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Det är förvånande att man i interna-
tionella tidskrifter kan stöta på arbeten
som så påtagligt avspeglar luckor i för-
fattarnas vetenskapliga skolning. Det är
dessvärre inte självklart att en läsare,
som för sitt dagliga arbete är mer inrik-
tad på slutsatserna i en medicinsk arti-
kel än på den använda vetenskapliga
metodiken, skall kunna göra en kritisk
granskning och genomskåda eventuella
fel i struktur eller analys. En ständig,
oberoende renhållning måste därför all-
tid bedrivas i den medicinska litteratu-
ren. Här presenteras tre fall där det finns
anledning att  fråga sig hur handleda-
re/medförfattare, referenter och redak-
törer skötte sina åligganden – om det nu
var så att de aktuella uppsatserna verk-
ligen granskades före publicering.

Två skilda försök
slogs samman till ett
Det första fallet är ett arbete som

publicerades i Prostate 1991. Där redo-
visades mortalitetsdata beträffande tre
patientgrupper, insamlade av den finska
prostatagruppen. Dessa data kom från
multicenterprövningar vid nio finska
sjukhus [1]. I sammanfattningen pre-

senterades materialet översiktligt på
följande sätt:

»Four hundred and seventy-seven
prospectively randomized patients with
prostatic carcinoma were treated with a
combination of intramuscular poly-
estradion phospate (PEP) and oral
ethinyl estradiol (EE), with intramuscu-
lar PEP alone or with orchiectomy.»

Huvudresultatet av den aktuella jäm-
förelsen blev att:

»Age standardized mortality from
cardiovascular diseases was very low
in the PEP group, as compared to other
treatment modalities and the mortality
rates for prostatic cancer were about
equal in all three treatment groups. It is
concluded that intramuscular PEP mo-
notherapy is associated with low car-
diovascular mortality and with all
cause and prostatic mortality equal to
orchiectomy.»

Läsaren får alltså intrycket att det ge-
nomförts en enda randomiserad pröv-
ning med tre grupper. Det fordras ett
noggrant detaljstudium av artikeln, och
dessutom viss kollationering mot några
av de tidigare arbetena av samma förfat-
tare i referenslistan, för att läsaren skall
få helt klart för sig vad som verkligen
har gjorts.

Redovisningen är nämligen byggd
på en sammanslagning av två helt skil-

da randomiserade försök: »Finnpro-
state I», som bedrevs 1979–82 och där
man jämförde PEP+EE med orkiekto-
mi, och »Finnprostate II», som bedrevs
1985–87 och där man jämförde PEP
med orkiektomi. I den senare studien
hade man dessutom byggt in en annan
prövning, där en undergrupp fick en
daglig dos acetylsalicylsyra, vilken
över huvud taget inte nämns i artikeln.
Se Figur 1.

»Finnprostate I och II» hade inte
identiska inklusionskriterier och rando-
miseringen genomfördes på olika sätt: I
den första studien stratifierades med av-
seende på stadium men ej på klinik, i
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Två försök behandlades som
ett. Ett material behandlades
felaktigt som kohort. En »för-
klarande» variabel konstruera-
des på grundval av vad den
skulle förklara. Här beskrivs tre
studier, presenterade i välre-
nommerade medicinska tid-
skrifter med referentsystem,
som innehåller strukturella fel i
redovisat datamaterial eller lo-
giska fel i den statistiska bear-
betningen. Sådana fel är vanli-
gare än forskningsfusk, tror ar-
tikelförfattaren.

