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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Typ 1-diabetes orsakas av autoimmun förstörelse av bukspottkörtelns 

insulinproducerande betaceller, vilket leder till total förlust av insulinproduktion. 
Sjukdomen manifesteras ofta i tidig ålder och kräver livslång behandling med 

exogent insulin. Typ 1-diabetes predisponerar för långtidskomplikationer och 
ökad risk för tidig dödlighet. 

 
Individer med typ 1-diabetes löper förhöjd risk för hjärncirkulationsstörningar, 

däribland stroke (1-3). Det finns även ökande bevis för att typ 1-diabetes gradvis 
orsakar organskada på centrala nervsystemet i likhet med och i association till 

övrig diabetisk organskada (4, 5). Med cerebral småkärlssjukdom menas 
patologiska processer som skadar hjärnans arterioler, venoler och kapillärer. 
Detta manifesteras som lakunära infarkter, förändringar i den vita 

hjärnsubstansen, stora blödningar och mikroblödningar.(6, 7) 
 

Tills vidare finns endast begränsad forskning om cerebral småkärlssjukdom vid 
typ 1-diabetes. I en pågående undersökning inom FinnDiane-studien som denna 

fördjupade studie är en del av, har man undersökt förekomsten av avvikelser i 
magnetisk resonanstomografi (MRI) av hjärnan hos 191 individer med typ 1-

diabetes jämfört med en kontrollgrupp bestående av 30 friska individer med 
motsvarande ålders- och könsfördelning. Av de undersökta individerna med typ 

1-diabetes hade endast 56 % normala MRI-fynd, jämfört med 80 % i 
kontrollgruppen. De vanligaste avvikelserna i hjärnas MRI var tecken på cerebral 

småkärlssjukdom, vilket verkade ha ett samband med förhöjt systoliskt 
blodtryck (SBT) registrerat vid blodtrycksmätning gjord på mottagning (8). I 

denna studie undersöks sambandet mellan SBT samt diastoliskt blodtryck (DBT) 
och cerebral småkärlssjukdom mera detaljerat genom att analysera 73 individer 

med typ 1-diabetes med tillgänglig registrering av 24-timmars ambulatoriskt 
blodtryck.  
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Följande kapitel behandlar litteratur från tidigare forskning om cerebral 

småkärlssjukdom i samband med typ 1-diabetes och blodtryckets roll vid 
uppkomsten av kardiovaskulära komplikationer som cerebral småkärlssjukdom. 

Målet med forskningen presenteras efter litteraturöversikten i kapitel 3. Efter 
detta följer beskrivning av forskningsmaterialet och använda metoder. Erhållna 

resultat och diskussion kring innebörden och tillämpningen av dessa 
presenteras i slutet av avhandlingen. 

2 Litteraturöversikt 

Finland har världens högsta incidens av typ 1-diabetes. Diabetes medför en 

ökad risk för långtidskomplikationer. Komplikationerna kan delas in i 
mikrovaskulära komplikationer så som nefropati, retinopati och neuropati, samt 

i makrovaskulära komplikationer så som kranskärlssjukdom och 
cerebrovaskulär sjukdom. Komplikationerna anhopas ofta hos samma individer 
och medför stor börda för såväl individen (lidande) och samhället (kostnader). 

 

2.1 Blodtryckets roll för uppkomsten av vaskulära komplikationer 

Hypertoni definieras som blodtrycksnivåer som vid upprepade mättillfällen är 

140/90 mmHg eller högre. Blodtrycksvärden över detta är associerat med 
förhöjd risk för såväl kardiovaskulära sjukdomar som mikrovaskulära 

komplikationer. (9) 
 

Hypertoni är vanligare hos typ 1-diabetiker jämfört med icke-diabetiker och 
diabetiker har stelare kärlväggar än icke-diabetiker (10, 11). 

Föråldringsprocessen i blodkärlen sker tidigare, artärerna blir tidigare stela och 
ateroskleros utvecklas vid en tidigare ålder hos individer med typ 1-diabetes 

jämfört med friska individer (11, 12). 
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Det är ännu inte helt klart vilken roll artärernas förstelning har i patogenesen för 
kardiovaskulär sjukdom hos individer med typ 1-diabetes. Man känner till att 

ökad artärstelhet korrelerar med förhöjt pulstryck (PT) och förhöjt SBT (11, 13). 
Diabetiker har högre SBT jämfört med icke-diabetiker och det samma gäller PT, 

som är skillnaden mellan systoliska och diastoliska blodtrycket (11). 
Förändringar i kärlväggen och högt PT är mera framträdande hos individer som 

har mikrovaskulära diabetiska komplikationer, men de kan också ses hos 
diabetiker utan blodtryckssjukdom eller mikrovaskulära komplikationer (10, 11). 

Det har därför föreslagits att förtjockning och förstelning av kärlväggen fungerar 
som en tidig markör på vaskulär skada. (10) 

 

2.2 Cerebral småkärlssjukdom vid typ 1-diabetes 

Diabetes är associerat med förändringar i strukturen och funktionen av hjärnans 

vaskulära system (2). I radiologiska undersökningar av hjärnan finns det tecken 
på att personer med typ 1-diabetes uppvisar fynd associerade med normalt 

åldrande, men att dessa förändringar utvecklas vid en lägre ålder än hos 
respektive icke-diabetiska personer (14, 15). 

 
Även om man känner till att hjärnförändringar synliga i MRI är vanliga hos 
personer med typ 1-diabetes (15), finns tills vidare endast en begränsad mängd 

forskning om cerebral småkärlssjukdom i association till typ 1-diabetes. Det 
finns en del forskning om MRI-förändringar i hjärnan i relation till typ 1-diabetes, 

men få undersökningar där man övergripande undersöker både förändringar i 
vita hjärnsubstansen, mikroblödningar och lakunära infarkter som markörer för 

småkärlssjukdom. En stor del av de undersökningar där MRI använts för att 
undersöka hjärnförändringar har främst studerat förändringar i vita 

hjärnsubstansen. I dessa undersökningar har man inte entydigt kunnat påvisa 
att typ 1-diabetes hänger ihop med mindre volym av vita hjärnsubstansen (16, 

17). 
 

Det finns endast två studier där man undersökt förändringar i vita 
hjärnsubstansen, mikroblödningar och lakunära infarkter som markörer för 

cerebral småkärlssjukdom.  I den ena studien, som saknar en icke-diabetisk 
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kontrollpopulation, kunde man påvisa ett samband mellan artärstelhet och 
vitsubstansförändringar men inte mikroblödningar eller lakuner (18). I den andra 

studien kunde man och andra sidan påvisa att småkärlssjukdom, särskilt 
mikroblödningar, är vanligare hos typ 1-diabetiker som har retinopati (4). 

 

2.3 Sambandet mellan blodtryck och cerebral småkärlssjukdom 

Blodtryckets roll i uppkomsten av cerebral småkärlssjukdom hos individer med 

typ 1-diabetes är tills vidare okänd. Det finns tecken på att artärstelhet har ett 
samband åtminstone med förändringar i vita hjärnsubstansen hos typ 1-

diabetiker (18). 
 

Hos icke-diabetiker verkar variabilitet i blodtrycket ha ett samband med 
förekomsten av subklinisk cerebral småkärlssjukdom (19). Vid 24-timmars 

uppföljning av blodtrycket har man hos icke-diabetiker också påvisat ett 
samband mellan SBT och förändringar i vita hjärnsubstansen (20). Hos typ 2-

diabetiker har också blodtryckets samband med hjärnförändringar i MRI 
undersökt. I en undersökning av Kario et al. där man undersökte individer med 

hypertoni, var asymtomatiska infarkter vanligare hos typ 2-diabetiker jämfört 
med icke-diabetiker (21). 
 

2.4 Mätning av blodtryck 

Blodtrycksnivå kan undersökas med upprepade enskilda mätningar på 
mottagning (mottagningsblodtryck) eller utförda av patienten själv 

(hemmamätning). Långtidsregistrering av blodtrycket för en viss tidsperiod, 
oftast 24 timmar, kan göras med ambulatorisk blodtrycksmonitorering.(22) 

Mätningar av mottagningsblodtryck har länge varit den gyllene standarden för 
uppföljning av blodtryck och största delen av forskning om blodtryck i 

association med kardiovaskulära sjukdomar baserar sig på mätningar av 
mottagningsblodtryck (23). 

 
Ambulatoriska mätningar ger ett högre antal mätvärden än mätningar gjorda på 

mottagning och har en hög reproducerbarhet vid långtidsuppföljning av 



5 
 
blodtrycket. En 24-timmars blodtrycksuppföljning med ambulatoriska mätningar 
kan användas för att upptäcka isolerade missvisande mätresultat i mätningar 

gjorda på mottagning (24). Exempel på missvisande resultat är så kallad 
vitrockshypertoni och maskerad hypertoni. Vitrockshypertoni innebär att man för 

en individ uppmäter höga blodtrycksvärden på mottagning, trots att individens 

genomsnittliga blodtrycksnivå inte är förhöjd. Med maskerad hypertoni avses ett 

tillstånd där individens blodtryck i verkligheten är förhöjt trots att detta inte 
framkommer vid mätning av mottagningsblodtryck. 

