
❙ ❙ Förra året publicerade Gary Taubes,
välkänd amerikansk vetenskapsjourna-
list, en nio sidor lång analys i Science
Magazine av den historiska och politis-
ka bakgrunden till de kostråd vi sedan
många år fått i syfte att förebygga hjärt–
kärlsjukdomar [1]. Jag har på annan
plats mera ingående berättat om Taubes’
kritik av kostråden och sättet de lanse-
rats på [2]. Taubes konkluderar bl a att
näringsvetenskapen har demoniserat
kostens fett, trots att femtio års forskning
ännu inte lyckats bevisa att en fettsnål
kost förlänger livet.

Maktfull protest …
I en insändare protesterade Scott Grun-
dy [3], en av huvudfigurerna i koleste-
rolkampanjen och huvudförfattare till de
nya amerikanska riktlinjerna för upp-
spårning och behandling av högt kole-
sterol [4]. »De mättade fettsyrornas be-
tydelse har visats i en enorm mängd hög-
kvalitativa djurexperimentella, epide-
miologiska, metaboliska och kliniska
studier«, skriver han och hänvisar som
stöd till fyra artiklar [4-7].

… utan substans
En av dessa är just de nya riktlinjerna
[4], men den saknar litteraturreferenser.
Den andra är »Dietary guidelines 2000«,
en publikation från United States De-
partment of Agriculture, med kostråd till
det amerikanska folket. Även denna
skrift har Grundy som medförfattare.

Här står ganska riktigt under avsnittet
om mättat fett att »befolkningsgrupper
som har en hög konsumtion av mättat
fett har relativt högt kolesterolvärde och
en hög prevalens för koronarsjukdom«,
med hänvisning till tolv studier [8-19].
Åtta av dessa [8-15] är kohortstudier av
kosten hos hjärtpatienter, men i fem
fanns ingen skillnad mellan intaget av
mättat fett hos infarktpatienter och hjärt-
friska [8, 9, 11, 14, 15]; i en av studierna
hade infarktpatienterna till och med ätit
signifikant mindre mättat fett än de som
inte fått infarkt [12].

Japaner i USA
Tre av de övriga referenserna [17-19]
gäller en studie av japanska invandrare i
USA, en av de oftast felciterade inom
området. Det sägs att när japanerna med
sitt låga kolesterol, sin fettsnåla kost och
sin låga hjärtdödlighet emigrerar till
USA, då stiger både kolesterolet och
hjärtdödligheten, vilket tillskrivs den
feta maten i det nya landet. Författarnas
egen konklusion är emellertid att den av-
görande faktorn är den kulturella bak-
grunden, inte kosten eller kolesterolet.

De som höll fast vid sin traditionella
livsstil skonades från hjärtinfarkt, oav-
sett vad de åt. Risken för hjärtinfarkt för
dem som försökte smälta in i den ameri-
kanska livsstilen men föredrog den fett-
fattiga japanska kosten var nästan dub-
belt så hög som för dem som behöll den
japanska livsstilen, men föredrog den
feta amerikanska maten [18].

Och felciteringarna fortsätter. I sitt
brev skriver Grundy att man kan minska
risken för hjärtinfarkt om man sänker
LDL-kolesterolet genom koständringar
och refererar till en studie som inte hand-
lar om detta alls [6]. Samtidigt ignorerar
han två metaanalyser [20-22] som visar
att ändringar av kostens fett inte har räd-
dat ett enda liv.

Många förebilder
Grundys felciteringar är inte ett isolerat
olycksfall i arbetet; vilseledande refe-
renser ses ofta inom kolesterolforsk-
ningen. Vanligt är att ge intryck av kon-
sensus genom att enbart citera studier
som stödjer, eller påstås stödja, koleste-
rolhypotesen. I en metaanalys från 1992
av de kolesterolsänkande kostexperi-
menten hade försöksledarna tillsam-
mans citerat experiment med gynnsamt
eller neutralt resultat fyrtio gånger. Där-
emot hade, med ett enkelt undantag, inga
experiment citerats som resulterade i fler
hjärtinfarkter i behandlingsgruppen,
trots att det fanns lika många negativa
som positiva experiment [23]. Enligt
Science Citation Index hade i hela den
medicinska litteraturen positiva experi-
ment citerats i snitt fyrtio gånger per år,
negativa blott 7,5 gånger per år [23]. 

I andra studier omtalas inte författar-
nas egna observationer i diskussionen
eller i sammanfattningen av artikeln om
dessa går emot kolesterolhypotesen, el-
ler omtalas icke-signifikanta resultat
som om de var signifikanta. Detta före-
kommer i fyra av de studier som Grundy
hänvisade till [8, 9, 11, 15]. 

Än värre är att översiktsartiklar för-
fattade av välrenommerade institutioner
eller kommittéer felciterar. I en analys
av tre av de största översikterna på om-
rådet fann jag att blott två av tolv grup-
per av studier som falsifierat kolesterol-
hypotesen citerats korrekt och blott i en
av artiklarna. Omkring hälften av studi-
erna hade ignorerats; resten hade citerats
på ett irrelevant sätt, eller så hade icke-
signifikanta resultat som tenderade att
stödja hypotesen citerats som signifi-
kanta, eller så hade motstridiga resultat
citerats så att läsaren fick intrycket att de
gav stöd [24]. Effekten av denna citat-
teknik på vetenskapen torde bäst kunna

jämföras med effekten av ett virus i en
dator.

Tystnad
Kritik mot Grundys sätt att citera fram-
fördes nyligen i ännu ett läsarbrev till
Science [25]. I överensstämmelse med
nämnda principer valde Grundy att inte
svara. Det anses kanske onödigt om man
har maktfulla institutioner som National
Heart, Lung, and Blood Institute,
American Heart Association och Na-
tionals Institute of Health i ryggen. 
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