
Plötslig hjärtdöd bland unga idrottare
(under 35 år) beror huvudsakligen på
bakomliggande tidigare okänd, ofta ärft-
lig, strukturell hjärtsjukdom, typiskt hy-
pertrofisk kardiomyopati. Kardiovasku-
lär screening av tävlingsidrottare rekom-
menderas i både USA och Europa. 

I Sverige rekommenderar Riksidrotts-
förbundet sedan september 2005 regel-
bunden hjärtscreening av elitidrottare
från 16 års ålder ‹www.rf.se›. Randomise-
rade studier av effekterna av hjärt-
screening har dock saknats, och nuva-
rande rekommendationer är huvudsak-
ligen resultatet av expertkonsensus.

I en ny italiensk populationsstudie
analyserades incidensen av plötslig
hjärtdöd hos idrottare jämfört med hos
befolkningen i övrigt under åren 1979–
2004 i Venedigregionen i norra Italien.
Under samma tid byggdes lagstadgad ru-
tinmässig hjärtscreening ut i området. 

Huvudresultatet var att incidensen av
plötslig hjärtdöd hos unga tävlingsidrot-
tare minskade i takt med utbyggnaden av
den rutinmässiga hjärtscreeningen i Ve-
nedigregionen. Incidensen minskade
successivt från 3,6 per 100 000 personår
1979 till 0,4 per 100 000 personår 2004,
medan den förblev oförändrad (ca 0,8 per
100 000 personår) i den icke-screenade
normalbefolkningen under hela studie-
tiden. Minskningen i plötslig hjärtdöd
var parallell med minskningen i död på
grund av hypertrofisk kardiomyopati
och med en ökad diskvalificering på
grund av detekterad hypertrofisk kardio-
myopati. Författarna konkluderar att det
italienska hjärtscreeningprogrammet
leder till minskad plötslig hjärtdöd hos
tävlingsidrottare.

Studien är ett välkommet tillskott och
bidrar till att öka vår kunskap om nyttan
av riktad hjärtscreening bland idrottare.
Studien framför flera viktiga argument

för att rutinmässig hjärtscreening av täv-
lingsidrottare, enligt en modell som i
stort överensstämmer med Europeiska
kardiologföreningens rekommendatio-
ner, kan rädda liv. 

Studien har dock flera metodologiska
brister, och det saknas fortfarande pro-
spektiva, randomiserade studier av hög
kvalitet på området. 
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Socialstyrelsens expertgrupp presenterar den 7 de-
cember en komplettering till riktlinjerna för hjärt-
sjukvård 2004 benämnd »Plötslig hjärtdöd bland
barn och unga vid fysisk ansträngning«. 
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Hjärtscreening minskade 
plötslig död hos idrottare

Den italienska studien för fram flera viktiga
argument för att rutinmässig hjärtscreening
av unga idrottare kan rädda liv. 

Man bör vara försiktig när man
tittar på kliniska studier som
sponsrats av läkemedelsbolag.

Den uppmaningen kommer från danska
forskare vid bl a Rigshospitalet i Köpen-
hamn i en studie som presenteras i BMJ.

Forskarna har tittat på metaanalyser
där två olika läkemedels behandlingsre-
sultat jämförts. De har jämfört metaana-
lyser från databasen Cochrane med mat-
chande industrisponsrade studier. Stu-
dierna har publicerats med max 2 års
mellanrum, och det man tittat på är bl a
hur studiernas resultat har analyserats
och vilken metodologisk kvalitet de haft.
175 av Cochrane-studierna var metaana-
lyser där effekten av två läkemedel jäm-
fördes. 24 av dessa hade en matchande
metaanalys som sponsrats av industrin,
där samma preparat jämfördes. I vissa
fall var skillnaderna i analysen av resul-
taten stora. 

Författarna lyfter t ex fram att ett an-
tal industrisponsrade studier rekom-
menderade ett visst preparat utan reser-
vationer, medan detta inte förekom över
huvud taget i någon Cochrane-studie.
Sammantaget var de industrisponsrade
studierna inte lika transparenta som
Cochrane-studierna. Industristudierna
hade dessutom färre reservationer avse-
ende metodologiska begränsningar.
Cochrane-studierna lyfte oftare fram
potentiella felkällor i en studie, t ex att
vissa patienter av olika anledningar ex-
kluderats från studien. 

Sammanfattningsvis gav de industri-
sponsrade studierna en mer fördelaktig
bild av ett preparat än motsvarande
Cochrane-studie. Författarna uppmanar
till försiktighet när man läser industri-
sponsrade metaanalyser där effekten av
olika läkemedel jämförs. 
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»Ta industri-
sponsrade studier
med en nypa salt»

Tidskriften Lancet slår ett slag för repro-
duktiv hälsa i en artikelserie som kom-
mer att gå i tidningen under hösten. Lan-
cet vill lyfta fram den enorma sjukdoms-
börda som skapas av reproduktiv ohälsa
världen över. 

Varje år drabbas 340 miljoner männi-
skor av klamydia, gonorré eller syfilis. 19
miljoner kvinnor årligen beräknas ge-

nomgå vad som betecknas som »osäkra«
aborter, något som beräknas leda till
70 000 kvinnliga dödsfall. 

Tidskiften skriver att sex, abort, födel-
sekontroll och sexuellt överförda sjuk-
domar är kraftigt tabubelagda ämnen i
många länder och att det därför är extra
viktigt att problemen förs upp på bordet.
Enligt Lancet bör ansträngningar för att

begränsa reproduktiv hälsa vara en
hörnsten när fattigdom och sjukdom ska
bekämpas i tredje världen, men så är inte
fallet idag, menar tidskriften.
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Lancet fokuserar på reproduktiv hälsa
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