 
Ambulatorisk 24-timmars uppföljning av blodtrycket åskådliggör avvikelser i den 

cirkadianska regleringen av blodtrycket, så som nattlig hypertoni och hämmad 
dipp. Med dipp menas den fysiologiska sänkning av blodtrycket som sker under 
nattsömnen. Med ambulatorisk uppföljning är det också möjligt att utvärdera 

variabiliteten i blodtrycket under en 24-timmars uppföljningsperiod.(24) 
 

Den rådande uppfattningen är att blodtrycksmätningar gjorda på mottagning ger 
högre värden än hemmamätningar. Förhållandet mellan mottagningsblodtryck, 

värden från hemmamätningar och ambulatorisk uppföljning har beskrivits i de 
amerikanska riktlinjerna för diagnostik, vård och uppföljning av hypertoni (22). 

Enligt detta motsvarar mottagningsblodtrycket 140/90 mmHg blodtrycksnivåer 
på 135/85 mmHg uppmätta under dagtid i ambulatorisk uppföljning. Också i 

europeiska riktlinjer (25) och de nationella finska vårdriktlinjerna (26) uppges 
samma värden. 

 
Tröskelvärden för påbörjande av läkemedelsbehandling för hypertoni och 

behandlingsmål för vården varierar internationellt. Nationella finska vårdriktlinjer 
rekommenderar för personer med diabetes ett mottagningsblodtryck <140/80 

mmHg, alternativt 135/75 mmHg i hemmamätning eller en dagsnivå < 135/80 
mmHg i dygnsuppföljning (26). 
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3 Målet med forskningen 

Målet med denna fördjupade studie är att undersöka sambandet mellan 

blodtryck och cerebral småkärlssjukdom hos individer med typ 1-diabetes. 
Detta görs genom 24-timmars ambulatorisk blodtrycksmätning, vilket 

analyseras i relation till fynd av cerebral småkärlssjukdom i avbildning med MRI. 
De blodtrycksrelaterade faktorer som undersökts är: 

 

• Systoliskt och diastoliskt medelblodtryck (hela dygnet, dag- och nattetid) och 

blodtryckets variabilitet 

• Medel arteriellt tryck (MAT) 

• PT och dess variabilitet 

• Förekomsten av isolerad systolisk hypertoni 

• Förekomsten av maskerad hypertoni och vitrockshypertoni 

• Effekten av blodtrycksbehandling 

 

Syftet med undersökningen är att bidra till information som i framtiden eventuellt 
erbjuder oss ökad förståelse för patogenesen bakom cerebrovaskulära 

komplikationer vid typ 1-diabetes och därmed också bättre redskap för 
förebyggande av dessa. 

4 Material 

4.1 FinnDiane-studien 

Alla de undersökta personerna ingår i FinnDiane-studien, som är en nationellt 
omfattande studie med mål att kartlägga genetiska, miljöbetingade och kliniska 

riskfaktorer för mikro- och makrovaskulära komplikationer vid typ 1-diabetes. 
Denna undersökning är en del av en understudie inom FinnDiane-studien som 

undersöker riskfaktorer för cerebrovaskulära sjukdomar hos individer med typ 
1-diabetes. 
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Totalt 191 individer med typ 1-diabetes ur FinnDiane-studien genomgick under 
åren 2011 - 2017 MRI-undersökning av hjärnan. Typ 1-diabetes definierades 

som utveckling av insulinberoende inom ett år efter att diagnosen givits och 
manifestation av sjukdomen innan 40 års ålder. De undersökta var i åldern 18 -

50 år och ingen av dem hade tidigare tecken på cerebrovaskulär sjukdom. 
Tecken på tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack hos de 

medverkande uteslöts med ett validerat frågeformulär (Questionnaire for 
Verifying Stroke-Free Status) (Bilaga 1). 

 
Bland de undersökta individerna fanns 53 (28 %) med vaskulära komplikationer, 

varav 52 (27 %) hade observerats ha mikrovaskulära komplikationer och en 
individ makrovaskulära komplikationer. Individer med njursjukdom som var i 

dialys eller som fått ett njurtransplantat exkluderades ur undersökningsgruppen. 
Under åren 2013 - 2017 genomgick 73 (38 %) personer av de 191 undersökta 

en dygnsuppföljning av blodtrycket. Dygnsuppföljningen utfördes i samband 
med ett kliniskt mottagningsbesök. Alla undersökta individer genomgick MRI-

undersökning inom 12 månader från mottagningsbesöket, med undantag för en 
individ vars MRI-undersökning inföll inom 13 månader från mottagningsbesöket. 

Denna fördjupade studie baserar sig på dessa 73 personer för vilka både MRI-
undersökning och dygnsuppföljning av blodtrycket gjorts.  
 

4.2 Etiska aspekter 

För samtliga medverkande patienter har ett skriftligt medgivande erhållits, 
forskningen har lytt under giltiga etiska lov och HNS forskningslov. Vid 

behandling av undersökningsmaterialet har undersökningspersonernas 
integritet och datasekretess beaktas i enlighet med rådande föreskrifter för 

dataskydd. 
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5 Metoder 

5.1 Klinisk utvärdering 

Alla medverkande undersökningspersoner genomgick en klinisk undersökning 

på mottagningen. Blodtrycket mättes två gånger med en digital oscillometrisk 
blodtrycksmätare (Omron M6, Omron Healthcare, Hoofddorp, Nederländerna) 

och mätningarnas medelvärde registrerades. Mätningarna gjordes i sittande 
position efter 10 minuters vila. De medverkandes längd och vikt mättes med de 

undersökta iförda ett tunt lager kläder. Viktindex (Body Mass Index, BMI) 
beräknades beräknats utgående från dessa mått. 

 
De medverkandes medicinska historia utreddes noggrant och uppgifterna 

verifierades från den undersöktas medicinska journaler. Information om 
diabetiska komplikationer, kardiovaskulär status och medicinering samlades in i 
samband med mottagningsbesöket och de medverkande fyllde i frågeformulär 

om levnadsvanor, så som rökning. Rökning definierades som minst 1 rökt 
cigarett per dag i minst 1 år. Diabetiska komplikationer kategoriserades som 

makro- eller mikrovaskulära. Makrovaskulär sjukdom innebar 
kranskärlssjukdom. Ingen av de medverkande hade perifer vaskulär sjukdom. 

Laserbehandlad retinopati och albuminuri antecknades som mikrovaskulära 
komplikationer. 

 

5.2 Laboratorieundersökningar 

I samband med mottagningen togs blodprov av de undersökta. Halten av 

glykerat hemoglobin, kreatinin, totalkolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol 
och triglycerider mättes ur blodprov. Glomerulusfiltrationens hastighet 

beräknades på basen av kreatininhalten med hjälp av Chronic Kidney Disease 
Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) -formeln (27). Albuminutsöndringen 

undersöktes ur en 24-timmars urinsamling som de undersökta utfört hemma 
inför mottagningsbesöket. Samtliga blod- och urinprov analyserades på 

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts laboratorium (HUSLAB). 
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5.3 MRI av hjärnan 

MRI-undersökning av de medverkande gjordes efter att man uteslutit 
kontraindikationer. MRI-undersökning av de medverkande utfördes med 

magnetisk resonanstomograf (Philips Achieva, Philips, Amsterdam, 
Nederländerna) på HUS Bilddiagnostik på Mejlans sjukhus. Bilderna bedömdes 

av en neuroradiolog som var ovetande om kliniska data. För klassificering och 
definition av patologier relaterade till cerebral småkärlssjukdom användes 

rådande standarder (7). De förändringar som registrerades av en neuroradiolog 
var förekomst och antal av mikroblödningar, hyperintensitet i vit hjärnsubstans, 

lakunära infarkter och perivaskulära utrymmen. 
 

5.4 24-timmars ambulatorisk blodtrycksmätning 

Ambulatorisk blodtrycksuppföljning gjordes i samband med det kliniska 
mottagningsbesöket. Blodtrycket registrerades under 24 timmar med en 

ambulatorisk mätare (Mobil-O-Graph, I.E.M., Stolberg, Tyskland). Under 
uppföljningen mättes SBT och DBT (mmHg) med 15 minuters mellanrum under 

dagtid kl. 07:00 – 22:00 och 30 minuters mellanrum under nattetid kl. 22:00 - 
07:00. Dygnregistreringen av blodtrycket gjordes för alla undersökta, med 
undantag av en individ, (72 individer) med samma förhandsinställningar på 

mätaparaturen. För en individ avvek förhandsinställningarna på mätapparaten 
på så sätt att systoliska och diastoliska trycket mättes med 30 min mellanrum 

under hela uppföljningsdygnet (24 timmar). 
 

