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Abstrakt  

 

Hjärt- kärlsjukdomar är fortfarande en av de största dödsorsakerna i världen. Trots att hjärt-

kärlsjukdomar vanligen drabbar äldre personer finns riskfaktorer för framtida 

hjärtkärlssjukdomar beskrivna redan hos unga personer. Termen ”endotel- dysfunktion” syftar 

på oförmågan hos endotelet att reglera kärltonus. Den viktigaste dilaterande substansen i 

endotelet är kväveoxid (NO). För att undersöka endotel funktionen hos individer är ett lokalt 

uppvärmningstest med laser Doppler flowmetry (LDF) en av de vanligaste metoderna  

 

Syftet med studien är att undersöka om LDF med uppvärmningsprovokation är en lämplig 

metod för att registrera kärlreaktivitet, och därmed endotel dysfunktion, hos unga friska 

individer.  

 

Undersökningarna genomfördes vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin (IHM) på 

Örebro universitet. Försökspersonerna var icke- rökare mellan 18- 25 år. Hudblodflödet 

registrerades med Laser Doppler Perfusion Monitoring (LDPM). Försökspersonerna fick ligga 

avslappnade på rygg och vila under stabila förhållanden medan ett hudområde, dorsalt på 

vänster handled, värmdes upp till 44º C med en laser Doppler prob och fortsatte alstra värme 

så 44º C bibehölls i hudområdet under hela registreringen, som fortlöpte under 40 minuter.  

 

Studie visar att för LDF med uppvärmningsprovokation ger arean under kurvan (AUK: CV= 

5,9 %) och tiden till maxflöde (tid 2: CV= 7,9 %) ett mer stabilt resultat än de andra 

variablerna som undersökdes. 

 

Den här studien rekommenderar att analysera arean under kurvan för analys av det neurogena 

svaret, vilket motsvarar den första initiala toppen av hudblodflödet efter uppvärmning, då 

denna variabel ger ett mer stabilt resultat än de andra variablerna som t.ex. peakflödet. Vid 

analys av endotel- funktion rekommenderas tiden till maxflöde då denna variabel 

representerar det endotela svaret.   

 

 

Nyckelord: Endothelial dysfunction, laser Doppler flowmetry, skin blood flow, local heating 
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1. Inledning 

 

Hjärt- kärlsjukdomar är fortfarande en av de största dödsorsakerna i världen. De är ett 

medicinskt och socialt problem associerat med negativa hälsoeffekter och minskad livslängd. 

Kranskärlssjukdom är den vanligaste formen av hjärt-kärlsjukdom, och sjukdomens 

underliggande patologi är ateroskleros [1].  

 

Trots att hjärt-kärlsjukdomar vanligen drabbar äldre personer och yttrar sig kliniskt först vid 

medelåldern finns riskfaktorer för framtida sjukdom som inflammationsmarkörer och 

fettinlagringar i kärlväggen beskrivna redan hos unga personer. Hos dessa unga individer är 

kärlförändringar obetydliga och kan minimeras eller förhindras med en hälsosam livsstil. Hos 

vissa unga individer sker kärlförändringarna progressivt. Därför kan identifiering av barn och 

ungdomar som är i riskzonen för ateroskleros ge en möjlighet till tidiga insatser för att 

förhindra eller fördröja hjärt-kärlsjukdom [2].  

 

Vid institutionen för hälsovetenskap och medicin på Örebro universitet genomförs ett 

forskningsprojekt, Livsstil, Biomarkörer och Ateroskleros (LBA). Syftet med studien är att 

fastställa biokemiska, cellulära och genetiska markörer för möjlig hjärt- kärlsjukdom hos unga 

individer (18- 25 år) samt att kombinera dessa värden med undersökningar av kärlväggens 

uppbyggnad och funktion. Laser Doppler flowmetry (LDF) är en av dessa undersökningar 

som kan användas till att studera mikrocirkulationen. 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Mikrocirkulation 

 

Syresatt blod transporteras genom aorta och ut till kroppens organ via systemkretsloppet. 

Aorta delar upp sig i grenar som kallas artärer och dessa förgrenar sig i sin tur till arterioler. 

Arteriolerna grenar upp sig i mindre kärlstrukturer som kallas kapillärer. Kapillärer bildar 

nätverk kring och i kroppens vävnader. Det är via kapillärerna som utbyte av näringsämnen, 

andningsgaser och avfallsämnen sker mellan blodet och cellerna i organsystemet [3]. Ofta 

brukar man definiera mikrocirkulationen som små artärer (<150 µm i diameter), arterioler, 

kapillärer och venoler [4].  Venoler leder blodet från kapillärerna till venerna som i sin tur för 

blodet tillbaka till hjärtat [5].  

 

Blodkärlens väggar byggs upp av endotelceller, glatta muskelceller och ytterst av bindväv. 

