
❙ ❙ Sedan dr Frank publicerade den första
artikeln om öronlobsfårans samband
med ischemisk hjärtsjukdom (Aural sign
of coronary artery disease [letter]. N
Engl J Med 1973;289:327-8), har ca 200

arbeten publicerats fram till nu. Många
av dessa är välgjorda och har på ett över-
tygande sätt visat på ett starkt samband
mellan förekomst av öronlobsfåra  och
kranskärlssjukdom. År 1994 publicera-
des i Läkartidningen, sidorna 2959-62,
en ingående sammanfattning från den
dåvarande världslitteraturen om tänkba-
ra orsaker till sambandet mellan öron-
lobsfåra och kranskärlssjukdom. 

I en aktuell studie visar Kuri och
medarbetare att öronlobsfåra är en god
markör för kranskärlssjukdom. Man stu-
derade preoperativt 530 personer över
40 år, som skulle genomgå olika former
av elektiv kirugi, exklusive kranskärls-
kirurgi, med avseende på förekomsten
av känd kranskärlssjukdom. Totalt 47
patienter klassades som kranskärlssjuka.
Förekomsten av öronlobsfåra (>1/3 av
avståndet mellan tragus och pinna) skat-
tades av två anestesiologer som inte
hade erhållit någon information om den
preoperativa utredningen (enkelt blind),
varefter sensitivitet och specificitet be-
räknades. 

Hos åldersgruppen 40–49 år var sen-
sitivitet respektive specificitet 100 re-
spektive 98,9 procent. Hos övriga ål-
dersgrupper fann man mycket höga vär-
den medan specificitet avtog hos perso-

ner >70 år. Föreliggande studie konfir-
merar tidigare studier på ett övertygande
sätt. Man föreslår att förekomst av öron-
lobsfåra bör användas i den akuta pre-
operativa sitiationen. Studien är utförd
på japaner, vilket är intressant då man
saknat den etniska gruppen i många tidi-
gare studier. 

Att öronlobsfårans tillförlitlighet av-
tar i högre åldrar är naturligt då hög ål-
der är en stor riskfaktor för kranskärls-
sjukdom.
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❙ ❙ Infantil autism är en neuropsykiatrisk
störning som drabbar 5–10 av 10 000
barn. Autism har en stark genetisk kom-
ponent, men hypoteser om ogynnsamma
faktorer i fosterutvecklingen har också
framlagts. Vi har i en serie studier påvi-
sat avvikande tillväxt under fosterstadi-
et och andra icke-optimala förhållanden
kring födelsen hos barn som senare ut-
vecklar schizofreni och anorexi. 

Syftet med föreliggande studie var att
undersöka om barn med infantil autism
uppvisar liknande prenatala och perina-
tala komplikationer.  Vi använde pro-
spektivt insamlade data via Medicinska
födelseregistret om 408 barn med infan-
til autism, identifierade i Slutenvårdsre-

gistret 1987–1994, och 2 040 matchade
kontroller.

En ökad risk för autism fanns hos
barn med låg födelsevikt i förhållande
till graviditetsvecka (oddskvot 2,1; 95
procents konfidensintervall 1,1–3,9),
barn med låg Apgar-poäng (oddskvot
3,2; 1,2–8,2), med kongenitala miss-
bildningar (oddskvot 1,8; 1,1–3,1), barn
födda med kejsarsnitt (oddskvot 1,6;
1,1–2,2), barn till mammor som rökte
dagligen under graviditeten (oddskvot
1,4; 1,1–1,8) och barn till mammor föd-
da utom Europa och Nordamerika
(oddskvot 3,0; 1,7–5,2). Vi fann inget
samband mellan autism och huvudom-
fång vid födelsen, diabetes hos mam-
man, födelsetid eller tvillingfödsel.

Flera av våra observationer kan vara
en funktion av genetisk risk hos fostret,
men vår tolkning är att tidiga riskfakto-
rer är av betydelse i patogenesen för åt-

minstone en undergrupp barn som ut-
vecklar autism. Forskningen är för när-
varande intensiv när det gäller att kart-
lägga fostertillväxt och senare insjuk-
nande i såväl somatiska som psykiatris-
ka sjukdomar. Frågan om specificitet,
medierande faktorer och genetisk kopp-
ling kräver sofistikerad utformning och
samarbete mellan forskare inom psykia-
tri, neurovetenskap, epidemiologi och
obstetrik/gynekologi.
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