Sömn och vakenperioder samt aktiviteter som kunnat påverka blodtrycket under 
monitoreringen dokumenterades av de undersökta i en undersökningsdagbok 

(Bilaga 2). Dokumentation över sömn och vakenperiod erhölls för 93,2 % (68 
individer) och 87,7 % (64) av undersökningsdagböckerna var korrekt ifyllda och 

överlämnade till undersökningsenheten. 
 

5.5 Bearbetning av mätdata 

Data uppmätt med Mobil-O-Graph mätaren exporterades med tillverkarens 
(I.E.M.) program Hypertension Management Software Client-Server version 4.6. 
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För bearbetning av data för enskilda undersökningsindivider använde  Microsoft 
Excel version 16.15 (Microsoft Corporation, Redmond, USA). Bearbetning av 

exporterade data utfördes av undertecknad. 
 

Mätningar utan giltiga mätresultat exkluderades ur analyserna. Mätningar med 
giltiga mätresultat klassificerades som lyckade och kategoriserades som dag- 

eller nattmätningar enligt uppgifterna om sov- och vakentid som de undersökta 
uppgivit i undersökningsdagboken. Nattmätningar innefattar de 

blodtrycksregistreringar som utförts under en sömnperiod som infallit under 
intervallet kl. 22:00 - 07:00. Alla registreringar gjorda från och med den tidpunkt 

individen lagt sig för att sova till den sista mätningen utförd innan individen stigit 
upp har definierats som nattmätningar. Alla övriga registreringar har definierats 

som dagsmätningar. För fyra individer (5,5 %) saknades anteckningar om vaken- 
eller sovtid. För dessa har nattmätningar definierats som mätningar utförda 

mellan kl. 22:00 - 07:00. 
 

Det totala antalet blodtrycksmätningar och det totala antalet lyckade mätningar 
räknades för varje individ. Andelen lyckade mätningar för varje individ 

beräknades utgående från dessa. Därefter räknades antalet lyckade 
dagmätningar respektive nattmätningar för varje individ och dag- och 
nattmätningarnas frekvenser analyserats. 

 
5.6 Kvalitetsgranskning 

Kvaliteten av data från 24-timmars uppföljningen kategoriserades som god eller 
mindre god utgående från på förhand fastställda kvalitetskriterier (19). Data som 

uppfyllde samtliga kriterier för god kvalitet hade en registrerad mättid ≥ 20 
timmar, andelen lyckade blodtrycksmätningar under uppföljningsperioden var ≥ 
70 %, antalet lyckade dagsmätningar ≥ 20, antalet lyckade nattmätningar ≥ 7, 

hade minst två lyckade mätningar per timme under dagtid (dagsmätningar) och 
minst en lyckad mätning per timme under nattetid (nattmätningar). Respektive 

kvalitetskriterier analyserades skilt för sig. 
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5.7 Blodtrycksvariabler 

Utslag från 24-timmars blodtrycksuppföljningen analyserades med hänseende 
på blodtryck, PT, MAT, blodtryckets variabilitet och puls under de olika 

tidskategorierna av uppföljningen (dagmätningar, nattmätningar, totala 
uppföljningstiden). 

 
Ett medelvärde för varje individs SBT räknades för hela uppföljningstiden 

respektive för dagmätningarna och för nattmätningarna var för sig. Medelvärden 
för individernas DBT och puls räknades på samma sätt. Som uttryck för 

blodtryckets variabilitet användes standardavvikelsen från individens 
medelblodtryck under den ambulatoriska blodtrycksuppföljningens olika faser. 

För analys av dygnsvariation i blodtrycket räknades också den relativa nattliga 
sänkningen i blodtryck, nattlig dipp, som dipp = 100(1 - SBTnatt/SBTdag). 

 
För bestämning av PT beräknades skillnaden mellan individens systoliska och 

diastoliska blodtryck (PT = SBT - DBT). MAT beräknades utgående från 
systoliska och diastoliska blodtrycket med formeln MAT = DBT + 1/3(SBT - 

DBT). För beräkning gjordes antagandet att diastole varar 2/3 av hjärtcykeln och 
systole 1/3 av hjärtcykeln. För varje undersökningsindivid beräknades PT och 
MAT under uppföljningstidens olika faser. Som uttryck för variabilitet i PT 

beräknades dess standardavvikelse för de olika faserna av uppföljningstiden. 
 

Förekomsten av hypertoni, isolerad systolisk eller -diastolisk hypertoni, dold 
hypertoni och vitrockshypertoni undersöktes utgående från individernas 

medelblodtryck under de ambulatoriska mätningarna och 
mottagningsblodtrycket. Mottagningsblodtryck ≥ 140/90 mmHg definierades 

som hypertoni. För 24-timmars uppföljningen definierades hypertoni som totala 
uppföljningstidens medelblodtryck ≥ 130/80 mmHg eller medelblodtryck ≥ 

135/85 eller ≥ 120/70 under dag respektive natt. Fall där endast systoliska eller 
diastoliska blodtrycket var förhöjt kategoriserades som isolerad systolisk- eller 

diastolisk hypertoni. Blodtrycksvärden < 140/90 mmHg på mottagningen och 
hypertoni i 24-timmars uppföljningen kategoriserades som dold hypertoni och 

motsatsen som vitrockshypertoni. 
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5.8 Undersökning av blodtryckets roll vid cerebral småkärlssjukdom 

För undersökning av blodtryckets roll vid cerebral småkärlssjukdom 

grupperades de undersökta enligt MRI-fynd (Figur 1). Härefter jämfördes 
resultaten från 24-timmars uppföljningen för respektive grupp mot resultaten för 

resten av de undersökta. De grupper som undersöktes var individer med 
cerebral småkärlssjukdom, individer med cerebrala mikroblödningar och 

individer med förändringar i vita hjärnsubstansen av Fazekas klass 1. 
 
Figur 1. Flödesdiagram över undersökningsgrupperna. 

 
Figuren beskriven urvalsprocessen för bildande av undersökningsgrupperna. MRI står för 
magnetisk resonanstomografi 
 

  

Finlands population

Riksomfattande FinnDiane-studien, N = 5337

Individer som genomgått MRI-studien, N = 191 + 30,


Exklussionskriterier: tidigare cerebrovaskulär sjukdom, kontrain- 
dikationer för MRI, slutstadie av kronisk njurfunktionsförsämring

Individier med typ 1-diabetes, N = 191 Kontrollgrupp med friska individer N = 30

Gruppen med 24-timmars ambulatorisk blodtrycksmätning, N = 73

Individer med cerebral småkärlssjukdom, N = 20

Individer med 
cerebrala


mikro-

blödningar,


N = 14

Individer med 
Fazekas klass ≥ 1 

förändringar,

N = 9
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5.9 Statistisk analys 

Analys av kombinerade data och statistisk analys gjordes av undertecknad i IBM 
SPSS Statistics 25 (International Business Machines Corporation, Armonk, New 

York). För analys av normalfördelade kontinuerliga variabler användes t-testet 
och resultaten presenteras som medeltal och standardavvikelse. Icke-

normalfördelade variabler analyserades med Mann-Whitney U-test och 
resultaten presenteras som medianer och kvartilavstånd. För jämförelse av 

kategoriska variabler mellan olika grupper användes chi2-testet och Fishers 
exakta test för variabler med utfall ≤ 5. Ett p-värde ≤ 0,05 ansågs som statistiskt 

signifikant. 
 

Skillnader mellan individerna inom 24-timmars blodtrycksuppföljningsgruppen 
undersöktes vidare med analys av multipla variabler. För analyserna användes 

logistisk regression utförd med metoden enter. Till analyserna valdes variabler 
som var signifikanta i tidigare analyser och samtliga blodtrycksvariabler skilt för 

sig. Resultatet presenteras som oddskvot med 95 % konfidensintervall och ett 
p-värde ≤ 0,05 ansågs som statistiskt signifikant. 
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6 Resultat 

6.1 Gruppen med 24-timmars blodtrycksuppföljning  

Gruppen med 24-timmars ambulatorisk blodtrycksuppföljning (n = 73) jämfördes 

mot resten av de undersökta som genomgått MRI (n = 118). Resultaten 
presenteras i Tabell 1. Individerna som genomgått 24-timmars 

blodtrycksuppföljning hade ett högre diastoliskt mottagningsblodtryck, medan 
förekomsten av isolerad systolisk hypertoni var signifikant lägre inom denna 

grupp.  
 

