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Kvinnor med endometrios löper en större risk att
drabbas av olika typer av hjärtsjukdomar. Speciellt
utsatta är yngre kvinnor, visar en ny studie som sätter
ytterligare ljus på den smärtsamma sjukdomen.

Att leva med endometrios kan vara oerhört tufft – vanliga symptom är smärtor vid mens,
toalettbesök och sex samt svårigheter att bli gravid samt illamående, trötthet och
förstoppningar. Man räknar med att cirka en av tio kvinnor är drabbad vilket skulle
motsvara ungefär 200 000 personer i Sverige.

Nu visar en amerikansk studie på ytterligare problem som ser ut att ha en koppling till
sjukdomen. Forskare vid universitetet i Harvard har undersökt drygt 116 000 kvinnor, varav
nästan 12 000 hade kirurgiskt konstaterad endometrios.

Man följde kvinnorna under 20 år och kunde då se att de som hade endometrios oftare
behövde opereras för förträngningar i artärer och drabbades av en hjärtattack eller
bröstsmärtor. Särskilt syntes detta hos kvinnor under 40 år – där löpte kvinnorna med
sjukdomen en tre gånger så stor risk att drabbas av hjärtproblemen än de som inte hade
endometrios, enligt studien som publiceras i tidskriften Circulation: Cardiovascular Quality
and Outcomes.

I dag finns ingen behandling som gör att sjukdomen försvinner men man kan lindra smärtan
med hjälp av exempelvis hormoner eller operationer där man tar bort härdarna av
livmoderslemhinna eller de cystor som kan uppstå. I svåra fall, där mediciner inte hjälper,
kan det bli nödvändigt att operera bort livmodern och ibland även äggstockarna för att bli
bättre.

Den sistnämnda operationen, som var vanligare hos de drabbade kvinnorna i studien, är
något som forskarna pekar ut som en möjlig förklaring. En menopaus som framkallats
medicinskt kan innebära en ökad risk för hjärtsjukdomar, skriver forskarna.

Matts Olovsson, professor och överläkare vid Akademiska sjuk husets endometrioscentrum,
tror att en annan förklaring kan vara att de som opererats är de allra sjukaste. Det skulle
därför snarare kunna vara sjukdomens ansträngning på kroppen som ligger bakom den
ökade frekvensen av hjärtproblem, enligt Olovsson.

TT