Kapillärväggen däremot är sammansatt av ett encelligt lager bestående av endotelceller. 

Utsidan av kapillärväggen omges av ett tunt basalmembran. Tjockleken av kapillärväggen är 

ca 0,5 mikrometer och innerdiametern är ca 4 till 9 µm, knappt tillräckligt stor för röda 

blodkroppar eller andra blodkroppar att transporteras igenom. I området där metarterioler 

övergår till kapillärer finns s.k. prekapillära sfinktrar som omsluter kapillärerna. Sfinktern är 

uppbyggd av glatt muskelfiber och justerar blodflödet i kapillärerna. Justering av blodflödet 

sker genom att sfinkter kan öppna och stänga ingången till kapillären. De glatta 

muskelcellerna styrs av det autonoma nervsystemet, som delas in i det sympatiska respektive 

parasympatiska nervsystemet. De flesta blodkärl i systemkretsloppet, särskilt de i buken och 

de i huden på armar och ben, kontraheras vid aktivering av det sympatiska nervsystemet 

medan det parasympatiska nervsystemet har en mycket liten effekt på blodkärlen. Sympatisk 

stimulering ökar flödesmotståndet, vilket ofta orsakar en ökning av det arteriella trycket. 

Aktivering av det parasympatiska nervsystemet har praktiskt taget ingen effekt på perifert 

flödesmotstånd, medan en vanlig effekt är ett något minskat artärtryck. Endast några få 

blodkärl som ansiktets blodkärl dilateras vid parasympatisk stimulering [3].  
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2.2 Ateroskleros  

 

Ateroskleros omfattar flera kärlförändringar. I första hand angrips intimaväggen, genom att 

kolesterol och lipoproteiner tas upp via endotelet och lagras i intiman fläckvis, detta tillstånd 

kallas ateromatos. Små områden av ateromatos kan uppstå hos unga individer. Vid ateromatos 

minskar endotelets förmåga att frisätta kväveoxid, vilket påverkar regleringen av kärltonus 

[5].  

 

Ateroskleros uppstår tidigt men ger symtom senare i livet som t.ex. i form av en stroke. För 

att förebygga och behandla sjukdomen är förändring av individens livsstil mycket viktigt [6]. 

Ärftliga faktorer, rökning, högt blodtryck, hög koncentration av blodfetter, låg fysisk aktivitet 

har visats öka risken för att få ateroskleros [5]. 

 

Under många år ansågs ateroskleros vara en passiv ackumulering av kolesterol i kärlväggen. 

Ökning av låg- densitets lipoprotein (LDL) och dess oxiderade form ökar risken att utveckla 

ateroskleros. Tillkomsten av behandlingar som minskade nivåer av LDL gjorde att antalet fall 

av kranskärlssjukdom minskade. Trots detta fortsätter fall av kranskärlsjukdom att inträffa hos 

individer som visar låga nivåer av LDL, vilket indikerar att underliggande patologi av 

ateroskleros är mer komplicerat. Progression av ateroskleros associeras med kronisk 

inflammation i kärlväggen och är en betydande riskfaktor för kranskärlsjukdom. Man har 

även identifierat molekylära mekanismer bakom kronisk inflammatorisk aktivitet som kan 

påskynda progression av ateroskleros. I en tidigare studie har man visat att ett angiopoietin-

liknande protein 2 (Angptl2) i endotelceller ökar vaskulär inflammation genom att aktivera 

proinflammatorisk signalering i endotelceller och öka makrofag infiltrering, vilket leder till 

endoteldysfunktion och progression av ateroskleros [1]. 

 

Termen ”endotel- dysfunktion” uppkom i mitten av 80-talet och termen syftar på oförmågan 

hos endotelet att reglera kärltonus [7]. I endotelcellerna syntetiseras flera substanser som kan 

påverka graden av konstriktion och dilatation av kärlen. Många av dessa substansers 

fysiologiska roll har inte fastställts än. Den viktigaste dilaterande substansen i endotelet är 

kväveoxid (NO). NO är en hydrofob gas som diffunderar genom endotelcellerna som ett svar 

på olika kemiska och fysiska stimuli. NO syntetiseras med hjälp av enzymet kväveoxid syntas 

(NOS) från arginin och syre och genom reduktion av oorganiskt nitrat. Efter diffusion ur 

endotelcellerna aktiverar NO en rad olika substanser lokalt. I kärlen aktiveras guanylatcyklas 
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som i sin tur leder till att cykliskt guanosintrifosfat (cGTP) omvandlas till cykliskt 

guanosinmonofosfat (cGMP) och aktivering av cGMP- beroende proteinkinas (PKG). PKG 

leder till att blodkärlen dilateras. När blodet strömmar genom artärer och arterioler utsätts 

endotelcellerna av shear stress pga. motståndet som uppstår mellan blodet och kärlväggarna.  