 
MRI-fynd hos individerna med 24-timmars blodtrycksuppföljning och resten av 

de MRI-undersökta presenteras i Figur 2. Inga signifikanta skillnader fanns i 
förekomsten av cerebral småkärlssjukdom (p = 0,080), cerebrala 

mikroblödningar (p = 0,262), lakunära infarkter (p = 0,624) eller förändringar i vita 
hjärnsubstansen (p = 0,319). Inga av de undersökta individerna hade 

förändringar i vita hjärnsubstansen av Fazekas klass 2 eller högre. 
 

Tabell 1. Gruppen med 24-timmars blodtrycksuppföljning 

 

24-timmars 
blodtrycksuppföljnin

g, N = 73 

Inte 24-timmars 
blodtrycksuppföljnin

g, N = 118 
p-värde 

Män 40 (54,8) 50 (42,4) 0,095 
Ålder, år 40,6 (33,7-45,7) 39,2 (32,4-44,9) 0,184 
MOTTAGNINGSBLODTRYCK   
SBT, mmHg 131 (123-142) 128 (117-138) 0,091 
DBT, mmHg 81 (74-86) 75 (69-80) <0,001 
Puls, /min 69 ± 12 71 ± 12 0,580 
Hypertoni  22 (30,1) 25 (21,2) 0,163 
Isolerad systolisk hypertoni  1 (1,4) 20 (16,9) 0,001 
Isolerad diastolisk 
hypertoni 1 (1,4) 0 (0,0) 0,382 

Blodtrycksmedicinering 29 (39,7) 39 (33,1) 0,349 

I tabellen jämförs gruppen med 24-timmars blodtrycksuppföljning mot resten av de 
undersökta. Data presenteras som medeltal ± standardavvikelse, median (kvartilavstånd) och 
antal (%). 
SBT = systoliskt blodtryck, DBT = Diastoliskt blodtryck 



15 
 
Figur 2. MRI-fynd hos de undersökta 

 

 
Figuren presenterar antalet (n) och fördelningen (%) fynd i MRI hos de undersökta. 
MRI = Magnetisk resonans tomografi 
 
6.2 Resultat från 24-timmars ambulatorisk blodtrycksmätning 

Duration och kvalitet. Medianen för durationen mellan 24-timmars 

blodtrycksuppföljningen och MRI-undersökningen var 2,89 (0,88 - 5,02) 
månader (variationsbredd: -6,64 - 11,94 månader). Tiden mellan 

mottagningsbesöket och MRI-undersökningen och hade en median på 3,40 
(0,94 - 6,96) månader (variationsbredd: -6,64 - 12,36 månader). 

Blodtrycksregistreringen varade i medeltal 23,4 ± 4,1 timmar (variationsbredd: 
7,3 - 30,1) och medianen för andelen lyckade mätningar var 90,8 (82,2 - 94,3) % 
(variationsbredd: 50,0 - 100,0 %). Antalet dagsmätningar var i medeltal 52 ± 13 

(variationsbredd: 13 - 82) och antalet nattmätningar 16 ± 6 (variationsbredd: 0 - 
28). 

 
För 40 (54,8 %) av de undersökta uppfylldes samtliga kvalitetskriterier. För 33 

individer (45,2 %) uppfylldes inte kvalitetskriterierna, varav 4 (5,5 %) hade 
otillräckligt antal nattmätningar, 1 (1,4 %) otillräckligt antal dagsmätningar, 6 (8,2 

%) otillräcklig uppföljningstid, 4 (5,5 %) otillräcklig andel lyckade mätningar och 
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59 %

Övriga 
MRI-fynd,

n = 10
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småkärls-
sjukdom,

n = 20
27 %

Individer som genomgått MRI och 24-
timmars blodtrycksuppföljning, N = 73
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13 %
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Cerebral 
småkärls-
sjukdom,
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Övriga individer som genomgått MRI,
N = 118 
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32 (43,8 %) hade för låg mätfrekvens dag- eller nattetid. I analyserna 
inkluderades samtliga undersökta och resultatet korrigerades för kvalitet. 

Blodtryck. I Tabell 2 presenteras resultat för systolisk och diastoliskt 

medelblodtryck, blodtryckets variabilitet, MAT samt PT och dess variabilitet 
under 24-timmars blodtrycksuppföljningen hos de undersökta (n = 73).  
 
Tabell 2. 24-timmars blodtrycksuppföljningens resultat 

BLODTRYCKET UNDER 
AMBULATORISKA MÄTNINGAR 24-timmars blodtrycksuppföljning, N = 73 

SBT, mmHg     
Under totala uppföljningstiden 124 (119-131) 108,7 - 150,7 
Dagtid 129 (123-134) 11,6 - 154,6 
Nattetid 113 (107-118) 91,0 - 138,7 
DBT, mmHg   
Under totala uppföljningstiden 79,64 ± 7,14 64,1 - 100,2 
Dagtid 83,16 ± 7,59 67,3 - 104,9 
Nattetid 68,38 ± 6,23 50,7 - 80,0 
Puls, /min   
Under totala uppföljningstiden 73 (66-80) 42 - 101 
Dagtid 75 (70-84) 45 - 104 
Nattetid 63 (56-68) 36 - 87 
Variabilitet i SBT uttryckt i SD, 
mmHg 

  

Under uppföljningstiden 14 (11-17) 8 - 24 
Dagtid 12 (10-16) 6 - 28 
Nattetid 9 (7-11) 5 - 19 
Variabilitet i DBT uttryckt i SD, mmHg  
Under uppföljningstiden 11 (10-13) 6 - 27 
Dagtid 9 (8-11) 6 - 19 
Nattetid 8 ± 2 3 - 15 
Nattlig Dipp, mmHg   
Nattlig dipp 12 ± 5 2 - 25 
MAT, mmHg   
Under totala uppföljningstiden 94 ± 7 79 - 117 
Dagtid 97 (93-103) 83 - 122 
Nattetid 83 ± 8 48 - 97 
PT, mmHg   
Under totala uppföljningstiden 45 (42-50) 35 - 65 
Dagtid 46 ± 6 32 - 62 
Nattetid 44 (41-47) 36 - 70 
Variabilitet i PT uttryckt i SD, mmHg   
Under totala uppföljningstiden 11 ± 3 6 - 21 
Dagtid 12 ± 4 5 - 26 
Nattetid 7 ± 2 3 - 16 

Data presenteras som medeltal ± standardavvikelse, median (kvartilavstånd) och 
variationsbredd.  
SBT = Systoliskt blodtryck, DBT = Diastoliskt blodtryck, SD = Standardavvikelse, MAT = 
Medel arteriellt tryck, PT = Pulstryck  
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Isolerad systolisk hypertoni. Prevalensen av hypertoni presenteras i Tabell 3. 

Isolerad systolisk hypertoni detekterades oftare i ambulatoriska 
blodtrycksmätningar än i blodtrycksmätningar gjorda på mottagning och 

förekom oftare dagtid. Isolerad diastolisk hypertoni var vanligare än systolisk 
hypertoni och förekom oftare i nattmätningar. 

 
Maskerad hypertoni och vitrockshypertoni. Förekomsten av hypertoni 

presenteras i Tabell 3. Knappa tredjedelen av de undersökta hade maskerad 

hypertoni. Hypertoni detekterades nästan dubbelt oftare i ambulatoriska 
mätningar än i blodtrycksmätning på mottagningen. Då mätresultat från både 

24-timmars blodtrycksuppföljningen och mottagningsblodtryck beaktades hade 
omkring 2/3 hypertoni. Få individer hade maskerad hypertoni. Majoriteten 
individer med hypertoni enligt mottagningsblodtryck hade också hypertoni 

under 24-timmars blodtrycksuppföljningen. 

Tabell 3. Hypertoni inom 24-timmars blodtrycksuppföljningsgruppen 

 24-timmars uppföljning, N = 73 
HYPERTONI Antal, n (andel, %) 
Enligt någon mätning 44 (60,3) 
Mottagningsblodtryck 22 (30,1) 
Under ambulatoriska mätningar 41 (56,2) 
Dagtid 30 (41,1) 
Nattetid 28 (38,4) 
Enligt dygnets medeltryck 33 (45,2) 
Maskerad hypertoni 22 (30,3) 
Vitrockshypertoni 3 (4,1) 
ISOLERAD SYSTOLISK HYPERTONI  

Mottagningsblodtryck 1 (1,4) 
Under ambulatoriska mätningar 5 (6,8) 
Dagtid 4 (5,5) 
Nattetid 1 (1,4) 
Enligt dygnets medelblodtryck 3 (4,1) 
ISOLERAD DIASTOLISK HYPERTONI  

Mottagningsblodtryck 1 (1,4) 
Under ambulatoriska mätningar 24 (32,9) 
Dagtid 13 (17,8) 
Nattetid 14 (19,2) 
Enligt dygnets medelblodtryck 13 (17,8) 
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Blodtrycksmedicineringens effekt. Totalt 29 (39,7 %) individer använde 

blodtrycksmedicin vid tiden för undersökningen.  Av de individer som använde 
blodtrycksmedicinering hade 31,0 % (9 individer) normalt blodtryck och 69,0 % 

(20 individer) hade hypertoni under uppföljningstiden. De undersökta som inte 
använde blodtrycksmedicinering var 44 till antalet och bland dem hade knappa 

hälften (47,7 %, 21 individer) hypertoni. Inom hela 24-timmars 
blodtrycksuppföljningsgruppen var det under en tredjedel (28,8 %) som varken 

hade hypertoni eller blodtrycksmedicinering. 
 

