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debatt och brev

Bo Norberg menar i Läkartidningen 23/
2006 (sidan 2576), och med förtydligan-
de i 40/2006 (sidan 3019), att resultaten
från några interventionsstudier med B-
vitaminer avseende effekter på hjärt–
kärlsjukdom kommer att förändra rå-
dande behandlingsparadigm. Jag menar
dock att det klassiska terapiparadigmet
fortfarande gäller: Brist måste föreligga
innan substitution kan ha effekt på
bristsymtom.

Till dessa studiers huvudsakligen ute-
blivna positiva effekter kan jag även till-
lägga de uteblivna positiva resultaten
från en tvåårig interventionsstudie med
B-vitaminer på ett par hundra friska
personer från en nyligen publicerad stu-
die i NEJM [1]. Denna studie avsåg att
verifiera eller falsifiera homocystein
(Hcy) som riskfaktor för utvecklingen av
kognitiva störningar och demens. Man
noterade inte någon förändring i kogni-
tiva parametrar genom en tvåårig daglig
Hcy-påverkande supplementering med
1 mg vitamin B12, 0,5 mg folat och 10 mg
vitamin B6.

Den i NEJM publicerade, välgjorda studi-
en med hög »power« och förhållandevis
litet bortfall undersöker dock friska, re-
lativt högutbildade personer med nor-
mala homocysteinnivåer och ett när-
mast normalt minnestest, MMSE, på
drygt 29. 

Jag är ingen vän av post hoc-subanaly-
ser, men om man skulle analysera pati-
enterna i den högsta kvartilen homocys-
teinnivåer avseende psykometriska test
kanske resultaten blivit intressantare.
Det finns ju trots allt en stor volym av
signifikant korrelerande studier med
förhöjda homocysteinvärden och kogni-
tiv svikt/demens [2, 3], och det är må-
hända denna grupp som är intressant att
substituera. Inte att substituera en frisk
normalbefolkning, inte att substituera
laboratoriemässiga normalvärden och
inte att berika födan i hopp om att mins-
ka incidensen av demens. 

Andra resultat hade kanske erhållits
med substitution hos kognitivt sviktan-
de eller redan dementa med lägre
MMSE, lägre utbildning eller med högre
homocysteinnivåer. Kanske skulle även
högre B-vitamindoser ge en annan ef-
fekt, då man på så sätt även tillförsäkrar
patienter med vitaminberoende enzym-
defekter adekvata nivåer [4]. 

Det finns redan ett flertal tvärsnittsstu-
dier som visar ett positivt samband mel-
lan förhöjda Hcy-nivåer och demens och
hjärt–kärlsjukdom, ett fåtal longitudi-
nella studier och enstaka interventions-
studier där resultaten är divergerande
[5]. 

Nu gäller det att rikta fokus på de
etablerade riskgrupperna där signifi-
kanta korrelationer med förhöjda Hcy-
värden föreligger: MCI (mild cognitive
impairment), Alzheimerdemens, kar-
diovaskulär sjukdom och stroke. Här
håller jag med Bo Norberg om att man är
på rätt väg med ett flertal pågående in-
terventionsstudier med B-vitaminer för
att bekräfta eller förkasta homocystein
som riskfaktor både vad det gäller kar-
diovaskulära sjukdomar och kognitiv
svikt. 

Homocystein är fortfarande med i mat-
chen, domaren är fortfarande i ringen, vi
är i slutet på tionde ronden men doma-
ren har ännu inte slagit i gonggongen för
match-over. 
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Homocystein – fortfarande uppe 
i tionde ronden innan gonggongen går?

Jag är uppriktigt ledsen att jag inte var
mer saklig i mitt lite raljanta inlägg i
abortfrågan i Läkartidningen 38/2006
(sidan 2764). Detta fick uppenbarligen
till följd att flera kolleger, många enga-
gerade i föreningen »Kristna läkare och
medicinare« (KLM), tyckte att jag upp-
trätt ohyfsat. Jag tar till mig av kritiken …

Vad debatten borde handla om är såklart
ifall man som ordförande i en lobbyor-
ganisation skall redovisa detta när man
debatterar den aktuella frågan. Vidare,
och självklart viktigast, sakfrågan; rät-
ten till fri abort.

Min ståndpunkt är enkel, fri abort är
en nödvändighet. Historien torde tjäna
som bevis. Den svenska lagstiftningen är
bra och har ett starkt stöd i samhället.

Min initiala upprördhet, som ledde till
de lite väl hårda formuleringarna, har
säkert sitt ursprung i den kränkning det
innebär, för oss med personlig eller pro-
fessionell erfarenhet av abort, att läsa de
åsikter som abortmotståndarna ger ut-
tryck för utanför LTs mer välpolerade
debattforum.

Skall man tas på allvar i en debatt måste
man, precis som jag nyligen fått påpekat
för mig, stå för sin ideologi, vara ärlig
med sitt uppsåt och inte såra andra. Jag
har nu tagit detta till mig; frågan är när
vi skall få slippa nedanstående och lik-
nande argument? 

»… den grövsta av alla kränkningar –
att med våld beröva andra människor
deras liv, deras rätt att födas och att leva
i gemenskap med andra« (ur krönika på
JA till Livets webbplats).
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Därmed sätter vi punkt för det här menings-
utbytet.
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Slutkommentar:

Fri abort är en
nödvändighet