Shear stress snedvrider endotelcellerna i samma riktning som blodflödet, vilket leder till ökad 

frisättning av NO.  Syntes och frisättning av NO kontrolleras också av vasokontraherande 

substanser såsom angiotensin II, vilket binder till specifika receptorer på endotelcellerna [3].  

Det har observerats sedan länge att förmågan hos endotelcellerna att relaxera glatt muskulatur 

och dilatera kärlen är försämrad hos personer med ateroskleros [7]. Studier har föreslagit att 

denna endoteldysfunktion kan vara en tidig markör för ateroskleros [7- 10] 

 

2.3 Laser Doppler flowmetry 

 

Laser Doppler flowmetry (LDF) är en icke- invasiv metod som registrerar blodflödet i 

mikrocirkulationen. Tekniken kallas för laser Doppler för att den bygger på dopplereffekten.  

Principen för laser Doppler är att fotonerna i laserljuset som sänds ut träffar och reflekteras 

mot erytrocyter som befinner sig i rörelse. Ljuset som träffar erytrocyterna undergår en 

våglängdsförändring s.k. Dopplerskifte, medan ljus som träffar orörliga objekt är 

oförändrade[4, 11]. Figur 1 illustrerar principen.  

 

 

Figur 1. Principen vid LDF- registrering av blodflöden. Proben agerar som både sändar- och 

mottagarenhet. Laserljus sänds ut, träffar och reflekteras mot erytrocyter som befinner sig i 

rörelse. Ljuset som träffar erytrocyterna undergår en våglängdsförändring som orsakas av 

Dopplerskiftet [11]. 

 

 



5 

 

I nuläget kan ingen laser Doppler apparatur ange ett absolut värde för blodflödet i vävnader 

(som t.ex. ml/min/100 gram vävnad) därför anges registreringar av hudblodflödet som s.k. 

perfusions enheter (PU). Enheten definieras som antalet rörliga erytrocyter i området som 

man undersöker multiplicerat med erytrocyternas medelhastighet. För att möjliggöra 

jämförelser av resultat, är det absolut nödvändigt att regelbundet kalibrera laser Doppler 

apparaturer [11, 12]. I figur 2 visas ett exempel på en hudblodflödesregistrering taget ur 

studien.  

 

 

 
 

Figur 2.  Exempel på en registrering ur studien, med LDF- utrustning vid 

uppvärmningsprovokation. Flödet visas i olika kanaler som PU-förändringar över tid. Kanal 1 

visar hudblodflödet utan uppvärmningsprovokation, kanal 2 visar hudblodflödesförändringar 

under uppvärmningsprovokation. Kanal 3 visar temperaturen i hudområdet som provoceras 

och kanal 4 visar temperaturen i hudområdet som inte provoceras. (Figur taget ur studien).  

 

LDF kan användas till att undersöka kärlreaktiviteten i huden. Det är användbart när man vill 

studera hudblodflödet, utvärdera mikrovaskulär eller endotel- dysfunktion, identifiera 

kardiovaskulära eller metabola sjukdomsrisker hos individer, registrera och utvärdera 

sjukdomsprogression eller behandling [7].  

 

2.4 Uppvärmningstest 

 

För att undersöka endotel- funktionen hos individer är ett lokalt uppvärmningstest med LDF 

en av de vanligaste metoderna. Först registreras hudblodflödet i ”vila” dvs. utan 

uppvärmningsprovokation (s.k. baslinje erhålls). Genom att sedan värma upp hudområdet till 

42- 44º C så kommer kärlen i huden att dilateras, vilket leder till att hudblodflödet ökar.  

Hudblodflödets svar på uppvärmningen utrycks som minst två oberoende faser: en inledande 

topp som uppkommer under de första 10 minuterna av uppvärmningen. Sedan efter 20- 30 

minuter efterföljs toppen av en platå fas.  Den inledande fasen uppkommer huvudsakligen av 
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lokala sensoriska nerver i huden, det är ett snabbt neurologiskt svar på uppvärmningen. 

Inledande toppen efterföljs av en liten sänkning av hudblodflödet en s.k. nadir. Den senare 

platåfasen uppkommer huvudsakligen av att NO frisätts från endotelcellerna. Ökad NO- 

frisättning alstras genom att endotelcellerna utsätts för shear stress [3, 7].  I figur 3 illustreras 

hudblodflödets respons på lokal uppvärmning.  

 

 

Figur 3. Hudblodflödets respons på lokal uppvärmning till 42°C. Den initiala snabba 

ökningen av hudblodflödet (initial peak) följt av en sänkning av hudblodflödet (nadir). Den 

andra ökningen av hudblodflödet, som huvudsakligen är beroende av kväveoxid, leder till en 

platå (plateau). Efter platåfasen uppkommer maximalt hudblodflöde (Maximal SkBF) [7].  