6.3 Resultat för gruppen med cerebral småkärlssjukdom 

Kvalitet. Medianen för 24-timmars blodtrycksmätningens duration hos individer 
med cerebral småkärlssjukdom var 24,6 (23,8 - 27,6) timmar och totala antalet 

mätningar var 83 (79 – 94). Motsvarande resultat för resten av de undersökta var 
24,0 (21,2 – 24,8) timmar och 79 (69 - 84) mätningar (p = 0,007 för respektive). 

Det fanns ingen signifikant skillnad i antalet eller andelen lyckade 
blodtrycksmätningar under totala uppföljningen (74 [64 – 86] vs. 70 [62 – 76], p 

= 0,053 och 88,5 [82,2 – 93,5] vs. 91,0 [82,2 – 94,7] %, p = 0,565). Signifikanta 

skillnader fanns heller inte i antalet lyckade mätningar under dagtid (57 [43 – 65] 

vs. 53 [43 – 59], p = 0,112) respektive nattetid (16 [14 – 20] vs. 16 [14 – 18], p = 
0,510). 

 
Gruppen med cerebral småkärlssjukdom. Kliniska data för gruppen presenteras 

i Tabell 4. Vid jämförelse av individer med cerebral småkärlssjukdom (N = 20) 

mot resten av de undersökta (N = 53) fanns inga signifikanta skillnader i kliniska 
data. Ingen av de undersökta hade dokumenterade makrovaskulära 

komplikationer. Individer med cerebral småkärlssjukdom hade inte signifikant 
oftare albuminuri (20,0 % [4 individer] vs. 7,5 % [4 individer], p = 0,203) eller 

laserbehandlad retinopati (15,0 % [3] vs. 17,0 % [9], p > 0,999). 
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Tabell 4. Jämförelse av kliniska data 

 KLINISKA DATA 

Cerebral 
småkärlssjukdom, 

N = 20 

Inte cerebral 
småkärlssjukdom, 

N = 53 
p-värde 

Män 10 (50,0) 30 (56,6) 0,613 
Ålder, år 42,2 (39,3 - 46,2) 39,6 (33,4 - 45,2) 0,113 
Duration av diabetes, år 20,9 (19,2 - 32,1) 21,2 (19,9 - 23,9) 0,748 
Ålder vid diabetisk 
manifestation, år 19,9 (10,7 - 24,1) 15,5 (11,0 - 22,8) 0,638 

HbA1c, mmol/l 66 (59 - 72) 64 (57 - 72) 0,647 
eGFR, ml/min 106 (95 - 115) 111 (104 - 117) 0,122 
Viktindex (BMI) 26,6 (24,6 - 28,5) 27,1 (24,7 - 30,4) 0,421 
Tobaksrökare 0 (0,0) 1 (1,9) > 0,999 
Har nån gång varit 
tobaksrökare 4 (20,0) 16 (30,2) 0,558 

Mottagningsblodtryck    

SBT, mmHg 133 (124 - 139) 130 (123 - 142) 0,916 
DBT, mmHg 79 (83 - 75) 81 (74 - 85) 0,697 
Puls, /min 69 ± 12 69 ± 12 0,961 
Hypertoni 4 (20,0) 18 (34,0) 0,246 
Isolerad systolisk hypertoni 0 (0,0) 1 (1,9) > 0,999 
Isolerad diastolisk hypertoni 0 (0,0) 1 (1,9) > 0,999 
Blodtrycksmedicinering 8 (40,0) 21 (39,6) 0,977 
Blodfetter    
Totalt kolesterol 4,1 (3,7 - 4,8) 4,4 (4,0 - 5,0) 0,104 
LDL-kolesterol 2,1 (1,4 - 2,6) 2,3 (2,1 - 3,0) 0,067 
HDL-kolesterol 1,5 (1,3 - 1,9) 1,5 (1,2 - 1,8) 0,603 
Triglycerider 0,9 (0,7 - 1,5) 0,9 (0,7 - 1,3) 0,946 
Lipidsänkande medicinering 6 (30,0) 12 (22,6) 0,551 
Övrig medicinering   

Aspirin 2 (10,0) 3 (5,7) 0,610 
Warfarin 0 (0,0) 1 (1,9) > 0,999 

I tabellen jämförs kliniska data för individer med cerebral småkärlssjukdom och individer utan 
cerebral småkärlssjukdom Data presenteras som medeltal ± standardavvikelse, median 
(kvartilavstånd) och antal. 
HbA1c = Glykerat hemoglobin, eGFR = Glomerulär filtrationshastighet, SBT = Systoliskt 
blodtryck, DBT = Diastoliskt blodtryck 
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Blodtryck. I Tabell 5 jämförs blodtrycket hos individer med och utan cerebral 

småkärlssjukdom. Motsvarande resultat korrigerade för ålder, 
blodtrycksmedicinering och mätningskvalitet finns presenterade i Bilaga 3.  

 
Tabell 5. Blodtryck hos individer med cerebral småkärlssjukdom jämfört med individer utan 
cerebral småkärlssjukdom 

BLODTRYCK OCH PULS 

Cerebral 
småkärlssjukdom, 

N = 20 

Inte cerebral 
småkärlssjukdom, 

N = 53 
p-värde 

SBT1, mmHg    
Under uppföljningstiden 127 (124 - 135) 122 (118 - 129) 0,058 
Dagtid 130 (127 - 140) 127 (122 - 132) 0,115 
Nattetid 117 (111 - 124) 110 (107 - 116) 0,013 
DBT2, mmHg    
Under uppföljningstiden 79 (76 - 86) 79 (76 - 83) 0,586 
Dagtid 82 (79 - 89) 82 (79 - 87) 0,096 
Nattetid 68 ± 6 67 ± 6 0,862 
Puls, /min    
Under uppföljningstiden 73 (68 - 82) 72 (66 - 79) 0,473 
Dagtid 76 (70 - 86) 75 (70 - 84) 0,504 
Nattetid 63 (58 - 68) 62 (56 - 68) 0,572 
Variabilitet i SBT blodtrycket 
uttryckt i SD, mmHg 

 

Under hela uppföljningen 14 (12 - 16) 13 (11 - 17) 0,824 
Dagtid 13 (11 - 14) 11 (10 - 16) 0,595 
Nattetid 10 (7 - 11) 9 (7 - 11) 0,343 
Variabilitet i DBT blodtrycket 
uttryckt i SD, mmHg   

Under hela uppföljningen 11 ± 2 11 (10 - 14) 0,054 
Dagtid 9 (8 - 10) 9 (8 - 11) 0,720 
Nattetid 8 (6 - 9) 7 (6 - 9) 0,541 
Nattlig Dipp, mmHg    
Nattlig dipp 11 (6 - 15) 13 (9 - 17) 0,094 

Tabellen jämför blodtryck hos individer med cerebral småkärlssjukdom och individer utan 
cerebral småkärlssjukdom. Data presenteras som medeltal ± standardavvikelse, median 
(kvartilavstånd) och antal. 
SBT = Systoliskt blodtryck, DBT = Diastoliskt blodtryck, SD = standardavvikelse 
 
Högre blodtryck nattetid hade ett signifikant samband med cerebral 

småkärlssjukdom, oddskvoterna för blodtrycket nattetid presenteras i figurerna 
3 och 4. Individer med cerebral småkärlssjukdom hade högre SBT nattetid vid 

jämförelse också efter korrigering för ålder, blodtrycksmedicinering och 
kvaliteten (p = 0,010). Efter korrigering i en likadan modell hade också högre DBT 
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nattetid ett signifikant samband med cerebral småkärlssjukdom (p = 0,009), trots 
att det inte verkade vara av betydelse före korrigering. Motsvarande resultat 

erhölls också då individer med mikroblödningar skilt för sig jämfördes med 
resten av de undersökta (Figur 3 och 4). 

 
Figur 3. Systoliskt blodtryck nattetid 

 
Figur 3 presenterar oddskvot för systoliska blodtrycket per 1 mmHg med ett 95% 
konfidensintervall. I figuren presenteras oddskvoten för småkärlssjukdom, cerebrala 
mikroblödningar (MCB) och förändringar i vita hjärnsubstansen av Fazekas klass ≥ 1. Varje grupp 
har skilt för sig undersökts i förhållande till resten av de undersökta som genomgått 24-timmars 
blodtrycksuppföljning. Oddskvoten har korrigerats för ålder, blodtrycksmedicinering och 24-
timmars uppföljningens kvalitet. 
 