Behandlingsalternativ

PEP OrkiektomiPEP+EEPrövning

Finnprostate I
1979–82
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1985–87

Totalt material
i Aros artikel (1991)

146
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patienter

71+54
patienter

75
patienter

146
patienter
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patienter
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patienter
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’’Det är förvånande
att man i internationella
tidskrifter kan stöta på
arbeten som så påtagligt
avspeglar luckor i författar-
nas vetenskapliga
skolning. ’’

Figur 1. Grundmaterial i de två studierna
som slagits samman i Aros artikel (1991)
för en jämförelse mellan de tre
behandlingsalternativen. PEP-gruppen i
Finnprostate II omfattade dessutom en
prövning med acetylsalicylsyra.



den andra med avseende på klinik men
ej på stadium. Med tillgång till de tidi-
gare artiklarna av samma författare är
det lätt att konstatera att det blivit statis-
tiskt starkt signifikanta skillnader mel-
lan PEP+EE-gruppen och PEP-grup-
pen med avseende på stadieindelning (T
och G) vid diagnostillfället, det vill säga
de bägge grupperna skilde sig avsevärt
åt ifråga om viktiga prognospåverkande
faktorer. Av studiernas placering i tiden
följer att uppföljningstiden blivit olika i
de två studierna.

Allt detta gör att resultaten i PEP-
gruppen och PEP+EE-gruppen inte alls
är direkt jämförbara och kan ligga till
grund för den ovan presenterade slutsat-
sen. Om man ändå skulle försöka sig på
att kombinera dessa data, det är ju mo-
dernt med meta-analyser, så måste det-
ta alltså göras så att hänsyn tas till de
bakomliggande prognostiska faktorer-
na, som fått helt olika fördelning i de två
materialen. Även om så sker kommer
tolkningen av resultaten inte alls att få
särskilt hög dignitet; det går dessvärre
aldrig att komma ifrån det enkla faktum
att modaliteterna PEP och PEP+EE ald-
rig jämfördes parallellt i en och samma
randomiserade prövning.

Göteborgsmaterial behandlades
felaktigt som kohort
I Journal of Urology presenterades

nyligen det andra fallet, en studie från
Östra sjukhuset i Göteborg av patienter
med prostatacancer [2]. Materialet hade
insamlats så att man först utgått från alla
män i Göteborg av en bestämd ålderska-
tegori, vilka avlidit under kalenderpe-
rioden 1988–1990. Bland dessa män
hade sedan den grupp som enligt can-
cerregistret tidigare haft diagnosen pro-
statacancer identifierats. Beträffande
dessa män hade man sedan samlat in re-
levant klinisk information via journaler
med mera. Slutligen analyserades den
aktuella gruppen, de som avlidit 1988–
90 och någonsin haft diagnosen prosta-
tacancer, som om det gällde en kohort
som följts prospektivt, det vill säga
framåt i tiden.

Den principiella skillnaden mellan
en prospektiv kohort och ett material in-
samlat ad modum Göteborgsstudien il-
lustreras i Figur 2a och b där populatio-
nen fall med prostatacancer illustreras
med »livslinjer» från tidpunkt för dia-
gnos fram till död. En prospektiv kohort
kan där symboliseras av ett knippe så-
dana linjer utgående från ett visst kalen-
derårsintervall (de mörka linjerna i Fi-
gur 2a).

Analysmetoderna är väl etablerade
med till exempel överlevnadskurvor en-
ligt Kaplan–Meier och så kallad Cox-
regression. Analysen kan genomföras
även om inte alla individerna i kohorten
avlidit. Det är helt klart att slutsatserna

gäller just den kohort som genererats i
ett visst kalenderårsintervall. 

Om sjukdomens incidens varit kon-
stant, behandlingen densamma och
överlevnaden oförändrad över hela det
aktuella tidsspannet, så kan det förvän-
tas att Göteborgsstudiens ansats (de
mörka linjerna i Figur 2b) skall ge sam-
ma resultat som studium av en gängse
prospektiv kohort (enligt Figur 2a). Det
är emellertid lätt att övertyga sig om att
bland annat incidensen av prostatacan-
cer i Göteborg inte varit konstant utan
ökat markant under de senaste decenni-
erna. Detta kan bero på till exempel för-
bättrad diagnostik eller en genuin ök-
ning av sjukdomens förekomst.  

Det gäller alltså för Göteborgsmate-

rialet att de patienter som haft lång
överlevnadstid insjuknade långt tillba-
ka i tiden och de som endast levt en kort
tid insjuknade helt nyligen. Personer
med lång respektive kort överlevnad
härrör följaktligen från, i kalendertid,
olika riskpopulationer, och om till ex-
empel de som insjuknat helt nyligen
kommer tätare (ökande incidens) så
kommer detta att påverka slutresultatet.