 

Hudblodflödesmätning med LDF är en icke- invasiv, lättillgänglig metod och lätt för 

operatören att genomföra [16, 20]. Svårigheter med registreringen kan vara att få en artefaktfri 

registrering samt att bibehålla temperaturen hos vissa försökspersoner. Det är viktigt att hålla 

en jämn hudtemperatur i handen och armen under registrering. Registreringar med LDF är ett 

bra verktyg att använda vid jämförelse av hudblodflödet. För tillfället finns ingen golden 

standard för att undersöka hudblodflödet [25], vilket gör användningen av LDF begränsad. 

Detta på grund av brist på standardisering av hur data ska utryckas vid olika provokationer 

med LDF [26]. Därför skulle det vara av intresse att undersöka några variabler som kan 

användas vid ett uppvärmningstest med LDF och vilka av dessa variabler som visar minst 

variation.  
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3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka om laser Doppler med uppvärmningsprovokation är en 

lämplig metod för att registrera kärlreaktivitet, och därmed endotel dysfunktion, hos unga 

friska individer.  

 

Frågeställningen som ska besvaras är: 

- Vilka variabler från hudblodflödesresponsen visar minst variation mellan individer i 

en grupp av unga friska? 
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4. Material och metod 

 

4.1 Rekrytering  

 

Försökspersoner rekryterades via LBA- studien genom att en inbjudan, med all information 

om den kommande undersökningen av hudblodflödet med LDF, skickades via e-post till 

individer som hade deltagit i forskningsprojektet. Kriterierna var att försökspersonerna skulle 

vara mellan 18 och 25 år och icke- rökare.  

 

4.2 Etiskt övervägande 

 

Forskningsprojektet har etiskt godkännande från Etikprövningsnämnden i Uppsala (Dnr 

224/2014). I ansökan framkommer att en mindre grupp slumpvis kommer att tillfrågas om att 

göra en ytterligare undersökning av hudblodflödet med laser- Dopplerteknik. Innan 

undersökningen fick försökspersonerna signera ett samtyckesformulär (bilaga 1).  

 

4.3 Försökspersoner  

 

30 friska försökspersoner (5 män och 25 kvinnor) deltog i studien. Medelåldern hos 

deltagarna var 22,4 år (range 19-26).  

 

Försökspersonerna ombads att avstå från fysisk aktivitet och koffein minst tre timmar innan 

undersökningen. De uppmanades även att hålla sina händer varma innan undersökningen 

skulle göras. För att säkerställa att försökspersonerna följt instruktionerna fick de fylla i ett 

frågeformulär (bilaga 2).  Efter avslutad registrering togs ett blodtryck. Det mättes på 

traditionellt sätt med blodtrycksmanschett på höger överarm. Ett blodtryck som var 140/90 

mm Hg eller högre exkluderade försökspersonen ur studien.   

 

4.4 Utförande 

 

Undersökningarna genomfördes vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin (IHM) på 

Örebro universitet. Registreringarna skedde under 5 veckor och de utfördes av samma 

undersökare.  
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Apparaturen som användes för att registrera hudblodflödet var PeriFlux System 5000 

PeriMed (PERIMED AB, Järfälla, Sverige) [11]. Protokollet är utformat från Cardiovascular 

Research Institute Maastricht (CARIM), Maastricht, Nederländerna [30].  

 

Samtliga prober som användes för registrering var från PeriMed (PERIMED AB, Järfälla, 

Sverige). Varje undersökning inleddes med att hudtemperaturen mättes dorsalt på vänster 

hand med en temperatursensor (Sensor 442). Om hudtemperaturen var under 30º C bads 

försökspersonen att skölja händerna och handled under varmt/ljummet vatten tills 

hudtemperaturen översteg 30º C. Försökspersonerna fick sedan ligga avslappnade på rygg och 

vila medan registreringarna gjordes. Registrering gjordes dorsalt på vänster handled, 

unilateralt. En vakumkudde användes för att ge stadga åt vänster arm och en filt lades över 

försökspersonen, speciellt över undersökt hand och arm för att bibehålla kroppsvärmen i 

extremiteten. Rumstemperaturen var konstant (21-22º C) vid samtliga undersökningar.   