Figur 4. Diastoliskt blodtryck nattetid 

 
Figur 4 presenterar oddskvoten för diastoliska blodtrycket per 1 mmHg med ett 95% 
konfidensintervall. I figuren presenteras oddskvoten för småkärlssjukdom, cerebrala 
mikroblödningar och förändringar i vita hjärnsubstansen av Fazekas klass ≥ 1. Varje grupp har 
skilt för sig undersökts i förhållande till resten av de undersökta som genomgått 24-timmars 
blodtrycksuppföljning. Oddskvoten har korrigerats för ålder, blodtrycksmedicinering och 24-
timmars uppföljningens kvalitet.  

Cerebral småkärlssjukdom: 
1,098 (1,023 - 1,178)

Cerebrala mikroblödningar: 
1,098 (1,016-1,185)

Vitsubstansförändringar, Fazekas ≥ 1:
1,067 (0,970 - 1,164)

0,600 0,800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800
Oddskvot (95% CI)

Cerebral småkärlssjukdom: 
1,152 (1,038 - 1,281)

Cerebrala mikroblödningar: 
1,126 (1,003 - 1,264)

Vitsubstansförändringar, 
Fazekas ≥ 1:                    

1,156 (1,001 - 1,337)

0,600 0,800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

Oddskvot (95% CI)
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Det fanns antydan om att högre SBT och variabilitet i DBT under den totala 
uppföljningstiden, samt nattlig dipp hade ett samband med cerebral 

småkärlssjukdom, men sambandet var inte signifikant (Tabell 5). 
 

MAT och PT. I Tabell 6 och Bilaga 4 presenteras resultat för MAT och PT. 

Individer med cerebral småkärlssjukdom hade signifikant högre MAT nattetid (p 
= 0,006). Det samma gällde för individer med cerebrala mikroblödningar då de 

analyserades skilt för sig [87 (84 - 93) vs. 82 (78 - 86) mmHg, p = 0,013]. I Figur 
5 presenteras oddskvoter för medel arteriellt tryck vid cerebral 

småkärlssjukdom, cerebrala mikroblödningar och förändringar i vita 
hjärnsubstansen av Fazekas klass ≥ 1. 

 
Tabell 6. MAT och PT hos individer med cerebral småkärlssjukdom jämfört med individer 
utan cerebral småkärlssjukdom 

MAT OCH PT 

Cerebral 
småkärlssjukdom, 

N = 20 

Ingen cerebral 
småkärlssjukdom, 

N = 53 
p-värde 

MAT, mmHg   
Under uppföljningstiden 95 (90 - 101) 94 (90 - 98) 0,429 

Dagtid 97 (93 - 104) 97 (93 - 102) 0,911 

Nattetid 86 (83 - 92) 81 (78 - 86) 0,005 

PT, mmHg    

Under uppföljningstiden 47 (45 - 53) 44 (41 - 48) 0,054 

Dagtid 47 (45 - 53) 44 (41 - 48) 0,032 

Nattetid 45 (41 - 49) 44 (40 - 47) 0,356 
Variabilitet i PP uttryckt i 
SD   
Under totala uppföljningen 12 ± 4 11 ± 3 0,443 

Dagtid 12 (9 - 17) 11 (9 - 14) 0,400 

Nattetid 7 (6 - 8) 6 (5 - 8) 0,649 

Data presenteras som medeltal ± standardavvikelse, median (kvartilavstånd) och antal.1MAT = 
Medel arteriellt tryck, PP = Pulstryck, SD = standardavvikelse 
 

Högre PT dagtid verkade ha ett samband med cerebral småkärlssjukdom, men 
efter korrigering för ålder, blodtrycksmedicinering och mätkvalitet var 

sambandet inte signifikant (Bilaga 4). Variabiliteten i PT hade inget signifikant 
samband med cerebral småkärlssjukdom (Tabell 6). 
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Figur 5. Medel arteriellt tryck 

 
Figur 5 presenterar oddskvoten för medel arteriellt tryck per 1 mmHg med ett 95% 
konfidensintervall. I figuren presenteras oddskvoten för småkärlssjukdom, cerebrala 
mikroblödningar och förändringar i vita hjärnsubstansen av Fazekas klass ≥ 1. Varje grupp har 
skilt för sig undersökts i förhållande till resten av de undersökta som genomgått 24-timmars 
blodtrycksuppföljning. Oddskvoten har korrigerats för ålder, blodtrycksmedicinering och 24-
timmars uppföljningens kvalitet. 
 
Hypertoni. Bilaga 5 presenterar skillnader i förekomsten av hypertoni. Inget 

samband kunde i denna underökning påvisas mellan cerebral småkärlssjukdom 

och hypertoni i blodtrycksmätningar gjorda på mottagning. Detta gällde också 
efter korrigering för ålder, blodtrycksmedicinering och mätkvalitet (p = 0,174). 

Oddskvoter för hypertoni nattetid presenteras i Figur 6. Hypertoni nattetid hade 
ett signifikant samband med cerebral småkärlssjukdom och höjde oddsen för 

sjukdomen fyrfaldigt (p = 0,019). Motsvarande resultat erhölls då cerebrala 
individer med mikroblödningar analyserades skilt för sig (p = 0,030). Blodtryck ≥ 

120/70 mmHg nattetid var nära på dubbelt vanligare bland individer med 
cerebral småkärlssjukdom jämfört med resten av de undersökta (Bilaga 5). 

 
Inget samband med cerebral småkärlssjukdom påvisades för hypertoni enligt 

dygnets medelblodtryck (OR = 1,718 [95%CI 0,537 – 5,492], p = 0,361), 
hypertoni under dagtid (OR = 1,101 [95%CI 0,361 - 3,363], p = 0,866) eller 
hypertoni under något skede av uppföljningsdygnet (OR = 2,215 [95%CI 0,694 

- 7,077], p = 0,179). 

Cerebral småkärlssjukdom: 
1,142 (1,038 - 1,256)

Cerebrala mikroblödningar: 
1,129 (1,018 - 1,252)

Vitsubstansförändringar, Fazekas ≥ 1:
1,126 (0,992 - 1,277)

0,600 0,800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

Oddskvot (95% CI)
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Figur 6. Hypertoni nattetid 

Figur 6 presenterar oddskvot för hypertoni nattetid med ett 95% konfidensintervall. I figuren 
presenteras oddskvot för småkärlssjukdom, cerebrala mikroblödningar och förändringar i vita 
hjärnsubstansen av Fazekas klass ≥ 1. Varje grupp har skilt för sig undersökts i förhållande till 
resten av de undersökta som genomgått 24-timmars blodtrycksuppföljning. Oddskvoten har 
korrigerats för ålder, blodtrycksmedicinering och 24-timmars uppföljningens kvalitet. 
 
Isolerad systolisk hypertoni. Isolerad systolisk hypertoni i mätningar gjorda på 

mottagning hade inte ett signifikant samband med cerebral småkärlssjukdom i 

Mann-Whitney U-test (Bilaga 5) eller vid logistisk regressionsanalys (p > 0,999). 
Isolerad systolisk hypertoni enligt dygnets medeltryck var inte av signifikant 

betydelse då ålder, blodtrycksmedicinering och mätkvalitet beaktades (p > 
0,999). Isolerad systolisk hypertoni dagtid och nattetid samt isolerad systolisk 

hypertoni under något skede av uppföljningsdygnet hade inga signifikanta 
samband med cerebral småkärlssjukdom i en motsvarande modell (pdagtid = 

0,661, pnattetid > 0,999, pnågot skede = 0,244). 
 

Maskerad hypertoni. Maskerad hypertoni var vanligare bland individer med 
cerebral småkärlssjukdom (Bilaga 5). Sambandet var signifikant också vid 

korrigering för ålder, blodtrycksmedicinering och mätkvalitet (p = 0,020). I figur 
7 presenteras sambandet mellan maskerad hypertoni och cerebral 

småkärlssjukdom som oddskvoter för undersökningsgrupperna. 
Vitrockshypertoni hade ingen betydande samband med cerebral 

småkärlssjukdom (p > 0,999). 

Cererbral småkärlssjukdom: 
4,086 (1,265 - 13,196)

Cerebrala mikroblödningar: 
4,385 (1,156 - 16,630)

Vitsubstansförändringar, Fazekas ≥ 1:
2,317 (0,512 - 10,490)

0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
Oddskvot (95% CI)
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Figur 7. Maskerad hypertoni 

 
Figur 7 presenterar oddskvot för maskerad hypertoni med ett 95% konfidensintervall. I figuren 
presenteras oddskvot för småkärlssjukdom, cerebrala mikroblödningar (MCB) och förändringar i 
vita hjärnsubstansen av Fazekas klass ≥ 1 (Fazekas ≥ 1). Varje grupp har skilt för sig undersökts i 
förhållande till resten av de undersökta som genomgått 24-timmars blodtrycksuppföljning. 
Oddskvoten har korrigerats för ålder, blodtrycksmedicinering och 24-timmars uppföljningens 
kvalitet. 
 

