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Fysioterapieffekt ej bevisad
vid skulderbesvär
Studierna av fysioterapi vid besvär

från skuldrans mjukdelar är i regel för
små och för dåligt kontrollerade, ge-
nomförda och uppföljda för att man
skall kunna dra några säkra slutsatser.
Ultraljudsbehandling tycks emellertid
inte vara effektivare än placebo, och det
finns inga belägg för gynnsam effekt av
lågeffektlaser, värme- eller köldterapi,
elektrobehandling eller träning och mo-
bilisering, konkluderar nederländska
forskare som gått igenom 20 studier i
ämnet. 

Framtida undersökningar bör jämfö-
ra fysioterapi och behandling med läke-
medel, steroidinjektioner eller ingen
behandling alls, anser de.

BMJ 1997; 315: 25-30.

Nytt medel effektivt
mot ACE-hämmarhosta?
Hosta är en vanlig biverkning av

ACE-hämmare och utgör ett problem
för uppskattningsvis 10 procent av de
behandlade. När det gäller hypertoni
finns ju många andra läkemedel att ta
till, och en nyligen publicerad studie ty-
der på att angiotensin-II-receptoranta-
gonister tolereras bättre än ACE-häm-
mare vid hjärtsvikt hos äldre.

Om man ändå anser sig vilja fortsät-
ta med ACE-hämmare kan man pröva
tillägg med en tromboxanantagonist,
anser italienska forskare som testat ett
sådant medel (pikotamid) på nio hyper-
tonipatienter vilka besvärades av hosta
vid behandling med enalapril (20 mg
per dag). Åtta av patienterna slapp hos-
tan inom 72 timmar vid behandling med
pikotamid 600 mg två gånger per dag.
Forskarna spekulerar i om en obalans
mellan tromboxan och prostacyklin kan
finnas hos dem som riskerar hosta av
ACE-hämmare.

Lancet 1997; 350: 3-4, 15-8.

Självkritisk medicinstudent
blir stressad allmänläkare
En postenkät, som besvarades av

131 brittiska allmänläkare, tyder på att
utpräglat självkritiska medicine stude-
rande riskerar att bli stressade läkare.
En tredjedel av läkarna hade hög stress-
nivå. Man fann inget samband mellan
stressnivån och lång arbetstid veckan
före mätningen, inte heller med stress-
nivån som uppmätts när samma perso-
ner tio år tidigare undersökts under fjär-
de året av läkarutbildningen. Däremot

var det ett starkt signifikant samband
mellan aktuell stressnivå och graden av
självkritik under studierna.

Slutsatsen av studien är att handle-
darna under läkarutbildningen bör för-
söka hjälpa sårbara studenter, dvs de
som lätt tar på sig skulden i kliniska dis-
kussioner, så att de lär sig att tänka mer
förnuftigt om sina misstag och tillkorta-
kommanden.

BMJ 1997; 315: 34-5.

Kraftledningar »frikänns»
i ny studie om barnleukemi
Tidigare fynd av samband mellan

leukemi hos barn och exponering för
magnetfält från kraftledningar bekräf-
tas inte i en ny amerikansk studie av
638 barn som före 15 års ålder drabbats
av akut lymfoblastleukemi. De jämför-
des med 620 kontroller.  Magnetfälten i
barnens aktuella och tidigare sovrum
mättes under 24 timmar, kortare mät-
ningar gjordes på andra platser i hem-
men och också mödrarnas exponering
för magnetfält från kraftledningar un-
der graviditeten beräknades. Visserli-
gen fann man en liten överrisk vid expo-
nering över 0,3 mikrotesla, men det
gällde ett litet antal barn  och P-värdet
för trend var inte signifikant.

En ledarkommentator listar en rad
felkällor i tidigare studier som antytt
samband mellan kraftledningar, mag-
netfält och cancer.

Hans slutsats är att hundratals miljo-
ner dollar slösats bort på studier som
inte gett några säkra slutsatser utan bara
skapat osäkerhet och fruktan, epide-
miologiska studier som genomförts i
jakt på en cancerorsak som det inte
finns plausibel biologisk grund för.

N Engl J Med 1997; 337: 1-7, 44-6.

Inhalerade kortikosteroider
ökar risken för katarakt
En australisk studie tyder på att inha-

lation av steroider (beklometason och
budesonid) ökar risken för kärnkatarakt
och posterior supkapsulär katarakt och
att risken ökar med längre tids använd-
ning och ökande livstidsdoser.

Deltagarna i studien rekryterades ge-
nom en postenkät som 82 procent av 3
654 inbjudna vuxna svarade på. Frågor
om potentiella riskfaktorer för katarakt
ingick i enkäten, och starrgraden be-
dömdes på foton av båda ögonens lin-
ser. 370 av deltagarna använde eller
hade använt inhalationssteroider.

N Engl J Med 1997: 337: 8-13,
46-8.
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