 

 

Figur 4. Probplacering vid registrering av hudblodflldet vid uppvärmningsprovokation med 

LDF- teknik: 1.Temperatursensor för registrering av temperatuern i hudområdet som inte 

provoceras, 2. Hudblodflödesprob som registrerar hudblodflödet i området utan 

uppvärmningsprovokation, 3. Termostatisk prob för registrering av hudblodflödet med 

uppvärmningsprovokation, 4. Vakumkudde för fixering av handen och underarmen, samt en 

filt lades över handen och underarmen för att bibehålla temperaturen. (Bild tagen av Sara 

Mejerwall).   
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Registreringen påbörjades med 5 minuters artefaktfri registrering sedan aktiverades den 

termostatiska proben. Hudblodflödet utan uppvärmningsprovokation registrerades 

kontinuerligt med hudblodflödesproben (small straight probe 407), och för registrering med 

lokal uppvärmning användes en termostatisk prob (thermostatic small angled probe 457). För 

registrering av hudtemperaturen användes en temperatursensor av typen 442 [13]. Först 

tejpades temperatursensorn dorsalt på handleden, sedan fixerades hudblodflödesproben med 

en probhållare (miniature probe holder PH 07-4) som sattes fast på handleden med hjälp av 

dubbelhäftande tejp (Adhesive Strips PF 105-3) i höjd med ulnas huvud (ulnar styloid 

process). Den termostatiska proben placerades cirka 2- 3 cm proximalt om 

hudblodflödesproben. Termostatiska proben värmde upp hudområdet till 44º C och fortsatte 

alstra värme så 44º C bibehölls i hudområdet under hela registreringen, som fortlöpte under 

40 minuter [16, 29]. Placering av proberna visas i figur 4.  

 

Under studiens gång kalibrerades apparaturen med hjälp av ett kalibreringskit (calibration 

device, PF 1000) från PeriMed. Vid kalibreringen användes en standardlösning bestående av 

polystyrenpartiklar. Rörelse av dessa partiklar motsvarar röda blodkroppas rörelse s.k 

Brownian motion. Partiklarna i standardlösningen motsvarar en perfusion av 250 PU [14]. 

Hudblodflödesproben respektive den termostatiska proben kalibrerades enligt en handbok 

från Perimed [15]. 

 

4.5 Databearbetning  

 

Efter avslutad registrering erhölls en specifik flödeskurva från den termostatiska proben, 

tillsammans med de andra kurvorna, per försöksperson. Figur 5 visar ett exempel på en 

flödeskurva vid uppvärmningsprovokation. Data bearbetades med hjälp av programmet 

Perisoft for Windows (PERIMED AB, Järfälla, Sverige).  
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Figur 5. Exempel på flödesprogression av hudblodflödet efter lokal 

uppvärmningsprovokation.  Efter 5 minuters registrering av viloflödet startas 

uppvärmningsprovokationen och en inledande topp (Peak) uppkommer. Efter ca  

40 minuter uppkommer maximalt blodflöde. Pil visar start av uppvärmningsprovokation.  

(Figur gjord av Sara Mejerwall). 

 

Följande variabler analyserades (se tabell 1): viloflöde (VF), arean under kurvan (AUK), 

peakflöde (PF), procentuell flödesökning enligt formeln (PF-VF)/VF*100, maxflöde (MF),  

tiden till peakflöde respektive maxflöde (tid 1 resp. tid 2), temperaturen innan 

uppvärmningsprovokation (T 2-5), temperaturen av hudområdet som inte provocerades de 

sista tre minutrar av registreringen (T 42- 45) samt hudblodflödet innan 

uppvärmningsprovokation (HBF 2- 5) och hudblodflödet utan uppvärmningsprovokation de 

sista tre minutrar av registreringen (HBF 42- 45).   
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Tabell I. Variabler som undersökdes i studien samt enheten de angavs i. 

VF Viloflöde: medelvärdet av flödet före uppvärmningsprovokation (PU) 

AUK Arean under kurvan från start av uppvärmningsprovokation till 

peakflöde (PU*sek) 

PF Peakflöde: medelvärdet av initiala flödeshöjningen under intervall på 

30 sekunder (PU) 

(PF-VF)/VF * 100 Procentuella flödesökningen mellan viloflöde och peakföde (%) 

MF Maxflöde: medelvärdet av maximala flödet under intervall på 30 

sekunder (PU) 

Tid 1 Tiden till peakflöde (sek) 

Tid 2 Tiden till maxflödet (min) 

T 2- 5 Medelvärdet av temperaturen tre minuter innan 

uppvärmningsprovokation (°C) 

T 42- 45 Temperaturen under de sista tre minuterna av registreringen (°C)  

HBF 2- 5 Medelvärdet av hudblodflödet tre minuter innan 

uppvärmningsprovokation (PU) 

HBF 42- 45 Hudblodflödet, i området utan uppvärmningsprovokation, under de 

sista tre minuterna av registrering (PU) 

 

 

Viloflödet beräknades från den inledande fem- minutersregistreringen, som medelvärdet av 

hudblodflödet under en tre-minutersperiod innan uppvärmningsprovokation påbörjades. Från 

tiden då uppvärmningen började till peak- hudblodflödet beräknades hur lång tid det tar för 

hudblodflödet att nå peakflöde samt hur stor arean under kurvan är. Peakflödet beräknades 

som medelvärdet av hudblodflödet under en 30- sekundersperiod. Tiden då maximalt 

hudblodflöde uppkommer noterades. Maximalt hudblodflöde beräknades som medelvärdet 

under en 30- sekundersperiod.  Temperaturen och hudblodflödet utan 

uppvärmningsprovokation beräknades som medelvärdet under en tre-minutersperiod innan 

uppvärmningsprovokationen. Temperaturen och hudblodflödet av området som inte 

provocerades noterades under de sista tre minutrar av registreringen.  
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4.6 Statistisk analys 

 

Medelvärdet, standarsavvikelsen (SD) samt variationskoefficienten (CV) beräknades för 

samtliga variabler i Microsoft Office Excel 2010.   