Läkemedelsbehandlingens effekt: Grupperna emellan fanns ingen signifikant 

skillnad i andelen individer som använde blodtrycksmedicin vid tidpunkten för 
undersökningen (tabell 4). Sambandet mellan blodtrycksmedicinering och 

blodtryck vid cerebral småkärlssjukdom gav följande resultat: Ingen med 
cerebral småkärlssjukdom och blodtrycksmedicinering hade normalt blodtryck 

och oddskvoten för det fallet kunde inte bestämmas (p > 0,999). Högt blodtryck 
och ingen blodtrycksmedicinering var inte av signifikant betydelse [OR = 0,714 

(95%CI 0,370 - 6,391), p = 0,651]. Högt blodtryck i kombination med 
blodtrycksmedicinering verkade inte heller vara av signifikans [OR = 1,539 
(95%CI 0,996 - 1,207), p = 0,553]. Resultaten är korrigerade för ålder och 

blodtrycksuppföljningens kvalitet. 
  

Cerebral småkärlssjukdom: 
3,740 (1,170 - 11,954)

Cerebrala mikroblödningar: 
0,351 (0,100 - 1,236)

Vitsubstansförändringar, Fazekas ≥ 1:
2,983 (0,600 - 14,836)

0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
Oddskvot (95% CI)
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7 Diskussion 

7.1 Huvudfynd och innebörden av dessa 

Huvudfynd i denna studie var att förhöjt SBT och DBT nattetid hade ett samband 

med cerebral småkärlssjukdom. Det fanns också ett samband mellan MAT 
nattetid och cerebral småkärlssjukdom. Hypertoni nattetid höjde oddsen för 

cerebral småkärlssjukdom, speciellt cerebrala mikroblödningar. Andra centrala 
fynd var den höga prevalensen av maskerad hypertoni: av alla de undersökta 

som genomgått 24-timmars blodtrycksuppföljning fanns lika många individer 
med maskerad hypertoni som individer med hypertoni enligt 

mottagningsblodtryck. Dessutom konstaterades vårdbalansen av blodtrycket 
vara bristande för individer med läkemedelsbehandlad hypertoni och för 

majoriteten uppfylldes inte målen för vården. Maskerad hypertoni höjde också 
oddsen för cerebral småkärlssjukdom och individer med cerebral 
småkärlssjukdom hade oftare hypertoni på natten än på dagen. 
 
Denna studie framhäver behovet av ambulatoriska blodtrycksmätningar som 

uppföljningsmetod jämte konventionell blodtrycksuppföljning på mottagning: 
totalt 28,8 % av de undersökta hade obehandlad hypertoni som inte framkom i 

blodtrycksmätningarna gjorda på mottagning. Studien visar att det behövs 
bättre uppföljning av läkemedelsbehandling av blodtryckssjukdom hos 

diabetiker eftersom 69,0 % av individerna med blodtrycksmedicinering hade 
hypertoni torts läkemedelsbehandling. 

 
Resultat från denna studie tyder på ett samband mellan högre blodtryck nattetid 

och symtomfria hjärncirkulationsstörningar hos individer med typ 1-diabetes. 
Resultatet är i linje med studien av Avet et al. (20) där blodtryck i förhållande till 

cerebral småkärlssjukdom undersökts hos individer utan diabetes. Ett samband 
mellan hämmad nattlig dipp eller hypertoni nattetid och förändringar i hjärnans 

blodcirkulation har, enligt vår vetskap, inte tidigare beskrivits hos typ 1-
diabetiker. Förhöjt blodtryck nattetid har tidigare beskrivits vara förknippat med 

mikrovaskulära komplikationer vid typ 1-diabetes (28-30). 
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I en studie av Mateo-Gavira et al. (29) som undersökt mikrovaskulära 
komplikationer och blodtryck i ambulatorisk uppföljning hos typ 1-diabetiker 

påvisades också maskerad hypertoni hos 37 % av de undersökta. Förekomsten 
är av samma storleksklass som fynden i denna studie (30,3 %). I en studie av 

Lithovius et al. (31), som undersökt delvis samma material som denna studie, 
hade 23 % av de undersökta maskerad hypertoni under uppföljningstiden, 

jämfört med en knapp tredjedel i denna studie. Förekomsten av nattlig hypertoni 
i denna studie (28 %) skiljde sig däremot från resultaten av Lithovius et al. (51 

%),trots att de undersökta hade motsvarande ålders- och könsfördelning och 
samma referensvärden användes för definition av hypertoni (31). 

 

7.2 Styrkor och svagheter 

En av styrkorna i denna studie är att den, tills vidare, är den enda studien som 

beskriver blodtryckets roll vid cerebral småkärlssjukdom hos typ 1-diabetiker. 
Dygnsavvikelser i blodtrycket, som nattlig hypertoni, i relation till sjukdomar i 

hjärnans blodkärl hos typ-1 diabetiker är tills vidare dåligt kända och denna 
studie kan ses som ett betydande bidrag till ökad kunskap om ämnet. 

 
En annan styrka i denna studie är kvaliteten på undersökningsmaterialet. 
Samtliga individer som ingått i studien har undersökts grundligt, enligt samma 

protokoll, inom FinnDiane-studien och undersökningarna är väl dokumenterade. 
Det är troligt att detta bidragit till att blodtryckets effekter kunnat påvisas trots 

ett litet material. Det relativt begränsade antalet undersökta i denna studie kan 
ses som en av studiens svagheter. Flera undersökta skulle ha givit studien högre 

statistisk styrka vilket eventuellt hade gjort det möjligt att påvisa också mindre 
skillnader undersökningsgrupperna emellan. Nu kunde inte ett samband mellan 

PT och cerebral småkärlssjukdom påvisas i denna studie, trots att artärselhet 
och cerebral småkärlssjukdom vid typ 1-diabetes tidigare beskrivits ha ett 

samband (18). Också om individer med cerebral småkärlssjukdom hade högre 
PT, var skillnaden inte signifikant. För framtiden finns det planer på att utföra 24-

timmars blodtrycksuppföljning på samtliga MRI-undersökta individer inom 
FinnDiane-studien. I samband med detta skulle det även göras en ny uppföljning 

inklusive MRI av individerna i denna studie. 
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Ett samband mellan cerebral småkärlssjukdom och systoliska- eller diastoliska 

blodtryckets variabilitet framkom heller inte. I framtida underökningar kunde det 
vara mer ändamålsenligt att beräkna blodtryckets variabilitet med en metod som 

beaktar den relativa variabiliteten hos individer i stället för absolut variabilitet. På 
det sättet kunde man med större sannolikhet påvisa också skillnader vars 

absoluta värde är litet men relativa förändringen stor, vilket är aktuellt speciellt 
för individer med lågt eller normalt systoliskt och diastoliskt blodtryck. 

 
I litteratur om ambulatorisk blodtrycksmätning hos individer med typ 1-diabetes 

finns skillnader i vilken apparatur som använts, mätfrekvens, referensvärden för 
hypertoni och hur kvaliteten på mätningarna bedömts. Detta medför utmaningar 

i att jämföra resultat från olika undersökningar sinsemellan. I denna studie valde 
vi att inkludera alla de undersökta och vid analys korrigera för kvaliteten av de 

ambulatoriska blodtrycksmätningarna. Drygt hälften av alla undersökta 
uppfyllde samtliga kvalitetskriterier, vilket kan ses som en av svagheterna i 

studien. Å andra sidan har vi för denna studie krävt en högre mätfrekvens under 
24-timmars blodtrycksuppföljningen än några av de tidigare nämnda studierna 

och också mätresultat med lägre frekvens har beaktats i analyserna (20, 29, 31). 
 
För att bättre förstå mekanismerna med vilka cerebral småkärlssjukdom 

uppkommer hos individer med typ 1-diabetes behövs vidare undersökning av 
dess samband med övriga diabetiska komplikationer. Ett samband mellan 

cerebral småkärlssjukdom och diabetesretinopati har tidigare beskrivits av 
Woerdeman et al. (4), som påvisade att individer med proliferativ 

diabetesretinopati oftare hade cerebrala mikroblödningar. I den nämnda studien 
var dock individerna med proliferativ diabetesretinopati äldre och hade oftare 

hypertoni jämfört med individerna utan proliferativ diabetesretinopati. Inom 
FinnDiane-studien har vi för avsikt att i framtiden noggrannare undersöka 

samband mellan diabetesretinopati och cerebral småkärlssjukdom. 
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7.3 Slutsatser 

Cerebral småkärlssjukdom diagnostiserad med MRI tycks ha ett samband med 

högre blodtryck i 24-timmars uppföljning med ambulatoriska mätningar hos 
individer med typ 1-diabetes. Huvudfynd i denna studie var att hypertoni nattetid 

höjde oddsen för cerebral småkärlssjukdom och både SBT och DBT nattetid var 
för sig uppvisade ett betydande samband med cerebral småkärlssjukdom. 

