikant forskjellig.

Ny smaksløk
Mennesker har smaksløker i munnen som 
gjenkjenner salt, søtt, bittert, surt og gluta-
mat. En studie med rotter avdekker at vi 
sannsynligvis har smaksløker som også 
kjenner igjen langkjedede fettmolekyler 
(J Clin Invest 2005; 115: 3177–84).

Tidligere studier har vist at rotter fore-
trekker fett som næringsstoff, men hvordan 
de gjenkjenner fettet har vært ukjent. Fors-
kere har nå funnet proteinet CD36 i den 
apikale delen av noen smaksløker i mun-
nen. Dette proteinet kan transportere fett 
over cellemembranen. I en musemodell 
der proteinet ikke ble uttrykt, hadde ikke 
musene preferanse for fett i kosten.

Selv om et viktig protein for gjenkjen-
nelse av fett sannsynligvis er avdekket, er 
fortsatt mekanismen for formidling av 
tilstedeværelse av fett til hjernen ukjent.

Kan amming 
redusere diabetesrisiko?
Amming kan beskytte kvinner mot diabetes 
i opptil 15 år, viser nye resultater fra to 
amerikanske kohortstudier (Nurses’ Health 
Studies) som omfattet over 155 000 kvin-
ner (JAMA 2005; 294: 2601–10).

Det viste seg at jo lenger kvinnene 
ammet, desto mindre var risikoen for å 
utvikle type 2-diabetes. Funnet stod seg 
også etter justering for andre risikofaktorer 
som kroppsmasseindeks og livsstilsfak-
torer. Effekten avtok med tid etter siste 
fødsel.

Tidligere studier har vist at amming 
har gunstig effekt på glukose- og insulin-
homøostasen, og forskerne tror at dette 
kan forklare denne reduserte risikoen 
for diabetesutvikling hos unge og middel-
aldrende kvinner.


