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Kjemoterapi øker overlevelsen 
ved gliomer
Ved maligne gliomer lever bare 5–10 % av
pasientene etter to år (Lancet 2002; 359:
1011–8). På grunn av infiltrerende vekst er
det sjelden mulig å fjerne hele svulsten ki-
rurgisk, og standard behandling er partiell
reseksjon etterfulgt av stråling. I løpet av
de siste 30 årene er det gjort mange mindre
studier som evaluerer effekten av kjemo-
terapi. En metaanalyse av til sammen 13
undersøkelser konkluderer med at tilleggs-
behandling med cytostatika øker den rela-
tive overlevelsen med omkring 15 %.

Ny behandling for herpesinfeksjon
Herpes simplex-viruset (HSV) forårsaker
en rekke plagsomme og til dels alvorlige
tilstander. To artikler i Nature Medicine
(2002; 8: 386–98 og 327–8) beskriver re-
sultater fra forsøk med nye stoffer som an-
griper helikaseprimasekomplekset i viru-
sets DNA-replikasjon, altså en annen virk-
ningsmekanisme enn for aciklovir.
Effekten på HSV-infeksjon hos mus og
aper var bedre enn for aciklovir, som til nå
har vært det mest benyttede medikamentet. 

Ramipril forebygger hjerneslag
Ramipril, en angiotensinkonvertasehem-
mer, reduserer forekomsten av hjerneslag
og transitoriske iskemiske anfall hos pasi-
enter med høy risiko for hjerte- og karsyk-
dommer (BMJ 2002; 324: 699–702). Dette
viser en placebokontrollert studie med 
9 279 pasienter som ble fulgt i i gjennom-
snitt 4,5 år. Forekomsten av alle typer
hjerneslag var redusert med 32 % hos pa-
sientene som fikk aktivt medikament, mens 
reduksjonen av dødelige tilfeller var hele
61 %. Den blodtrykkssenkende effekten av
ramipril var moderat og kunne ikke forklare
hele forskjellen i slagforekomst. 

Papillomavirus og p-piller 
Humant papillomavirus (HPV) spiller en 
betydelig rolle i utviklingen av cervix-
cancer, mens effekten av p-piller er mer 
usikker (Lancet 2002, 359: 1085–92). I en
internasjonal kasus-kontrollundersøkelse
med 1 561 pasienter fant man økt forekomst
av cervixcancer hos pasienter som hadde
brukt p-piller i mer enn fem år (oddsratio
2,82; 95 % KI 1,46–5,42). 94 % av pasien-
tene med invasivt karsinom testet positivt
for HPV. Forfatterne foreslår at man in-
kluderer p-pillebrukere i screeningpro-
grammer for cervixcancer. 
– Ragnhild Ørstavik, Tidsskriftet

Misdannelser etter assistert befruktning
I en australsk studie hadde barn født
etter assistert befruktning dobbelt så
ofte alvorlige misdannelser som barn
unnfanget etter naturmetoden.

Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon og in
vitro-fertilisering blir stadig mer utbredt i den
vestlige verden. I Australia har man sett på
forekomsten av alvorlige misdannelser hos
barn født etter denne typen befruktning (1).
Etter å ha justert for mors alder, tidligere
fødsler og barnets kjønn, var oddsratio for 
forekomsten av alvorlige misdannelser etter 
intracytoplasmatisk spermieinjeksjon 2,0
(95 % KI 1,3–3,2) og etter in vitro-fertilise-
ring 2,0 (1,5–2,9). Tidlige fødsler eller lav
fødselsvekt kunne ikke forklare forskjellen i
antall alvorlige misdannelser. 

I en lederartikkel fremheves betydningen av
å klarlegge hvorvidt den økte forekomsten av
misdannelser er en konsekvens av behand-
lingen eller av årsaken til infertilitetsproblemet
(2). Dessuten påpekes det at en absolutt risiko
på 8 % kan synes akseptabel for mange par.

Lege Tom Tanbo ved Rikshospitalet synes
det er overraskende at resultatene av denne ene
studien tillegges så stor vekt. – Jeg savner hen-
visninger til en svensk undersøkelse fra i fjor
(3). Her så man på en langt større gruppe barn
født etter assistert befruktning og sammenlik-
net med tall fra det svenske fødselsregisteret.
Det var ikke var noen signifikant økning i an-
tall alvorlige misdannelser når man kontrol-
lerte for andre faktorer, sier han.

Tanbo er med på å utarbeide en rapport for
Senter for medisinsk metodeutvikling om risi-
koen for misdannelser hos barn født etter in-
tracytoplasmatisk spermieinjeksjon. Rappor-
ten vil sannsynligvis bli ferdig i løpet av våren.
– Ragnhild Ørstavik, Tidsskriftet
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Hjemmebesøk hos eldre 
forebygger funksjonsfall,
innleggelse i sykehjem og
dødelighet, viser en ny 
metaanalyse.

Programmer for hjemmebesøk
hos eldre er en del av helsepoli-
tikken i flere land, bl.a. Danmark
og Storbritannia. Hensikten er å
forebygge funksjonsfall. Effek-
ten av slike programmer er imid-
lertid omdiskutert, og i en ny
systematisk studie er 18 randomiserte kon-
trollerte studier som inkluderte 13 447 per-
soner over 65 år, analysert.

Studien fant tre hovedeffekter. For det
første var effekten av hjemmebesøk avhen-
gig av gjentatte besøk i oppfølgingsperioden.
For det andre ble funksjonsfall redusert i stu-
dier som gjorde omfattende geriatriske vur-
deringer. I tillegg var det effekt hos de yng-
ste eldre som allerede i utgangspunktet hadde
et relativt godt funksjonsnivå.

– Forebyggende tiltak for eldre gjennom
tidlig påvisning av helseproblemer har dess-
verre hatt liten oppmerksomhet i Norge. Le-
der av Stortingets sosialkomité, John I. Alv-
heim, har foreslått oppsøkende og forebyg-
gende hjemmesykepleie i Norge, og dette

kan føre til forsøksvirksomhet,
sier professor Knut Laake ved
Geriatrisk avdeling, Ullevål
universitetssykehus.

– Denne studien reiser flere
spørsmål. I hvilken grad vil dette
drenere sykepleierressurser fra
stillinger i sykehjem og syke-
hus? Vi må vurdere om f.eks.
legfolk med spesialopplæring
kan forestå helsesjekk av eldre.
Studien viser effekt hvis de el-
dre utredes grundig. Hvilke ele-

menter i den betydelige utredningen er nød-
vendig? Utredningen må ha høy nok spesifi-
sitet og sensitivitet for å unngå for mange
falske negative og falske positive funn. Dess-
uten må rutinemessig helsesjekk også følges
opp med et spesialisttilbud med tilstrekkelig
kapasitet. Ved Ullevål universitetssykehus
har vi utviklet og validert et postkort for egen-
innfylling, som vi mener er et effektivt og lite
ressurskrevende instrument for screening av
helseproblemer hos gamle, sier Laake.
– Erlend Hem, Tidsskriftet
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