Förekomsten av maskerad hypertoni var hög inom den undersökta gruppen och 
verkade också ha ett samband med cerebral småkärlssjukdom. Det är tänkbart 

att ambulatorisk blodtrycksuppföljning kunde vara av klinisk relevans vid 
uppföljning av blodtrycket och förebyggande av komplikationer hos individer 

med typ 1-diabetes. Mer forskning behövs dock för bättre kännedom av 
uppkomstmekanismerna och riskfaktorerna för cerebral småkärlssjukdom hos 

individer med typ 1-diabetes. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1. Questionnaire for Verifying Stroke-Free Status 

  

KYSELYKAAVAKE MAHDOLLISEN AIEMMAN AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN 
POISSULKEMISEKSI  

QUESTIONNAIRE FOR VERIFYING STROKE-FREE STATUS (QVSFS)  
(Meschia JF et al. Stroke 2000) 
 

NIMI: ____________________________________    SOTU: _________________________ 

1. ONKO LÄÄKÄRINNE KOSKAAN TODENNUT TEILLÄ OLLEEN 
AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖTÄ TAI AIVOHALVAUSTA? 

KYLLÄ   EI   EI TIETOA  

 

2. ONKO LÄÄKÄRINNE KOSKAAN TODENNUT TEILLÄ OLLEEN TIA-KOHTAUSTA 
TAI OHIMENEVÄÄ AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖTÄ (AIVOHALVAUSTA)? 

KYLLÄ   EI   EI TIETOA  

 

3. ONKO TEILLÄ KOSKAAN OLLUT ÄKILLISTÄ KIVUTONTA KEHON TAI 
RAAJOJEN TOISPUOLEISTA HEIKKOUTTA? 

KYLLÄ   EI   EI TIETOA  

 

4. ONKO TEILLÄ KOSKAAN OLLUT ÄKILLISTÄ TOISPUOLEISTA KEHON TAI 
RAJOJEN PUUTUMISTA TAI HALVAUSTA? 

KYLLÄ   EI   EI TIETOA  

 

5. ONKO TEILLÄ KOSKAAN OLLUT ÄKILLISTÄ NÄÖNMENETYSTÄ TOISESSA TAI 
MOLEMMISSA SILMISSÄ? 

KYLLÄ   EI   EI TIETOA  

 

6. OLETTEKO KOSKAAN MENETTÄNEET ÄKILLISESTI TOISTA PUOLTA 
NÄKÖKENTÄSTÄNNE? 

KYLLÄ   EI   EI TIETOA  

 

7. OLETTEKO KOSKAAN MENETTÄNEET ÄKILLISESTI KYKYÄNNE YMMÄRTÄÄ 
TOISTEN IHMISTEN PUHETTA? 

KYLLÄ   EI   EI TIETOA  

 

8. OLETTEKO KOSKAAN MENETTÄNEET ÄKILLISESTI KYKYÄNNE ILMAISTA 
ITSEÄNNE PUHUMALLA TAI KIRJOITTAMALLA ? 

KYLLÄ   EI   EI TIETOA  
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Bilaga 2. Undersökningsdagbok 
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Bilaga 3. Sambandet mellan blodtryck och cerebral småkärlssjukdom 

 
Sambandet mellan blodtryck och cerebral småkärlssjukdom.  

 Oddskvot (95 % CI) p-värde 
MOTTAGNINSBLODTRYCK 
SBT, mmHg 0,972 (0,924-1,022) 0,270 
DBT, mmHg 0,975 (0,906-1,050) 0,503 
Puls, /min 1,007 (0,961-1,054) 0,778 
24-TIMMARS BLODTRYCKSUPPFÖLJNING 
SBT, mmHg 
Under uppföljningstiden 1,063 (0,993-1,138) 0,078 
Dagtid 1,046 (0,981-1,115) 0,173 
Nattetid 1,098 (1,023-1,178) 0,010 
DBT, mmHg 
Under uppföljningstiden 1,039 (0,958-1,125) 0,356 
Dagtid 1,102 (0,944-1,098) 0,648 
Nattetid 1,152 (1,035-1,281) 0,009 
Puls, /min 
Under uppföljningstiden 1,017 (0,967-1,069) 0,509 
Dagtid 1,014 (0,968-1,063) 0,552 
Nattetid 1,013 (0,958-1,070) 0,658 
Variabilitet i SBT blodtrycket uttryckt i SD, 
mmHg 
Under uppföljningstiden 0,962 (0,833-1,113) 0,605 
Dagtid 0,986 (0,875-1,111) 0,821 
Nattetid 1,070 (0,878-1,302) 0,504 
Variabilitet i DBT blodtrycket uttryckt i SD, 
mmHg   
Under uppföljningstiden 0,754 (0,568-1,001) 0,051 
Dagtid 0,900 (0,727-1,114) 0,334 
Nattetid 1,092 (0,848-1,408) 0,495 
Nattlig Dipp, mmHg 
Nattlig dipp 0,895 (0,801-1,000) 0,050 

Resultaten presenteras som oddskvoterna med 95 % konfidensintervall (CI). Resultatet 
har normaliserats för ålder, blodtrycksmedicinering och kvaliteten på 
blodtrycksmätningarna. 
SBT = Systoliskt blodtryck, DBT = Diastoliskt blodtryck, SD = Standardavvikelse 
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Bilaga 4. Oddskvoter för medel arteriellt tryck och pulstryck 

Oddskvoter för MAT och PT 

 Oddskvot ( 95 % CI) p-värde 
MAT, mmHg   
Under uppföljningstiden 1,034 (0,954-1,119) 0,416 
Dagtid 1,007 (0,936-1,083) 0,852 
Nattetid 1,142 (1,038-1,256) 0,006 
PP, mmHg   
Under uppföljningstiden 1,126 (0,989-1,282) 0,074 
Dagtid 1,105 (0,984-1,240) 0,091 
Nattetid 1,085 (0,964-1,221) 0,176 
Variabilitet i PT uttryckt i SD 
Under uppföljningstiden 1,005 (0,855-1,182) 0,950 
Dagtid 1,028 (0,905-1,169) 0,670 
Nattetid 0,921 (0,724-1,172) 0,505 

I tabellen presenteras oddskvoter med 95 % konfidensintervall (CI) för MAT och pulstryck 
vid cerebral småkärlssjukdom. Resultaten har normaliserats för ålder, 
blodtrycksmedicinering och kvaliteten på blodtrycksmätningarna. 
MAT = Medel arteriellt tryck, PT = Pulstryck, SD = Standardavvikelse 
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Bilaga 5. Hypertoni och cerebral småkärlssjukdom 

Hypertoni och cerebral småkärlssjukdom 

 

Cerebral 
småkärlssjukdom, 

N = 20 

Inte cererbral 
småkärlssjukdom, 

N = 53 
 

HYPERTONI Antal, n (andel, %) Antal, n (andel, %) p-värde 
Enligt någon mätning 14 (70,0) 30 (58,8) 0,383 
Mottagningsblodtryck 4 (20,0) 18 (34,0) 0,246 
Under ambulatoriska 
mätningar 14 (70,0) 27 (52,9) 0,191 

Dagtid 9 (45,0) 21 (39,6) 0,677 
Nattetid 12 (60,0) 16 (32,0) 0,031 
Enligt dygnets medeltryck 11 (55,0) 22 (41,5) 0,302 
Maskerad hypertoni 10 (50,0) 12 (25,0) 0,030 
Vitrockshypertoni 0 (0,0) 3 (7,7) 0,557 
ISOLERAD SYSTOLISK 
HYPERTONI 

   

Mottagningsblodtryck 0 (0,0) 1 (1,9) 1,000 
Under ambulatoriska 
mätningar 3 (15,0) 2 (3,8) 0,137 

Dagtid 2 (10,0) 2 (3,8) 0,301 
Nattetid 1 (5,0) 0 (0,0) 0,286 
Enligt dygnets 
medelblodtryck 3 (15,0) 0 (0,0) 0,018 

ISOLERAD DIASTOLISK 
HYPERTONI 

   

Mottagnigsblodtryck 0 (0,0) 1 (1,9) 1,000 
Under ambulatoriska 
mätningar 5 (25,0) 19 (37,3) 0,326 

Dagtid 2 (10,0) 11 (20,8) 0,493 
Nattetid 5 (25,0) 9 (18) 0,522 
Enligt dygnets 
medelblodtryck 2 (10,0) 11 (20,8) 0,493 

 

 