Att det ej är möjligt att behandla Gö-
teborgsmaterialet som en gängse kohort
kan visas rent matematiskt [M Zelen,
pers medd 1995] och har på ett elegant
sätt demonstrerats på grundval av empi-
riska data av Henrik Grönberg i Umeå
[3], som genomfört såväl en konventio-
nell kohortanalys som en »Göteborgs-
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Figur 2 a. Riskpopulationen illustreras
här med »livslinjer» för patienter med
prostatacancer från tidpunkt för diagnos
till tidpunkt för död. De heldragna linjerna
symboliserar de individer (med till
exempel prostatacancer) som ingår i en
prospektiv kohort.

Figur 2 b. Samma riskpopulation som i
Figur 2 a. De heldragna linjerna symboli-
serar de fall som ingår i en studie
upplagd enligt Göteborgsmodellen. Ju
kortare livslängd, desto senare har fallen
inträffat.
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analys» med utgångspunkt i samma
cancerregister, se Figur 3. Där illustre-
ras med önskvärd tydlighet att dödlig-
heten, estimerad ad modum Göteborgs-
studien, blir avsevärt  högre än de resul-
tat som ernås med den konventionella
kohortansatsen. 

En meningsfull analys av Göte-
borgsmaterialet förutsätter förmodligen
dels ett speciellt teoretiskt »modellbyg-
ge», dels att förenklande antaganden
måste göras beträffande utvecklingen
över tiden vad gäller såväl incidens som
överlevnad. En sådan analysmetod exi-
sterar inte för närvarande, det är inte ens
säkert att den går att åstadkomma, och
författarna har inte heller gjort försök i
den riktningen. De har i stället sökt ar-
gumentera för att materialet, trots allt,
kan bearbetas som en konventionell ko-
hort eftersom vissa numeriska resultat
blir av ungefär samma storleksordning
som motsvarande siffror från sådana
studier.  

Ett cirkelbevis
Det tredje fallet är ett arbete som

finns i Scandinavian Journal of Prima-
ry Health Care och behandlar tidsåt-
gången vid läkarkonsultationer på en
vårdcentral, där ett antal läkare noterat
tidsåtgången för varje besök [4]. På
grundval av de noterade tiderna räkna-
de man ut den genomsnittliga tidsåt-
gången per besök för varje doktor. Dok-
torerna rankades sedan med avseende
på dessa medelvärden från den lång-
sammaste till den snabbaste. Denna
rankning resulterade i en variabel som
benämnes »Doctor’s speed».

Nästa steg i analysen var att söka
identifiera de omständigheter som kan
tänkas påverka besökstiden. Därvid in-
fördes en rad tänkbara förklarande vari-
abler, såsom patientens ålder, patien-
tens kön, problemets karaktär och
»Doctor’s speed»,  i en stegvis regres-
sionsanalys för att förklara den beroen-
de variabeln, det vill säga den faktiska
tidsåtgången per besök. Det visar sig då,
inte särskilt förvånande, att just »Doc-
tor’s speed», uträknad på grundval av
tidsåtgången vid besöken, blir  den va-
riabel som får det största förklarings-
värdet.

Författarna försöker alltså att förkla-
ra variabiliteten i den beroende varia-
beln med en variabel som är konstrue-
rad på grundval av vad som skall förkla-
ras. Man genomför med andra ord ett
cirkelbevis.  

Fel i logiken
Det kan skenbart verka som om de

tre givna exemplen endast demonstrerar
att man valt fel statistisk analysmetod
eller tillämpat statistisk metod på ett fel-
aktigt sätt. Det har gjorts åtskilliga stu-
dier av (den låga) nivån vad gäller an-

vändandet av  statistisk metod i medi-
cinsk forskning. Detta har lett till välbe-
hövliga riktlinjer och på sina håll även
till en intensifierad referentverksamhet,
se till exempel [5].

