
till under 20 procent är risken:
10 procent under en hundradel
av året = 1 : 1 000.

Kostnaden för fyra dagars
vistelse på lasarettet är 2 500 kr
× 4 dygn = 10 000 kr.

Att förebygga en emboli-
episod = slaganfall i värsta fall,
kostar alltså 10 000 kr × 1 000
behandlade patienter = 10 mil-
joner kr. Är det fråga om hög-
riskpatient (20 procents risk)
blir kostnaden ändå 5 miljoner
kr.

Kan vi förkorta sjukhusvis-
telsen och minska kostnaderna
med 50 procent så blir det fort-
farande fråga om 2,5 miljoner
kr. Pengar som bättre kan an-
vändas i andra svarta hål i sjuk-
vården. Dessutom har jag ej ta-
git ställning till andra sam-
hällskostnader såsom sjuk-
skrivning och transporter.

Man brukar i sjukvårdseko-
nomiska spörsmål alltid hänvi-
sa till kronisk hemodialysbe-
handling som anses vara den
dyraste behandlingsformen.
För att rädda (=upprätthålla) ett
liv/år kostar då »endast»
500 000 kr.

Kontrollerade studier
saknas
Praxis skulle säkert kunna

ändras till förmån för polikli-
nisk behandling med lågmole-
kylärt heparin eller temporärt
tillägg av antitrombocytmedel,
men som vanligt saknas det
kontrollerade studier. Vi kan
dock ej testa varje möjlig hypo-
tes, eftersom det tar tid att få re-
sultat, det kostar mycket och
det kan ibland vara praktiskt ej
genomförbart. En klinisk erfa-
renhet och sunt förnuft kan i
vissa fall vara billigare. Vi
måste ha riktlinjer hic et nunc
för att behandla våra patienter
nästkommande vecka.

Kompromiss
En kompromiss skulle kun-

na vara att högriskpatienter,
dvs de med tidigare tromboem-
boliskt slaganfall, med mitra-
lisklaffprotes (större risk än
aortaklaffprotes), med samti-
digt paroxysmalt eller kroniskt
förmaksflimmer, i samband
med kirurgi, med dilaterad kar-
diomyopati eller förstorat
vänsterförmak etc skulle be-
handlas enligt rekommenda-
tioner i Läkemedelsboken. Öv-
riga, lågriskpatienter, skulle
däremot få poliklinisk behand-
ling med t ex Fragmin och vid
transportsvårigheter med till-
lägg, till de ökade antikoagu-
lantiadoserna, av dipirydamol
eller ASA.

Jacek Kobosko
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Läkemedel och
risk för cancer
bör tas på allvar
Nyligen publicerades en

studie av 750 äldre patienter
som behandlats för hypertoni
med kalciumantagonister [1].
Under uppföljningsperioden
1988–1992 utvecklade 61 av
dessa patienter cancer med sig-
nifikant förhöjd risk för de pa-
tienter som behandlades med
verapamil eller nifedipin. An-
talet fall tillät inte beräkning av
risken för enskilda tumörtyper.
Av de 61 cancerfallen utgick
sju från kolon eller rektum.

Koloncancer och kalcium
Beträffande koloncancer

kan kalciumantagonister vara
av etiologiskt intresse, efter-
som kalciumintag synes mins-
ka risken för denna cancerform
[2]. I en nyligen publicerad
fall–kontrollstudie rapportera-
de 10 av 301 fall med adeno-
karcinom i kolon intag av vera-
pamil jämfört med endast en av
621 populationskontroller [3].
Detta gav en ratkvot (RK) av
22, som är signifikant förhöjd
(95 procents konfidensinter-
vall, KI, 2,4–480). Tumörläge
och stadium enligt Duke var
jämförbara hos dessa tio pati-
enter och totalmaterialet.

För samtliga fall i studien
och även de kontroller som
rapporterade kontakt med nå-
gon vårdinrättning, inhämta-
des journalkopior. Intag av ve-
rapamil före diagnos kunde ve-

rifieras i tillgängliga journal-
kopior för åtta av de tio fallen
och för kontrollpersonen. Jour-
nalkopior granskades även för
100 slumpmässigt utvalda fall
och kontroller som ej rapporte-
rat intag av verapamil utan att
någon sådan behandling kunde
påvisas.

I studien rapporterades hy-
pertoni av ett jämförbart antal
fall och kontroller, vilket gav
RK 1,0 och 95 procents KI
0,7–1,5. För behandling med
betablockerare erhölls RK 1,0,
95 procents KI 0,6–1,8, för tia-
zider RK 0,9, 95 procents KI
0,5–1,4 och för metyldopa RK
1,2, 95 procents KI 0,4–3,2.

Ingen klar överrisk
Av intresse är att vissa hyd-

raziner används experimentellt
för att inducera koloncancer.
Hydralazin är ett hydrazinderi-
vat som också kan inducera
tumörer i djurförsök. I vår stu-
die [3] gav intag av hydralazin
dock ingen klar överrisk, RK
1,2, 95 procents KI 0,5–2,6.

En relation till hydralazin
framkom dock i en annan stu-
die, varvid man för p53 im-
munfärgade kolorektaltumörer
erhöll en ratkvot, RK, av 15, 95
procents konfidensintervall
2,5–91, medan inga ofärgade
tumörfall hade sådan medici-
nering [4]. Antalet exponerade
individer var dock inte fler än
sex.

I epidemiologiska studier
måste »confounding» alltid be-
aktas. För både kardiovaskulär
sjukdom och aktuell form av
cancer kan gemensamma risk-
faktorer föreligga, t ex låg fy-

sisk aktivitet. I båda fall–kon-
trollstudierna var resultaten
emellertid justerade för ar-
betsrelaterad fysisk aktivitet
[3, 4].

Eventuella cancerrisker vid
långtidsbehandling med läke-
medel förefaller behöva tas på
allvar, t ex de risker som kan
finnas vid använding av såväl
kalciumantagonister som and-
ra preparat.
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Neurala
nätverk inte
annorlunda än
andra tekniker
I en artikel i Läkartidningen

34/96 presenteras s k artificiel-
la neurala nätverk på ett miss-
ledande sätt. Författarna till ar-
tikeln är dock inte ensamma
om sin bild av denna matema-
tiska modelleringsmetod och
dess relationer till liknande
tekniker. Vanföreställningarna
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Läkartidningen har som huvudregel att på insändar- och de-
battsidorna ej publicera anonyma insändare. Undantag kan
dock göras t ex när författaren tar upp problem med viss all-
mängiltighet, men där ett offentliggörande av identiteten kan

vålla skribenten personlig skada.

Författaren kan i sådana fall uttrycka önskemål om anonym
publicering. Dock måste hans eller hennes identitet vara

känd av redaktionen, bl a för undvikande av förfalskade in-
lägg. Vidare kan redaktionen behöva nå författaren beträffan-

de oklarheter i texten, eller för att delge eventuella repliker
etc.

Redaktionen förbehåller sig rätten att avgöra om inlägget
skall publiceras eller ej. Vid publicering respekteras då själv-
fallet önskemålet om anonymitet, såväl i den tryckta texten

som i kontakter med eventuellt berörda instanser eller perso-
ner, som kan behöva beredas tillfälle till kommentar.

Därför: Uppge alltid författarnamnet i följebrev eller på annat
sätt, med begäran om anonym behandling. Inlägg där förfat-

taren är okänd även för redaktionen publiceras aldrig.
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