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autoreferat. Synapsens effektivitet 
kan ändras över båda korta (millisekun-
der till minuter) och långa tidsspann 
(timmar till år) beroende på hur aktivi-
teten ser ut, tidigare aktivitet och när-
liggande synapsers aktivitet. Denna s k 
synaptiska plasticitet gör att syn ap ser 
kan både bearbeta och lagra informa-
tion.

Syftet med vår studie var att undersöka 
om astrocyter, den vanligaste celltypen 
i hjärnan, aktivt deltar i synaptisk kort-
tidsplasticitet. Genom att mäta synap-
tiska strömmar i hippocampusskivor 
från råtta kan vi visa att synapser i hip-
pocampus uppvisar en tidigare okänd 
depression, dvs en minskning av det 
syn aptiska svaret efter kortvarig hög-
frekvent aktivitet (burst), som vi kallar 
post burst-depression (PBD). 

Denna synaptiska depression beror 
på minskad sannolikhet för frisättning 
av glutamat och påverkar inte bara de 
aktiva synapserna utan också närlig-
gande inaktiva grannar, ett fenomen 
som vi kallat transient heterosynaptisk 
depression (tHeSD). Genom att hämma 
astrocyternas energiproduktion block-

erades både PBD och tHeSD. Vidare 
kunde vi visa att PBD var beroende av 
kalciumsignalering i astrocyterna. 

Slutsatsen är att astrocyterna har en 
viktig funktion i regleringen av synap-
tisk korttidsplasticitet genom att funge-
ra som en negativ återkoppling efter 
högfrekvent kortvarig aktivitet i aktiva 
synapser och genom att minska sanno-
likheten för frisättning av neurotrans-
mittor i närliggande inaktiva synapser.

Våra resultat bidrar till den begyn-
nande insikten att astrocyter direkt 
kan påverka hur hjärnan bearbetar och 
lagrar information. Denna kunskap gör 
att man framöver i större utsträckning 
bör överväga astrocyternas roll när 
man letar efter orsaker till olika sjukdo-
mar i hjärnan.
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Astrocyter deltar i synaptisk 
korttidsplasticitet

Flera tvärsnittsstudier och longitudi-
nella studier har rapporterat att studen-
ternas empati minskar under utbild-
ningen. Dessa studier har använt sig av 
självskattningsskalor för att mäta em-
pati. 

En metaanalys [1] ifrågasätter dock 
dessa resultat. Alla elva studier som un-
dersökt läkarstudenters empati utan 
någon intervention och som publicerats 
under 2000–2008 sammanställdes. Re-
sultaten kodades tillbaka till skatt-
ningsinstrumentens ursprungliga ska-
lor för att kunna jämföras. Det visade sig 
då att effekter som uttryckts i form av 
aggregerade poängtal motsvarade en-
dast mycket blygsamma förskjutningar 
på de ursprungliga skalorna. Vidare var 
bortfallet av svarande, i de fall detta 
rapporterats, så stort att några definiti-
va slutsatser inte torde kunna dras.

Psykometriska skattningsskalor har 
välkända svagheter och påverkas bl a av 
den svarandes självbild och den bild 
man önskar ge andra av sig själva. Där-

för undersöktes validiteten hos skatt-
ningsskalor för empati hos läkarstuden-
ter i en annan studie [2]. Självskattad 
empati jämfördes här med skattningar 
utförda av lärare vid OSCE-prov (objec-
tive structured clinical examination), 
där studenter fått genomföra samtal 
med fingerade patienter under lärares 
överinseende. Korrelationen mellan 
självskattad och lärarskattad empati vi-
sade sig vara svag (r = 0,22) men signifi-
kant.

Sammanfattningsvis indikerar dessa 
nya studier att läkarstudenters empati 
inte nödvändigtvis minskar under ut-
bildningen. Nya undersökningar med 
bättre metoder skulle krävas för att på-
visa ett sådant samband.
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Läkarstudenters minskande empati under 
utbildningen ifrågasätts

Den genetiska bakgrunden till autism 
är ett populärt forskningsområde, och 
under senare år har flera stora studier 
presenterats. 

Nu publiceras en undersökning i tid-
skriften Nature som hör till de mest om-
fattande inom fältet. Studien har gjorts 
inom ramen för projektet Autism Ge-
nome Project Consortium, som omfat-
tar 120 autismforskare i 11 länder, och 
bygger på genetisk analys av totalt 996 
individer med en autismspektrumstör-
ning och 1 287 friska kontroller.

Forskarna har tittat specifikt på antalet 
»copy number variants« (CNV), dvs 
sekvenser i genomet som finns i för 
många eller för få kopior, hos individer 
med autism. Man fann att individer 
med autism i genomsnitt hade 19 pro-
cent fler CNV än friska. Dessa CNV ärvs 
från föräldrarna; en minoritet har upp-
stått spontant hos individen. Författar-
na har funnit CNV kopplade till hund-
ratals olika gener i den aktuella studien. 
Många av generna har tidigare kopplats 
till autism medan andra varit okända. 

Intressant är att man har funnit flera 
gener som påverkar en och samma sig-
nalkaskad. En sådan är glutaminerg sig-
nalering, där man funnit CNV kopplade 
till gener som uttrycker proteiner cen-
trala för glutaminerg signalering både 
pre- och postsynaptiskt. Det faktum att 
man funnit många olika CNV spridda i 
genomet stöder, enligt författarna, att 
varje individ med autism kan ha hund-
ratals gener som bidrar till sjukdomen. 
Dessa gener kan skilja sig markant mel-
lan olika individer med autism; sanno-
likt är det samma sak med schizofreni, 
tror författarna. 
 