 

Ett parat t-test gjordes för att se om signifikant skillnad mellan temperaturerna (T 2- 5 och T 

42- 45) samt om signifikant skillnad mellan hudblodflödet utan uppvärmningsprovokation 

(HBF 2- 5 och HBF 42- 45) fanns.  Signifikansnivån sattes till p < 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

5. Resultat 

 

I tabell II presenteras de analyserade variablerna: VF (PU), AUK (PU*sek), tid 1 (sek), (PF-

VF)/VF*100, PF (PU), MF (PU), tid 2 (min), T 2-5 (°C), T 42-45 (°C), HBF 2- 5 (PU) samt 

HBF 42- 45 (PU) som medelvärde, SD samt CV. Resultat grundades på 30 stycken (n=30) 

försökspersoner då ingen exkluderades på grund av högt blodtryck.  Minst variation sågs i 

arean under kurvan (CV = 5,9 %) och tiden till maxflödet (CV = 7,9 %) medan störst 

variation sågs i viloflödet (CV = 47,8 %).  

 

Tabell II. Variabler presenterade som medelvärde med SD samt CV. VF= viloflödet(PU), 

AUK= arean under kurvan (PU*sek), tid 1 = tiden till peakflöde (sek), (PF-VF)/VF*100= 

procentuell flödesökning (%), PF= peakflöde (PU), MF= maximala flödet (PU), tid 2= tiden 

till maximala flödet (min), T 2-5= temperaturen innan uppvärmningsprovokation (°C), T 42- 

45= temperaturen sista 3 minutrar av registreringen (°C), HBF 2- 5= hudblodflödet innan 

uppvärmningsprovokation (PU) och HBF 42- 45= hudblodflödet av området utan 

uppvärmningsprovokation de sista tre minutrar av registreringen (PU).  n= 30. 

  Medelvärde ± SD CV (%) 

VF (PU) 13,8 ± 6,6 47,8 

AUK (PU*sek) 277063 ± 16415 5,9 

Tid 1 (sek) 176 ± 53,3 30,3 

(PF-VF)/VF*100 (%) 1831 ± 1209 66 

PF (PU) 213 ± 78,3 36,8 

MF (PU) 293 ± 108,5 37 

Tid 2 (min) 39,3 ± 3,1 7,9 

T 2- 5 (°C) 31,7 ± 1,81 5,7 

T 42- 45 (°C) 31,2 ± 2,15 6,9 

HBF 2- 5 (PU) 18,4 ± 9,6 52,2 

HBF 42- 45 (PU) 12,8 ± 6,7 52,3  

 

 

Parat t-test visade ingen signifikant skillnad mellan temperaturen i början av (T 2-5) och i 

slutet (T 42-45) av registreringen (p = 0,06), medan ett parat t-test mellan hudblodflödet i 

början av (HBF 2- 5) och i slutet av (HBF 42- 45) registrering visade en signifikant 

minskning av hudblodflödet (p = 0,0001). Hudblodflödet sjönk från 18,4 ± 9,6 till 12,8 ± 6,7 

PU.  
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6. Diskussion 

 

Denna studie visar att för LDF med uppvärmningsprovokation ger arean under kurvan (AUK: 

CV= 5,9 %) och tiden till maxflöde (tid 2: CV= 7,9 %) ett mer stabilt resultat än de andra 

variablerna som undersöktes från registreringen vid uppvärmningsprovokation. Dessa båda 

variabler representerar olika faser av flödesökningen. Arean under kurvan är resultatet av en 

neurogen dilatation av mikrocirkulationen i huden medan det maximala flödet är den senare 

komponenten som ett svar på NO reglerad dilatation [7, 16]. Arean under kurvan är ett 

vedertaget analyssätt. I tidigare studier har man också undersökt arean under kurvan vid en 

annan typ av provokation av hudblodflödet, postocklusiv reaktiv hyperemi (PORH), liksom 

peakflödet [16, 20, 26, 31]. Att hudblodflödet kan presenteras som medelvärdet beräknat 

under ett bestämt tidsintervall ur en flödeskurva är sedan tidigare känt [22]. I en tidigare 

studie där man mätt maxflödet valde de att presentera maxflödet som ett medelvärde under ett 

visst tidsintervall av registreringen [18]. Endotel dysfunktion innebär en minskad aktivitet hos 

endotelet att frisätta NO. Eftersom peakflödet och därmed arean under kurvan representerar 

det sympatiska svaret så analyseras platåfasen vid olika frågställningar om endotel 

dysfunktion [17]. Tiden till peakflödet tar enligt en studie mellan 2- 3 minuter [7]. Detta 

stämmer överens med resultaten från denna studie, vilket motsvarar tid 1 där medelvärdet var 

176 sekunder ± 53,3 dvs. 2,9 minuter ± 0,9.   

