
tensivvårdsavdelningar innebär också
att antibiotikapolicy samt resistensläge
bör övervakas kontinuerligt så att sub-
optimal antibiotikaanvändning kan för-
hindras.
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Meta-analys: kaliumtillskott
sänker högt blodtryck
En meta-analys som omfattar 33 ran-

domiserade kontrollerade undersök-
ningar med tillsammans mer än 2 600
deltagare tyder på att lågt kaliumintag
kan spela en viktig roll för uppkomsten
av högt blodtryck.

Kaliumtillskott bör övervägas för att
förebygga och behandla hypertoni, sär-
skilt för dem som inte kan minska sitt
intag av natrium, konkluderar forskarna
som gjort analysen.

Enligt analysen kan kaliumtillskott
sänka det systoliska blodtrycket med i
genomsnitt 3,11 mm Hg och det diasto-
liska med 1,97 mm Hg.

JAMA 1997; 277: 1624-32.

Koständring sänkte
högt blodtryck väsentligt
En inte alltför dramatisk ändring av

kosten kan ge lika stor blodtryckssänk-
ning som ett läkemedel vid lindrig hy-
pertoni och också bidra till att förebyg-
ga sjukdomen. Den slutsatsen drar ame-
rikanska forskare efter en studie på 459
vuxna med systoliskt blodtryck under
160 mm Hg och diastoliskt mellan 80
och 95 mm Hg (vid studiestarten var ge-
nomsnittet 131 respektive 85 mm Hg).

Studien pågick i endast elva veckor;
man fick alltså ett mått på effekten av
koständring, men studien ger ingen
vägledning i den svåraste frågan: Hur
får man hypertoniker att hålla fast vid
det gynnsamma kostmönstret?

Studien inleddes med att deltagarna
under tre veckor fick en kontrolldiet.
Den innehöll inte mycket frukt och
grönsaker, och mejeriprodukterna hade
en för USA typisk fettprofil.

Under de följande åtta veckorna fick
en grupp fortsätta med kontrolldieten,
en grupp sattes på en kost som innehöll
mycket frukt och grönsaker och en tred-
je grupp fick dessutom mejeriprodukter
med lågt innehåll av fett och mättat fett
(kombinationsdieten).

Den senare ledde till att det systolis-
ka och diastoliska blodtrycket hamnade
5,5 respektive 3,0 mm Hg lägre än för
kontrolldieten. Motsvarande för frukt-
och grönsakskosten var 2,8 respektive
1,1 mm Hg.

För de 133 deltagare som hade hy-
pertoni (minst 140 mm Hg systoliskt
och 90 mm Hg diastoliskt) gav kombi-
nationsdieten ännu kraftigare utslag:
11,4 respektive 5,5 mm Hg lägre tryck
än i kontrollgruppen. 

Forskarna bakom studien påpekar att

deltagarna hade stabil vikt under försö-
ket, att natriumintaget var omkring 3 g
per dag och att deras alkoholkonsum-
tion låg under två drinkar per dag.

N Engl J Med 1997; 336: 1117-24.

Svåra ögonsjukdomar
orsakade av fågelspindlar
Fågelspindlar, tarantlar, har enligt en

fallrapport blivit allt populärare som
keldjur, men ofarliga är de inte. Det vi-
sar en redovisning av tre fall där spets-
och hullingförsedda hår från fågel-
spindlar lett till inflammation och svå-
rare ögonskador. Ägarna hade hanterat
spindlarna utan handskar och troligen
överfört de farliga håren när de gnuggat
sig i ögonen.

I ett fall fick patienten försämrad
synskärpa och förhöjt intraokulärt
tryck. Två år efter insjuknandet behand-
lades patienten fortfarande med syste-
miska steroider och medel mot glau-
kom; vitrektomi och extraktion av kata-
rakt övervägdes. Fallet orsakades av
spindelarten Grammastola cala, en av
de populäraste arterna, som ofta köps
till   barn.

BMJ 1997; 314: 1524-5.

Störfaktorer snedvrider
studier av bröstimplantat
Silikonfyllda bröstimplantat har i

debatten förknippats med ökad risk för
olika sjukdomar, inklusive cancer. Epi-
demiologiska studier har antytt ett sam-
band med bindvävssjukdom, och det är
klarlagt att komplikationer är ganska
vanliga efter ingreppet. I USA är detta
en stor fråga, eftersom mellan 1 och 2
miljoner kvinnor har bröstimplantat.

En ny undersökning visar emellertid
att kvinnor som har implantat enbart för
att förstora brösten skiljer sig på många
andra sätt från kvinnor utan implantat;
jämförande studier kan alltså snedvri-
das av många störfaktorer.

Studien, som jämförde 80 kvinnor
som hade implantat med 3 490 kontrol-
ler, visar att kvinnor med bröstimplan-
tat exempelvis använt mer alkohol än
kontrollerna, de var yngre vid sin första
graviditet, hade haft fler sexuella part-
ner och att dubbelt så många genomgått
abort.

Det faktum att det finns störfaktorer
säger emellertid ingenting om i vilken
riktning resultaten av jämförande studi-
er snedvrids; en störfaktor kan lika väl
försvaga som förstärka ett eventuellt
samband.

JAMA 1997; 277: 1612-7, 1643-4.