Den viktiga gemensamma nämnaren
för de tre arbeten som här presenterats
är emellertid inte själva statistiken utan
något ännu centralare, nämligen grund-
läggande strukturella eller logiska
svagheter. Dessa är svåra att uppväga
med en aldrig så sofistikerad statistisk
analysmetod. Det finns i alla tre arbete-
na ytterligare inslag av amatörism som
inte hör hemma i vetenskapliga tidskrif-
ter, men de här tre givna exemplen må
räcka. Det som ovan relaterats är orsak
nog att fråga sig varför inte handledare,
medförfattare, referenter och redaktö-
rer har reagerat innan arbetena kommit
i tryck.

Det har på senare tid talats och skri-
vits en hel del om fusk i forskning [6, 7].
Bland de senaste och mest kända ex-
emplen på detta är väl de av den kana-
densiske doktor Poisson levererade fel-
aktiga data som kom att ingå i den stora
bröstcancerstudien ledd av den berömde
professor Fisher i Pittsburgh [8]. Sådant
är naturligtvis mycket allvarligt, men
man må väl ändå hoppas att det är ovan-
ligt. (Vi vet att Poissonfördelningen är
relevant vid studiet av sällsynta händel-
ser, så själva namnet på syndaren kanske
kan inge visst hopp.)  Den famösa histo-
rien med bröstcancerstudien visade
dessvärre även att det kan finnas en viss
tröghet hos såväl berörda ansvariga le-
dare som fackpress och myndigheter när
det gäller att ta itu med dylika fenomen.  

De tre exempel som här presenterats

illustrerar inte fusk i forskning utan helt
enkelt fel i samband med insamling och
analys av de data som utgjort grundval
för  forskningsprocessen. Det kan fin-
nas anledning att befara att sådana fel är
betydligt vanligare än fuskandet, att de
lättare smyger sig in i litteraturen och att
de kanske inte blir lika självklart påtala-
de när de upptäcks.

Krav vid disputation
Alla de tre arbetena har ingått i dok-

torsavhandlingar, den första i Finland
och de andra två i Sverige. En akade-
misk avhandling är ett lärlingsprov och
det vore konstigt om där inte kunde fö-
rekomma felaktigheter av olika slag,
som sedan givetvis skall påtalas vid dis-
putationen. 

Som bekant har på senare tid somli-
ga medicinska fakulteter infört säker-
hetsspärrar så att en avhandling inte må
släppas fram till disputation förrän en
viss andel av de ingående arbetena ac-
cepterats i välrenommerade tidskrifter
(det vill säga tidskrifter med referent-
system). Tyvärr visar de här givna ex-
emplen att en sådan acceptans inte be-
höver utgöra någon kvalitetsgaranti.
Det kan även finnas skäl att ifrågasätta
om publikation av ett arbete alltid är
lämplig innan det utsatts för den veten-
skapliga granskning som en akademisk
doktorsdisputation rätteligen skall ut-
göra. En felaktig slutsats i en svensk
akademisk avhandling behöver inte alls
få samma konkreta konsekvenser som
en felaktig slutsats i en internationell
tidskrift med stor spridning.

Genmäle publicerades
två år efter artikeln
I det första exemplet påtalades felak-

tigheterna i en rapport till författarna
våren 1992 [9], och i april 1992 avsän-
des ett »Letter to the editor» till Pro-
state. Tidskriften sände givetvis detta
brev vidare till den finske författaren,
som med en omsorgsfull och impone-
rande prestigefri genomgång av det
egna arbetet kom fram till att den meto-
dologiska kritiken i stort sett var berät-
tigad (januari 1993). När insändaren
1994 äntligen togs in i tidskriften [10]
angavs att den inkommit till tidskriften
i mars 1993. Det tar alltså tid att få in
kritik även när det konstaterats att kriti-
ken är befogad. Den ursprungliga upp-
satsen hade fått stå oemotsagd i mer än
två år.