 

Att presentera flödesökningen i procent av viloflödet som i denna studie har även en tidigare 

studie gjort [18]. I en studie gjord av Minson CT et al analyserade de viloflödet och platåfasen 

som medelvärdet under en 10- minutersperiod. Peakflödet och nadirfasen analyserades som 

medelvärdet under 1- minutersperiod. Variablerna presenterade de som procenten av det 

maximala hudblodflödet [19]. Vid PORH, ett annat provokationstest, har tidigare studier med 

LDF undersökt viloflödet, arean under kurvan och tiden då flödet återigen blir stabilt [16, 20]. 

Sättet att analysera viloflödet och arean under kurvan kan jämföras med genomförda analyser 

i denna studie.  
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LDF signalen kan även omvandlas från perfusions enheter till kutan vaskulär konduktans 

(CVC: cutaneous vascular conductance). Det görs genom att dividera LDF signalen (PU) med 

medelvärdet av det arteriella blodtrycket (mm Hg) [21].  Det krävs att det arteriella 

blodtrycket mäts kontinuerligt under hela registreringen. Att omvandla enheten till CVC görs 

ofta för att ta hänsyn till variationer i blodtryck som under fysisk aktivitet eller efter en 

behandling [16]. I denna studie undersökdes friska individer och därför omvandlades inte 

enheten till CVC.   

 

Relativ stor variation ses i viloflödet (13,8 ± 6,6; CV= 47,8 %). Denna studie visade något 

högre viloflöde jämfört med en annan studie som också registrerade viloflödet under fem 

minuter på unga friska individer. Deras studie fick ett lägre viloflöde (4,0 ±2,1) än i den här 

studien. Deras undersökningar gjordes på morgonen och försökspersonen skulle komma 

fastande övernatten, dessutom vilade försökspersonerna 20 minuter innan registreringen [20]. 

Försökspersonerna i denna studie fick inga anvisningar om att komma fastande och de fick 

inte vila innan registreringarna. Detta kan vara anledningen till att viloflödet i denna studie är 

något högre. Parat t- test visade en signifikant skillnad mellan hudblodflödet innan 

uppvärmningsprovokation (HBF 2- 5) och hudblodflödet utan uppvärmningsprovokation i 

slutet av registreringen (HBF 42- 45). Några individuella värden kan tyda på att 

hudblodflödesproben sitter nära stora kärl, men också på att det finns stora individuella 

skillnader som även tidigare studier har beskrivit [22, 23]. Att hudblodflödet sjunker under 

registreringen talar även för att försökspersonerna borde ha vilat längre innan registreringen 

startade.  

 

Fördelningen av försökspersonerna i studien var 83 % kvinnor respektive 17 % män. Detta 

kan ha påverkat studiens resultat. Östrogen och progesteron hormonen påverkar 

hudblodflödet och effekterna kan variera under menstruationscykeln samt vid intag av p- 

piller [18]. Många studier, där hudblodflödet undersöks, tar hänsyn till detta [18, 19, 21, 24]. 

En studie undersökte kvinnorna när de var i menstruationscykelns tidiga fas (follikulära fasen) 

[19]. Medan i en annan studie åt alla kvinnor som undersöktes p- piller [21]. 

 

Positronemission tomografi (PET) är en annan teknik som kan användas för att undersöka 

hudblodflödet. PET är en icke- invasiv avbildningsteknik som mäter blodflödet i huden och i 

andra vävnader som muskler och skelettet. Blodflödet kan då analyseras med hjälp av 

radioaktivt vatten, som gör att PET bara mäter blodflödet i ett område där utbyte av vatten 
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sker dvs. i ett område där utbyte av näringsämnen och syre sker. Tekniken ger en tre- 

dimensionell avbildning av blodflödet i kapillärerna.  Men PET är mycket dyrare och inte lika 

lättillgänglig som LDF [27]. 

