
Inom ramen för studien WHI (Women
Health Initiative) har man undersökt
EKG-förändringars betydelse för fram-
tida kardiovaskulära händelser hos post-
menopausala kvinnor. Studien, som
jämförde hormonterapi med placebo av-
seende framtida kardiovaskulära hän-
delser, bröts i förtid på grund av mer av
hjärt–kärlsjukdom i den aktiva behand-
lingsgruppen. 

I den aktuella studien undersöktes ca
15 000 kvinnor utan tidigare hjärt–kärl-
sjukdom. Av dessa hade 66 procent nor-
mala EKG, 28 procent mindre föränd-
ringar och 6 procent större förändringar.
EKG-förändringar bedömdes enligt No-
vacode-kriterier, där bl a AV-block 1–2
och ospecifika QRST-förändringar utgör
mindre förändringar. Bland större EKG-
förändringar märks förmaksflimmer,
vänster skänkelblock och QS-komplex
indikerande tyst hjärtinfarkt. 

Framför allt större EKG-förändringar
var associerade med fler kardiovaskulä-
ra händelser under i genomsnitt fem års
uppföljning. Nästan tre gånger ökad risk

noterades när hänsyn tog till kardiovas-
kulära riskfaktorer, dock ej lipider. Ris-
ken tenderade att vara ökad i den aktiva
behandlingsgruppen, där även mindre
EKG-förändringar ökade risken för kar-
diovaskulära händelser cirka två gånger. 

Författarna drar slutsatsen att en en-
kel och billig undersökning som ett EKG
kan ge information avseende framtida

hjärt–kärlsjukdom och att förändringar
bör föranleda vidare utredning och be-
handling. Studieresultatet vilar sanno-
likt på en säker grund, då antalet under-
sökta försökspersoner är stort och EKG-
bedömningen tämligen säker. 

En svaghet är dock att mekanismerna
bakom de olika EKG-förändringarna är
olika, då man blandar rytmrubbningar
med EKG-tecken på ischemisk hjärt-
sjukdom. Detta innebär att den kliniska
betydelsen, framför allt av mindre EKG-
förändringar, är osäker. 

Större EKG-förändringar hos i övrigt
friska postmenopausala kvinnor ska
däremot alltid utredas med t ex ekokar-
diografi och arbetsprov. Finns det andra
riskfaktorer ska naturligtvis förmaks-
flimmer warfarinbehandlas.
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EKG-förändring hos postmenopausala
kvinnor ska utredas och behandlas

Åtminstone större EKG-förändringar, som
förmaksflimmer, hos friska postmenopau-
sala kvinnor är kopplade till fler kardiovas-
kulära händelser under fem års uppföljning.

De så kallade impaktfakto-
rerna har fått så stor bety-
delse att de riskerar att
leda till snedfördelning av

forskningsmedel. Den varningen kom-
mer från tidskriften BMJ. Impaktfaktor
är ett tal som beskriver hur ofta artiklar i
en given vetenskaplig tidskrift i genom-
snitt blivit citerade. 

För att en tidskrift ska få ett högt tal gäl-
ler det att publicera artiklar som citeras
ofta av andra forskare men även att und-
vika att ta in snävare artiklar som citeras
sällan, då dessa drar ned impaktfaktorn.
Bland tidskrifter med högst impaktfak-
tor återfinns Nature och Science. De
tenderar att publicera artiklar om labo-
ratoriebaserad biologisk och medicinsk
forskning i större utsträckning än exem-
pelvis klinisk forskning. 

Då beslut om hur forskningsmedel ska
fördelas ofta baseras på kvaliteten av de
tidskrifter en forskare publicerats i, och
impaktfaktorn är det klart vanligaste
kvalitetsmåttet på tidskriften, riskerar
detta att leda till att klinisk forskning

förfördelas. Den orättvisa fördelningen
av resurser, baserad på impaktfaktorer,
gäller även mellan vetenskapliga disci-
pliner. Matematiska tidskrifter har t ex
inte möjlighet att nå samma impaktfak-
tor som medicinska, skriver BMJ.

Till de renodlat medicinska tidskrifterna
med högst impaktfaktor återfinns bl a
BMJ, Journal of the American Medical
Association (JAMA), New England Jour-
nal of Medicine och Lancet. BMJ beskri-
ver konkurrenten JAMA som särskilt
framgångsrik när det gäller att förstå och
utnyttja betydelsen av impaktfaktorer.
JAMA återfanns under 1960-talet i den
absoluta toppen av de medicinska tid-
skrifterna, men under 1970- och 1980-
talen gick det trögt, och tidningen tap-
pade läsare och vetenskaplig status. 

På 1980-talet hade impaktfaktorer en
relativt begränsad betydelse trots att de
beräknats kontinuerligt sedan 1960-ta-
let. Men JAMA såg en förändring i annal-
kande och satsade stort på att höja tid-
ningens impaktfaktor. Till exempel blev
tidskriften mer restriktiv med att ta in
snävare artiklar. Ansträngningarna bar

frukt, och JAMAs faktor steg. I takt med
att impaktfaktorns betydelse ökade
kraftigt under 1980- och 1990-talen eta-
blerade JAMA sig åter som en av de abso-
lut mest prestigefyllda medicinska tid-
skrifterna. Idag rankas drygt 6 000 ve-
tenskapliga tidskrifter med impaktfak-
tor, och antalet rankade tidskrifter växer
med runt 200 varje år. För en vetenskap-
lig tidskrift är det en kvalitetsstämpel att
bli rankad. 

BMJ betonar att impaktfaktorer är vikti-
ga men poängterar att de ska användas
för att jämföra vikten av tidskrifter inom
samma fält. Att använda dem till att jäm-
föra vikten mellan olika naturveten-
skapliga discipliner eller att jämföra kli-
nisk och preklinisk forskning är däremot
att missbruka impaktfaktorerna, vilket
riskerar att leda till snedfördelning av
forskningsresurser, skriver BMJ.
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Är impaktfaktorn farlig för vetenskapen?
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