n debatt

och brev

»Vår hypotes är att hos
patienter som opereras för en
meniskskada i medelåldern
så utgör meniskskadan ofta
ett första tecken på artros ...«
niskektomerade populationer.
Referensdata är populationsbaserade data för åldersgruppen 35–54 år. Denna åldersgrupp har valts då den
bäst överensstämmer med
medelåldern vid datainsamlingstillfällena för patienterna som var 40,5, 45,7, 46,0,
52,6 samt 59,4 år. Vi hänvisar
till originalpublikationerna
för ingående beskrivning av
de olika meniskektomerade
populationerna.
Sammanfattningsvis kan sägas att patienterna i de studerade populationerna hade
traumatisk eller degenerativ
meniskruptur men inte associerad korsbandsskada eller
annan ligamentskada. Ingen
av patienterna hade röntgenologiska artrosförändringar
vid tiden för meniskektomi.
Patienterna som följts upp
vid 2 respektive 4 år är utvalda så att de ska ha degenerativ meniskskada men inga
eller minimala broskförändringar angivna i operationsberättelsen. Patienter med
djupa fissurer och eller synligt ben har inte inkluderats.
I den population som har
följts vid 14, 18 och 22 år ingår
patienter som vid uppföljningarna hade eller inte hade
röntgenologiska artrosförändringar.
Vår hypotes är att hos patienter som opereras för en meniskskada i medelåldern så
utgör meniskskadan ofta ett
första tecken på artros [1].
För populationerna i Figur 3
ligger medelåldern vid meniskektomi mellan 35 och 45
år, vilket är något yngre än
medelåldern för meniskektomi i Sverige under perioden
1998–2006 (jämför med
Figur 2 i artikeln).
De tre randomiserade studier av artroskopisk kirurgi
som vi hänvisar till i vår arti2866

kel, och som alla visar ingen
fördel för kirurgi, har inkluderat patienter med en medelålder som motsvarar den för
dem som 1998–2006 opererats i Sverige med åtgärdskod
motsvarande partiell meniskektomi. Det är rimligt anta
att en väsentlig andel av de i
Sverige opererade patienterna motsvarar just den grupp
som studerats i dessa välgjorda randomiserade studier.
Nationell statistik saknas för
att visa att svenska ortopeder
tagit till sig denna kunskap.
Detta bör leda till eftertanke.
MR-fynd av meniskpatologi har tyvärr mycket svagt eller inget samband med symtomatologi i denna åldersgrupp [1, 2].
Vår artikel fokuserar på medelålders och äldre med misstänkta »menisksymtom« eller meniskpatologi vid artroskopi eller MR, inte på unga
idrottare med skada i frisk
led. Dessa senare patienter är
i minoritet, som framgår av
Figur 2. Vi instämmer helt i
att det behövs ytterligare väl
designade, prospektiva, randomiserade prövningar för
att studera vilka patientgrupper med meniskbesvär som
har nytta av kirurgi, träning
eller annan icke-kirurgisk
behandling.
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En intressant fotnot
n Normering av språkbruk

och exakta beskrivningar av
fenomen i världen är svårt
men i professionella texter
nödvändigt. I LT 34/2009
(sidorna 2052-6) resonerar
Johan Petersson och medarbetare om hur man uttrycker
och tolkar bakterieodlingsresultat från bronkoskopiskt
tagna prov, och visar därmed
prov på problemet med inexakta beskrivningar om vad
det är som mäts vid en kvantitativ odling.
I fotnot b, Tabell I påstås
till exempel att »Angivna
värden avser koncentrationen i 1 ml buljong, vilket är
internationell praxis. Vid
svenska laboratorier tillämpas för närvarande en avvikande rutin för rapportering av odlingsresultat, vilket medför att gränsvärdena
blir 1 000 gånger högre (dvs
10 6 respektive ≥10 5 CFU/
ml)«.
I verkligheten handlar det
om två olika storheter som
bestäms; koncentrationen av
bakterier i trakealsekret respektive koncentrationen av
bakterier i buljong. Skiljs
inte mätstorheterna på något annat sätt, vilket man
bör, måste man åtminstone
förtydliga enheterna till för-

slagsvis »CFU/ml sekret«
respektive »CFU/ml buljong«.
Om vi ska tillämpa »internationell praxis« i Sverige finns
mycket goda skäl att tillämpa
SI-systemet för storhetsslag
och enheter samt att ha en
definierad terminologi för
egenskaper som undersöks,
det vill säga NPU-systemet
[1, 2]. Det betyder dels att
man inte trasslar till det med
prefix i måttenhetens nämnare (SI), dels att systemet
man undersöker ska vara en
del av patienten. Med NPUsyntax blir beskrivningen av
det man mäter:
• Sekret – bakterier; antalskoncentration = 10^?/L.
• BAL – bakterier; antalskoncentration = 10^?/L.
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replik:

Instämmer – men svårt att
påverka resten av världen
n Vi tackar Urban Forsum för

hans korrekta tillägg till vår
artikel. Vi har beskrivit de
koncentrationsangivelser för
resultat erhållna efter odling
av luftvägssekret som vi anser bör användas med målsättningen att tabell och text
sammantaget ska ge en komplett bild. Naturligtvis borde
man använda CFU/L, men vi
tror oss inte om att kunna påverka resten av världen på
den punkten.
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