 

I studien standardiserades mätområdena. För att placera proberna användes ulnas huvud på 

hanleden som referenspunkt. Hudblodflödesproben placerades inte mer än tre centimeter 

medialt från ulnas huvud. Den termostatiska proben placerades sedan inte mer än tre 

centimeter proximalt om hudblodflödesproben. Att det finns regionala skillnader är av 

särskild betydelse vid bestämning av svårighetsgraden vid endotel- dysfunktion, man bör 

jämföra resultat från samma område och inte från olika områden på kroppen. LDF- 

registrering tillämpas på olika hudområden t.ex. för att undersöka mikrocirkulationen i benen 

hos personer med diabetes eller med perifer arteriell sjukdom, då typiska komplikationer ifrån 

dessa sjukdomar ofta yttrar sig i de nedre extremiteterna [21]. 

  

Undersökningarna utfördes under stabila förhållanden. Innan varje undersökning 

kontrollerades apparaturen och om värdena inte var inom referensområdet kalibrerades 

utrustningen [14]. Ett parat t- test visade att ingen signifikant skillnad fanns mellan 

temperaturen innan uppvärmningsprovokationen (T 2- 5) och temperaturen i slutet av 

registreringen (T 42-45).  Huden är en barriär mellan yttre och inre miljön. 

Mikrocirkulationen i huden har en stor effekt på kroppens temperaturreglering. Feber, fysisk 

aktivitet, rumstemperatur eller säsongstemperatur kan således ändra kroppstemperaturen som 

i sin tur kan ändra hudblodflödet och dess reaktivitet. En studie, där de undersökte om olika 

hudtemperaturer modifierar hudblodflödet, visade att låg hudtemperatur minskar 

kärlreaktiviteten medan hög hudtemperatur ökar kärlreaktiviteten. Därför är det viktigt att 

kontrollera hudtemperaturen och rumstemperaturen innan och under registrering av 

mikrocirkulationen eller kärlreaktiviteten [28]. En annan möjlig begränsning av metoden är 

att platåfasen når hos unga friska individer ca 90-95 % av det maximala blodflödet, vilket kan 

göra det svårt att bedöma effekterna av potentiellt fördelaktiga interventioner, vilket inte var 

aktuellt i denna stuide. I den här studien värmdes hudområdet upp till 44º C, men det finns en 

tidigare studie som kommit fram till att ett uppvärmningstest som värmer upp hudområdet till 

39 °C erbjuder en bättre metod för att isolera NO-beroende vasodilatation och/eller 

bedömning av artefakter [24]. I en kommande studie kan det vara av intresse att undersöka 

om uppvärmning till 39 °C istället för 44 °C leder till att den senare komponenten, egentligen 

maxflödet, framträder tydligare och därmed blir lättare att analysera.  
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6.1 Slutsats  

 

Laser Doppler med uppvärmningsprovokation är en lämplig metod för att registrera 

kärlreaktivitet, och därmed endotel dysfunktion, hos unga friska individer. Enligt den här 

studien skulle det rekommenderas att analyser arean under kurvan för första initiala toppen 

vid analys av det neurogena svaret, då denna variabel ger ett mer stabilt resultat än de andra 

variablerna som t.ex. peakflödet. Vid analys av endotel funktion rekommenderas tiden till 

maxflöde då denna variabel representerar det endotela svaret.  Andelen kvinnor var större än 

andelen män, vilket kan ha påverkat resultatet. Man bör därför i en kommande studie där 

hudblodflödet ska undersökas studera lika många män som kvinnor, samt undersöka i vilken 

fas av menstruationscykeln kvinnorna är i. Man bör även låta försökspersonerna vila ca 20 

minuter innan registreringen påbörjas.   

 

6.2 Slutord 

 

Stort tack till alla deltagare i studien och fram för allt ett stort tack Eva Oskarsson, som varit 

stöttande och en kunskapskälla genom hela examensarbetesperioden. 
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Bilaga 1: Samtyckesformulär 

 

Samtyckesformulär 

 

Jag har muntligen informerats om forskningsprojektet och tagit del av den skriftliga 

informationen. Jag samtycker till att delta i projektet och känner att mitt deltagande är helt 

frivilligt samt att jag när som helst utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande utan 

att det påverkar mitt framtida omhändertagande. 

 

 

 

 

 

………………………………………………………..           ………………………………. 

Namnteckning                                                                         Datum 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

Namnförtydligande  
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Bilaga 2: Frågeformulär  

 

Frågeformulär till hudblodflödesmätning 

 

Namn:…………………………………………………………………. 

Personnummer:………………………………………………………. 

Kön (M/K):……………………………………………………………. 

Medicinering:…………………………………………………………. 

Hur ofta tränar du i veckan? Typ uthållighetsträning/kondition eller 

styrketräning. Samt när var det sist du tränade?  

………………………………………………………………………..... 

Förekommer hjärt-kärlsjukdomar i släkten?  

…………………………………………………………………………. 

Röker du? Om ja, hur mycket och när senast i tid.  

................................................................................................................. 

Dricker du kaffe? Om ja, hur mycket och när senast i tid. 

………………………………………………......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Blodtryck efter registeringen:……………………………………….. 

 

 

 

 