Vad gäller det andra exemplet så på-
talades felaktigheterna först informellt
direkt till författarna vid ett seminarium
(oktober 1994), därefter i mycket klara
ordalag av opponenten vid en något tur-
bulent disputation (december 1994). Ett
»Letter to the editor» förelåg hos tid-
skriftsredaktionen innan den aktuella
uppsatsen publicerades i augusti 1995.
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Figur 3. Överlevnadskurva för patienter
med prostatacancer skattad enligt
gängse kohortmetodik (heldragen linje)
på fall diagnostiserade 1971–87 och
motsvarande kurva skattad på grundval
av register som insamlats enligt den
princip som tillämpats  i Göteborgs-
studien (streckad linje) på fall som avlidit
1988–1990. Diagram från [3]. 



Såväl författarna som tidskriftens re-
daktion var alltså medvetna om kritiken
men valde att publicera artikeln utan
några ändringar. Insändaren kom in fem
månader senare [11]. 

Vad gäller det tredje exemplet så på-
pekades felaktigheterna vid disputatio-
nen, men uppsatsen var då sedan länge
publicerad. Det behandlade problemets
modesta dignitet gör väl att uppmärk-
samheten inte varit särskilt stor, och
möjliga praktiska konsekvenser av en
felaktig slutsats är betydligt mindre i
detta fall än i de bägge tidigare skildra-
de studierna om prostatacancer.
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Replik från Göteborg:

Taube har missförstått
våra resultat
Korrekt användning av statistiska

metoder är en förutsättning i allt veten-
skapligt arbete och bör kritiskt granskas
av expertis. Jämställt med två andra ar-
beten, som haft uppenbara metodolo-
giska brister, kritiserar Adam Taube vår
studie och hävdar att selektionen av pa-
tienter skulle innebära ett allvarlig me-
todologiskt fel. Tyvärr har han missför-
stått resultaten i vårt arbete, som nyli-
gen i Lancet utsågs till en av 1995 års
nyckelreferenser [1].

I de flesta vetenskapliga undersök-
ningar studeras ett stickprov ur en stör-
re population. För att undersökningsre-
sultaten skall vara så allmängiltiga som
möjligt måste stickprovet vara repre-
sentativt för populationen och inte se-
lekterat. I det ideala fallet skall resulta-
ten vara direkt applicerbara på dagens

patientpopulation och ligga till grund
för kliniska rekommendationer etc.

Det långtidsstudier oftast kan använ-
das till är att skapa oss en uppfattning
om sjukdomens natur, inte dess exakta
dödlighet eller överlevnadskurva. Död-
ligheten varierar avsevärt med ålder,
stadium och grad vid diagnos, och den
cancerspecifika överlevnadskurvan
med stadium och grad. Då ålder, stadi-
um och grad speciellt vid prostatacan-
cer har varierat kraftigt över tiden har
egentligen den totala dödligheten eller
överlevnadskurvan för hela gruppen ett
begränsat värde för att beskriva sjukdo-
mens naturalförlopp.

I den aktuella studien inkluderade vi
alla patienter i Göteborg som avled un-
der åren 1988–1990 och som var regi-
strerade under diagnosen prostatacan-
cer. Diagnosregistrering har varit obli-
gatorisk sedan cancerregistret startade
1958. Detta garanterar att alla patienter
i Göteborg som hade diagnosen prosta-
tacancer och som avled under de aktu-
ella åren är inkluderade (det som kallas
trunkering i Zelens matematiska modell
föreligger ej). Denna grupp av patienter
(Figur 2b i Adam Taubes artikel) kan
ses som en typ av stickprov av alla pati-
enter diagnostiserade under de senaste
30 åren. Det gjordes ingen selektion av
någon speciell ålderskategori vilket
Adam Taube påstår. Det finns dock en
viss selektion i och med det urvalsförfa-
rande som gjorts.