Att autism är ärftlig är välkänt. Det är 
för övrigt inte första gången som tid-
skriften Nature presenterar en omfat-
tande genetisk studie kring autism. Un-
der våren 2009 publicerades två under-
sökningar med 4 000 respektive 6 500 
deltagare. I dessa identifierades områ-
den på kromosom 5, 7 och 16 som sär-
skilt intressanta. Författarna konstate-
rade även då att den genetiska bakgrun-
den till autism sannolikt är mycket 
komplex med många gener involverade.
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Vid trauma mot buken kan tidig och rik-
tad ultraljudsundersökning vara av nyt-
ta för snabbare handläggning av cirku-
latoriskt instabila patienter. Det krävs 
dock att utföraren genomgått specifik 
utbildning och träning. Dessa slutsatser 
framgår av SBU-rapporten »Tidig och 
riktad ultraljudsundersökning efter fy-
siskt trauma«, som publicerades den 16 
juni. 

I handläggningen av akut, svårt skada-
de patienter är tiden av central betydel-
se. En metod som utvecklats för att i ti-
digt skede hitta inre blödningar är 
FAST (focused assessment with sonog-
raphy for trauma). Metoden är avsedd 
att användas på akutmottagningen av 
kirurg eller akutläkare med adekvat ut-
bildning och träning så snart patientens 
luftvägar och andning säkrats. Hjärt-

säcken och buken undersöks enligt ett 
definierat schema, där syftet är att dia-
gnostisera och/eller utesluta fritt blod i 
någon av dessa lokaler utan att behöva 
ta extra tid för transport till röntgen el-
ler för att invänta ultraljudsläkare. 

Hela undersökningen ska inte ta mer 
än 3–5 minuter och är både strålnings-
fri och icke-invasiv, till skillnad från de 
etablerade metoderna datortomografi 
(DT), diagnostiskt peritoneallavage 
(DPL) och laparotomi. I dagsläget an-
ordnar flera länder – däribland USA, 
Turkiet och Australien – organiserade 
utbildningar i FAST, men i Sverige finns 
endast en organiserad sådan, vid Uni-
versitetssjukhuset i Linköping. 

Den aktuella SBU-rapporten identifie-
rade 21 kontrollerade observations stu - 
dier, varav endast sju ansågs vara av till-

räck ligt hög kva-
litet för att inklu-
deras. Stu dierna 
hittades efter en 
systematisk litte-
ratursökning i 
me di cinska data-
baser på studier 
gällande FAST 
ef ter trubbigt el-
ler penetrerande 
trauma mot bå-
len. Patienterna 
var både vuxna 
och barn. Sam-
manlagt omfatta-
des 3 117 patien-
ter, varav hälften 
ingick i en och 
samma studie. I 
de flesta fall stu-
derades konse-
kutivt inkom-
mande akuta pa-
tienter, som först 
genomgick FAST 
och sedan DT/
DPL/klinisk upp-
följning. Om pa-
tienten var cirku-
latoriskt instabil 
utfördes först 
FAST och i regel 
laparotomi ome-
delbart därefter. 
Studier som an-
vände enbart kli-
nisk uppföljning 

exkluderades. Det visade sig tidigt att 
studier kring FAST-undersökning av 
hjärtsäcken i stort saknades, trots att så-
dan användning brukar nämnas i be-
skrivningen av metoden. Därför avser 
SBU:s slutsatser undersökning av fritt 
blod i buken.

Vid diagnostisering av fritt blod i buk-
hålan var sensitiviteten för FAST-meto-
den 69–100 procent, beroende på utfö-
rarens skicklighet. Specificiteten var 
genomgående hög: 96–100 procent. 
Nyttan med undersökningen bedöms 
vara störst för patienter med instabil 
blodcirkulation (systoliskt blodtryck 
≤90 mm Hg) som, efter konstaterad 
blödning, då kan föras direkt till laparo-
tomi utan att utsättas för strålning (evi-
densstyrka 3, dvs vetenskapligt begrän-
sat underlag). 

Det finns dock flera nackdelar med 
FAST. Exempelvis kan metoden inte 
dia gnostisera/utesluta organskada eller 
retroperitoneala blödningar, som vid 
njurruptur eller bäckenfraktur, efter-
som det vid dessa tillstånd ofta inte 
finns fritt blod i buken. FAST bygger 
även på visuell värdering, och träning 
krävs för att bedöma resultaten. De ve-
tenskapliga studierna som granskades 
hade vidare kunnat vara av högre kvali-
tet, framför allt var tidslängden mellan 
ankomst och FAST/kontrollundersök-
ningen ofta oklart angiven trots att den-
na kan ha påverkat tolkningen av un-
dersökningsresultaten.

Givet att undersökaren har tillräcklig 
utbildning och träning kan FAST, enligt 
SBU, vara kostnadseffektiv eftersom 
merkostnaden är låg. Dock borde bland 
annat behovet av specifik utbildning 
och träning studeras och definieras 
närmare.
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Tidigt ultraljud vid buktrauma  
avslöjar livshotande blödning

»Hela undersökningen ska inte 
ta mer än 3–5 minuter och är 
både strålningsfri och icke-
invasiv, till skillnad från de 
etablerade metoderna …«
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