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Framsteg gav etikproblem
vid Gauchers sjukdom
Enzymterapi vid Gauchers sjukdom

är ett stort framsteg, men detta reser nya
etiska och ekonomiska problem, som är
aktuella också vid andra sällsynta ärftli-
ga sjukdomar med högst varierande ma-
nifestationer och där behandlingen är
mycket dyrbar. Det konstaterar en ex-
pertpanel som gjort en teknologivärde-
ring på uppdrag av amerikanska Na-
tional Institutes of Health.

Panelen påpekar att det är angeläget
att precisera indikationerna för behand-
ling, lägsta kostnadseffektiva dosering
och metoderna att optimera terapiresul-
taten. Ännu vet man inte om individer
utan symtom har någon nytta av be-
handlingen, och därför är det inte heller
aktuellt med allmän screening för att
spåra individer med Gauchers sjukdom
eller anlagsbärare.

JAMA 1996; 275: 548-53.

Motstridiga studier
om spermakvaliteten
En metaanalys och enstaka andra

studier har tidigare konkluderat att sper-
makvaliteten försämrats under de se-
naste 50 åren och att detta skulle kunna
bero på exponering för östrogener eller
kemikalier med östrogena eller antian-
drogena effekter. Kritiker har hävdat att
studierna varit metodologiskt undermå-
liga.

Nu har ytterligare två studier i ämnet
redovisats. En undersökning av brittis-
ka män födda 1951 respektive 1973 ty-
der på en fortgående försämring, men
en fransk studie av spermadonatorer i
Tolouseregionen visade ingen försäm-
ring på 16 år. Det faktum att en studie
från Paris tidigare redovisat rakt motsatt
resultat kanske kan förklaras av de sto-
ra skillnaderna i exponering mellan
storstad och landsbygd, spekulerar
forskarna.

Flera studier visar att rökare har
15–25 procent lägre  spermiekoncentra-
tion än icke- rökare.

BMJ 1996; 312: 457-8, 467-72, 506.

Hög bröstcancerfrekvens
vid screening i Köpenhamn
Den första screeningomgången med

mammografi i Köpenhamn visade den
högsta prevalens av bröstcancer som re-
dovisats i litteraturen. Kvinnor i åldern
50–69 år inbjöds, 71 procent deltog. Av
de mer än 30 000 deltagarna kallades
6,7 procent till ny undersökning, biopsi

togs på 1,9 procent och 1,2 procent vi-
sade sig ha cancer, varav 88 procent in-
vasiv cancer. I 41 procent av dessa fall
var tumören mindre än 10 mm.

Under året efter undersökningen
fann man 14 fall av bröstcancer bland
kvinnor som haft normal mammografi
vid screeningen.

Ugeskrift Laeger 1996; 158: 1212-
21.

Flavoner – eller lök –
bra skydd för hjärtat?
Försöken att i frukt och grönsaker

isolera de faktorer som främst bidrar till
minskad risk för hjärt–kärlsjukdom har
fokuserat bl a antioxidanter som vita-
minerna E och C, betakaroten och i nå-
gon mån flavoner, eller flavonoider. Nu
rapporterar en finländsk forskargrupp
att människor med lågt intag av flavoner
löper ökad risk att dö i koronarsjukdom.
De grundar sig på en undersökning av
mer än 5 000 män och kvinnor, som när
de hälsokontrollerades i åldern 30–69
år inte visade tecken på hjärtsjukdom.
Gruppen följdes i 20 år.

Intaget av flavoner beräknades med
ledning av en kostintervju, men det om-
vända sambandet gällde inte enbart för
flavoner utan också för konsumtionen
av både äpplen och lök, som var den hu-
vudsakliga källan till flavoner – och
som också gav ett tillskott av vitaminer-
na C och E samt betakaroten. I hela ko-
horten var intaget av vitamin C lågt. De
epidemiologiska fynden kring flavoner
är fortfarande få och motstridiga.

BMJ 1996; 312: 458-9, 478-81.

Förkalkad aortaklaff
vanlig hos åldringar
Undersökning av ett stickprov på

501 personer i åldern 75–86 år i Hel-
singfors visar att förkalkning av aorta-
klaffen och hypertrofi av vänster kam-
mare är mycket vanliga hos åldringar. I
den yngsta femårsgruppen hade 39 pro-
cent lindrig och 9 procent svår förkalk-
ning och i den äldsta 56 respektive 19
procent. Vid svår aortastenos är pro-
gnosen dålig, men klaffkirurgi ger goda
resultat även hos äldre.

Traditionella kliniska och radiolo-
giska tecken på aortastenos är inte till-
förlitliga hos åldringar, och även EKG-
fynden är svårtolkade. Därför bör även
svag misstanke om aortaklaffstenos
leda till undersökning med ekokardio-
grafi med dopplerteknik.

Finska Läkaresällskapets handlingar
1995; 155 (2): 7-22.
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