Frågan är hur selektionen
påverkar resultatet
I och med valet av tiden för död som

variabel för inklusion så sker en sned-
fördelning med överrepresentation av
antalet fall med kortare uppföljningstid.
Detta beror på den ökande incidensen
över tid; om denna vore konstant skulle
vår selektionsmodell ge samma resultat
som vid val av en klassisk prospektiv
kohort. Samma typ av selektionsfel in-
smyger sig även i en klassisk prospek-
tiv kohort om man har en mycket lång
inklusionstid och incidensen ökar under
inklusionsintervallet. Detta är uppen-
bart och kan visas matematiskt, som
professor Zelen gjort, och har ej heller
förnekats i det aktuella arbetet. Frågan
är dock hur mycket denna selektion på-
verkar resultatet. Preliminära simule-
ringsmodeller antyder att skillnaden i
resultat mellan vår selektionsmodell
och en klassisk kohort är mycket liten.
För att ytterligare utröna svaret på den-

De ansedda vetenskapliga tidskrifterna
Prostate, Journal of Urology och
Scandinavian Journal of Primary Health
Care har alla tre publicerat studier som
innehåller strukturella fel i presenterat
datamaterial eller logiska fel i den
statistiska bearbetningen, enligt
professor Adam Taube.
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na fråga har statistiska institutionen vid
Göteborgs universitet åtagit sig att göra
en oberoende utvärdering av detta men
tyvärr föreligger inga resultat ännu. 

Alternativet till vårt urval av patien-
ter hade varit en prospektiv kohort (Fi-
gur 2a i artikeln). Om vi hade önskat
samma långa uppföljning, vilket var ett
av våra huvudsakliga mål, så hade den
behövt inkludera patienter diagnostise-
rade under början av 1960-talet. Proble-
met med att välja en sådan kohort är att
det är omöjligt att få fram data på TNM-
stadium (klassifikationssystem för vis-
sa elakartade tumörer) och -grad vid
diagnos. Skelettscintigrafi kom till ex-
empel ej i kliniskt bruk förrän omkring
1970.

Varför har vi då trots dessa uppenba-
ra brister valt att analysera dödligheten
i denna population? Prostatacancer är
idag den klart allvarligaste cancersjuk-
domen och orsaken till död hos cirka 4
procent av svenska män. Idag dör 47
procent fler män av prostatacancer än
kvinnor av bröstcancer. Vi kan med mo-
derna metoder diagnostisera prostata-
cancer tidigt men dessvärre vet vi myc-
ket litet om långtidsförloppet vid tidig
prostatacancer. Den aktuella studien är
den första i världen där man studerat
dödsorsakerna hos en grupp män med
prostatacancer och där uppföljningsti-
den överstiger 15 år. De överväldigande
resultaten i den aktuella studien är att
dödligheten i prostatacancer kan kom-
ma mycket sent och att i vår population
av män med tidig prostatacancer den
huvudsakliga dödligheten kom först 10
till 25 år efter diagnos.

Vi har inte förnekat
de statistiska fällorna
Med anledning av selektionen i  den

aktuella studien valde vi att presentera
resultaten som proportionell mortali-
tetsratio (PMR) i femårsintervall (där
patienterna var diagnostiserade under
samma tidsintervall). Den långa inklu-
sionstiden kan öka osäkerheten, fram-
för allt när det gäller att tolka de cancer-
specifika överlevnadskurvorna enligt
Kaplan–Meier. I motsats till Adam Tau-
bes påståenden om att vi skulle förneka
dessa »statistiska fällor» står det ut-
tryckligen i arbetet att dessa kurvor bör
tolkas med stor försiktighet. Anled-
ningen till att de över huvud taget an-
vänds i artikeln är att de påvisar hur
skillnader i tumörstadium och differen-
tieringsgrad påverkar sjukdomsförlop-
pet.

Den jämförelse som gjorts i Henrik
Grönbergs avhandling är tyvärr inte re-
levant då man jämfört två olika grupper
av patienter. Grönberg jämförde »rela-
tive survival» (inte Kaplan–Meierkur-
vor) hos patienter diagnostiserade
1971–87 med dem som avled 1988–90,

»Göteborgsmodellen». I den första
gruppen finns flera med lång överlev-
nad som fortfarande är i livet vilket ger
en osäkerhet i utfallet hos dessa patien-
ter och, ganska naturligt, en lägre död-
lighet där. I den grupp som avled
1988–90 inkluderas även patienter dia-
gnostiserade före 1971, vilka har sämre
relativ överlevnad än senare kohorter
[2]. Eftersom man på detta vis jämför
»äpplen och päron» kan dessa empiris-
ka data knappast ligga till grund för kri-
tik av vår urvalsmodell.

