
I USA planerar flera privata företag att
börja använda s k funktionell magnetka-
mera som lögndetektor. Intresset sägs
vara enormt, inte minst från amerikans-
ka myndigheter. Men frågan har vållat
stor debatt och testen har ifrågasatts ut-
ifrån såväl vetenskapliga som etiska
grunder. Det skriver tidskriften Nature. 

Traditionella lögndetektortest är ba-
serade på att mäta om någon stressas ge-
nom autonoma parametrar, exempelvis
hjärtfrekvens, blodtryck och andnings-
frekvens. Men den vetenskapliga eviden-
sen för testen är inte särskilt stark och de
kan också manipuleras, menar kritiker.
Att mäta blodflödet inom olika delar av
hjärnan, funktionell magnetkamera el-
ler fMRI, är ett säkrare sätt att se om nå-
gon talar sanning. Det anser två ameri-
kanska bolag, som båda är baserade på
forskning vid amerikanska universitet.
Metoden bygger på upptäckten att akti-
viteten i tre områden i prefrontala kortex
ökar om någon ljuger. Genom att med
magnetkamerans hjälp studera aktivite-
ten i just dessa områden under utfråg-
ning säger sig bolagen ha funnit en säker
och svårmanipulerbar metod för att av-
göra om någon talar sanning eller ljuger.

Test på ett 30-tal individer har visat att
fMRI kan upptäcka lögnare i runt 90 pro-
cent av fallen. Metoden har nu alltså
kommersialiserats, och i sommar kom-
mer den att börja säljas i USA till en pris-
lapp på runt 12 000 kronor per test. Före-

tagen hoppas att individer som vill hävda
sin oskuld i brottsutredningar kommer
att vara potentiella kunder. 

Därtill har även amerikanska myndig-
heter visat stort intresse, t ex hoppas
man kunna använda metoden inom ter-
rorbekämpning. Kritikerna hävdar dock
att även fMRI, i likhet med traditionella
lögndetektortest, vilar på svag veten-
skaplig grund. Den vetenskapliga evi-
densen är för svag, och de studier som ge-
nomförts hittills är för små för att man
ska kunna dra några långtgående slutsat-
ser, menar kritikerna. Studierna är dess-
utom gjorda på friska individer som fått
lägga antingen en nyckel eller en klocka i
ett skåp och sedan fått ljuga eller tala san-
ning om vad de lagt i skåpet samtidigt
som de genomgick magnetkameraun-

dersökningen. Den situationen kan inte
jämföras med exempelvis en livstids-
dömd fånge som vill bedyra sin oskuld al-
ternativt en fanatisk terrorist som vill
dölja sitt uppsåt, menar kritikerna vida-
re. 

Det faktum att aktiviteten i en individs
hjärna studeras har även i sig kritiserats
och anses av vissa som oetiskt. Kritiken
har lett till krav på att amerikanska myn-
digheter bör förbjuda användning av
fMRI som lögndetektor fram till dess att
tillräcklig vetenskaplig grund finns och
att det bevisats att metoden är riskfri. 

Förespråkarna hävdar att det förelig-
ger »vetenskaplig skyldighet« att utveck-
la metoden för att använda den inom ex-
empelvis brottsutredningar, och de ame-
rikanska bolagen står fast vid beslutet att
börja sälja undersökningen. Det är knap-
past någon vild gissning att debatten
kommer att tillta under hösten i såväl
USA som Europa i samband med att me-
toden börjar användas av t ex livstids-
dömda fångar.
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Magnetkamera som lögndetektor upprör

Metoden att med fMRI avslöja lögnare har
kommersialiserats. Priset för att t ex hävda
sin oskuld i brottsutredningar är 12 000 kro-
nor per test.

Tidigare studier har visat
att sänkning av halterna
av homocystein i blodet
skulle kunna leda till för-
bättrad kognitiv förmåga
hos äldre patienter. Men

någon sådan effekt lyckas inte australis-
ka forskare påvisa i en studie som pre-
senteras i tidskriften New England Jour-
nal of Medicine. 

Den dubbelblinda, placebokontrolle-
rade studien, som pågick under två års
tid, omfattade sammanlagt 276 friska in-
divider över 65 års ålder. Dessa delades
upp i två grupper, en som fick daglig be-
handling med folat och vitamin B12 och
en placebobehandlad grupp. Gruppen
som behandlades med folat och B12
sänkte plasmakoncentrationen av ho-
mocystein med i genomsnitt 4,36 lmol
per liter jämfört med placebogruppen.

Kognitiva test genomfördes på studie-
deltagarna vid såväl studiens början som
efter ett respektive två år. 

Resultaten visar att ingen skillnad i
kognitiv funktion förelåg mellan grup-
pen som fått folat och B12, och som alltså
sänkt sitt homocystein, och den placebo-
kontrollerade gruppen. Resultatet stod
sig även efter det att forskarna rensat för
faktorer som kön, utbildning och kogni-
tivt utgångsvärde. 

Författarna konstaterar att studien
inte ger stöd för hypotesen att sänkt ho-
mocystein skulle förbättra den kognitiva
förmågan hos äldre.
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Sänkt homocystein ger inte bättre 
kognitiv kapacitet

Passiv rökning ökar dödligheten i hjärt–
kärlsjukdomar och lungcancer. Det visar
en mycket omfattande studie som ge-
nomförts i Shanghai i Kina. Den stora
prospektiva kohortstudien, som presen-
teras i BMJ, bygger på data från drygt
65 000 kvinnor som aldrig rökt och som
fått uppge i vilken mån de utsatts för pas-
siv rökning på arbetsplatsen och i hem-
met eller om de utsatts för passiv rökning
som barn i form av att föräldrarna rökte.

Det visade sig att kvinnor som i hem-
met och/eller på jobbet utsatts för passiv
rökning löpte ökad risk att dö av såväl
hjärt–kärlsjukdom som cancer, främst
lungcancer. Kvinnor som utsatts för pas-
siv rökning som barn löpte ökad risk att
dö av hjärt–kärlsjukdom, men någon sta-
tistisk signifikant riskökning att dö av
lungcancer noterades inte bland den
gruppen kvinnor.
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Risker med passiv
rökning fastslagna
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