Huvudresultatet i vår studie, hur stor
andel av patienterna med prostatacan-
cer som avled till följd av sin sjukdom
under den tidsmässigt aktuella perioden
1988–90, är helt oberoende av Kap-
lan–Meierberäkningarna. Det som vi
tror stör Adam Taube, och som tyvärr
nog kan vara en av orsakerna till hans
kritik, är den relativt höga cancerrelate-
rade dödlighet  som vi fann i vår studie,
62 procent. Det finns andra studier som
stödjer att dödligheten i prostatacancer
ligger på denna nivå [3].

I den undergrupp av patienter som
levde mer än tio år innan de dog (där-
för att de hade tidiga stadier av sjukdo-
men) fann vi en dödlighet på 63 pro-
cent med vår inklusionsmodell. I en
annan studie, där vi använde en klas-
sisk, prospektiv modell av alla män i
Göteborg diagnostiserade under perio-
den 1960–1980 och som överlevde
mer än tio år fann vi en likartad dödlig-
het på 62 procent [4]! 

Det är självklart att man skall disku-
tera de metoder som används i veten-
skapliga studier men vi finner det något
uppseendeväckande att Adam Taube i
ett slag underkänner kvaliteten hos värl-
dens största urologiska tidskrift (som
har statistisk referent på alla arbeten),
förhandsgranskningen vid Göteborgs
universitet liksom renommeringen i
Lancet.

Gunnar Aus
med dr
Jonas Hugosson
docent; båda Östra sjukhuset, Göte-
borg
Lars Norlén
docent, Karolinska sjukhuset,
Stockholm
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Hjärtat »tränar sig»
inför en infarkt
Det är nästan lika vanligt att hjärtin-

farkt föregås av instabil angina som att
det inte finns sådana förebud till infark-
ten. Mycket talar för att de som haft in-
stabil angina får mindre utbredda in-
farkter, och en ny studie tyder på att
trombolytisk terapi vid akut hjärtinfarkt
i den gruppen också ger snabbare reper-
fusion och mindre infarkter. Studien är
dock liten, 14 infarktpatienter med in-
stabil angina jämfördes med 9 utan, och
patienterna utan angina hade längre
väntetid från det att bröstsmärtorna sat-
te in tills de fick trombolys.

Skillnaden i utfall kan tänkas bero på
olika mekanismer. En är att kollateraler
på grund av partiell koronarocklusion
öppnas hos anginapatienter, så att de
står redo att vid en infarkt försörja det
drabbade  området. Korta, övergående
perioder av myokardischemi kan också,
enligt djurförsök, ge ett skydd genom
»ischemisk prekonditionering», en kas-
kad av händelser som minskar energi-
behovet. Kortvarig ischemi ökar också
uttrycket av  stressproteiner (heat-shock
protein) som gör att hjärtat lättare klarar
av ischemi.

N Engl J Med 1996; 334: 7-12,
51-2.

Kunskapsbaserade råd
om screening i USA
Efter att under fem år ha värderat

mer än 6 000 studier av minst 200 före-
byggande åtgärder, inklusive ett 50-tal
screeningtest, har den federala US Pre-
ventive Services Task Force publicerat
en uppdaterad »Guide to clinical pre-
ventive services». Den är mer restriktiv
med screening än enskilda specialite-
ters riktlinjer; American Cancer Socie-
ty t ex rekommenderar mammografi
varje eller vartannat år för kvinnor mel-
lan 40 och 45 år, men den nya guiden
slår fast att det inte finns grund för det
för kvinnor under 50 år. Inte heller re-
kommenderar man rutinmässig screen-
ing för prostatacancer med hjälp av ana-
lys av prostataspecifikt antigen eller
rektalpalpation. Amerikanska läkaror-
ganisationer har propagerat för koleste-
rolundersökning, men enligt de nya
riktlinjerna rekommenderas sådan peri-
odisk screening för män mellan 35 och
65 år och kvinnor 45–65 år, i andra ål-
drar endast i riskgrupper som rökare,
hypertoniker och diabetiker.

JAMA 1996; 275: 505.
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