mot
Akupunkturbehandling
sjukdomar?
allergiska
"kroppsegetcortison" ir en diligt
dessaforhillanden.Dfl kan han elunderbyggdhypotes.En okadcorti- ler hon fi vetavilka krav man skall
pi stiillapflen studieav akupunkturens
sonnivi kanju f.o. Astadkommas
annatsdtt,och har tidigareanvdnts effekterpi astma,och foljaktligen
men i stort sett vilka frigor man skall sttillatill den
i astmabehandling,
Pi Expressensforstasidakunde vi dvergivitssommindreeffektiv.Den forskaresom intervjuas.
den I 0151996 i sexcm hogabok- anvrindsstundomi stiilletfor corti"L[t nfllarnabota Din
Exempelvis:Hur mflngapatienstriverliisa:
ndr man vill forsonmedicinering,
Var det sflminga
ter behandlades?
allergi!"
hindranedtryckningavbinjureaktikan dras?Hur valdes
att slutsatser
Ar akupunkturdi en bra metod viteten.
patienterna
ut? Soktede sig sjltlva
mot astma?Kanskeiir det si, men
Den senasttillgiingligalittera- till akupunktur,eller valdes de
tyviirr har en kritisk ldsareinte rzitt turstudie,som granskaralla publi- slumpmeissigt
ut blandpatientermed
litt dra clenslutsatsenav vad som ceradekontrolleradeforsok med pollenastma?
lrarrikotnmeri det reportagesom akupunkturvid astmaoch hdsnuva
hand- (Keijnenet al. Limburguniversite- Sjuttio procentav patienternai
lbranIettrubriken.Reportaget
Dr VingesstudieharenligtE,xpresom en ainnuicke tet 199I studerade
lar huvuclsakligen
trettonsi kalla"trappaned" sin medi),
senkunnat
vid
Dr
Vinge
av
publiceradstudie
de vetenskapligaundersdkningar
Karoiinska sjukhusetbetriiffande (dvs som av en medicinsktidskrift cin. Tog de verkligensin medicin
akupunkturenseffekt pfl astmatiker ansettsvtirdaatt publicera)om ef- enligtordinationinnanakupunkturen pibcirjades?Hur har dettakonmedpollenallergi.
fektenav akupunkturvid astma.
trollerats'lOm man inte kontrolleForst nflgra vtil k:inda fakta:
Ett stortproblemiir ju att dflliga rat detta,jiimfor man sannoliktden
(liksom
l. Akupunkturbehandling
studier,eller sidana med negativt dos patientensadesig ta fbre akuandra former av stimulering av resultat,ej sflofta liimnasfor publi- punkturbehandlingen
med den hon
punkter pfl kroppytan,t ex koPP- cering.Men inte ens de itta meto- faktiskt tog efter, vilket alltid ger
ning och moxabrf,nning)har an- dologisktbeistaav dessastudierbe- bra resultat.
vdntsi tusentals6r,blandannatmot domdesha en sfldankvalitet (dvs.
Ar det dA ett anmzirkningsviirt
astmasjukdomen.Sfl har zlvenett slumpmiissigtvaldapatienter,klart
otal andrai dagerkdntoverksamma definieradbehandling,klart och resultatatt sjuttio procent av akuefter tre ir tar
punkturpatienterna
behandlingsmetoder.
objektivtdefinierademitt pi effekbormindremediciniin vid studiens
2. Inom skolmedicinen(och i ten)somiir sj[lvklarakravvid med- jan? Ar det inte vad som brukar
kretsar)har, som for icinskabehandlingsstudier.
angrdnsande
hiindadi en patient(av vilket slag
ovrigt pipekas i en sk faktarutai
Oftaharmannojt sig medattlita somhelst)borjargi hos en speciareportaget,ett icke obetydligtantal patienternasjtilvauppskattaom de listliikare,somzirbdttrepfl att motistudierunderdet senastedecenniet blivit biittreeller sdmre,vilket 6r en vera patienten,optimerarbehandgjortsav akupunkturenseffektervid omojlig metod,i synnerhetde bide lingen och ser till att man tar den
astmaoch hosnuva.
rirmedvetna medi"in somfaktiskt ordineras?Ar
patientochbehandlare
ges,och det verkligenanmdrkningsvzirt
som
att i
Vissa av dessastudiervisar en om vilken behandling
"luftrorsvidgandeeffekt" av aku- huruvidapatienterna
sig
sjzilvas6kt
astmatiker
en gruppmedicinerande
(Jfr var tionde patient som for tre ir
punktur, av samma slag som kan till akupunkturbehandlingen.
vdrderingav sin sedantog medicinnu intelzingregdr
som THX-patienternas
utlosasav vilket smdrtstimulus
itta studier det?
Av
dessa
behandling).
upphetssexuell
eller
ilska
av
helst,
nflgra
slutsatser
inte
dra
man
kunde
gor
sjiilvplflgeri,
varken
ning" Detta
Eftersombehandlingenintevarit
pfl
astma.
effekt
akupunkturens
om
liingden
i
ilska eller samlagtill en
effektiv forut, hur tog man reda pi
effektiv astmabehandling.
Det eir idag fullt mirjligt for en att diagnosenvar korrekt?Har man
Att akupunkturenseffekt, som seriosmedicinskjournalist att ge- gett andra rfld eller behandlingar
reportagetantyder,skullesamman- nom fem minuters sokning i en vid sidan av akupunkturen?Har
hzingamed okad produktion av medicinskdatabasfi kiinnedomom medicineringendndratstill nyare

av Hans
lsaksson

6

Foikvett nr 21996

I

preparatunderde tre flr som gick?
Och framfor allt, har man slumpvis
utvalt en kontrollgrupp med lika
gamlaoch lika sjukapatienter,som
ffltt exakt likadan behandlingoch
likadant bemotande- men ingen
akupunktur? Hur foruindradesi si
fall medicineringoch vrilbefinnande i dennagrupp?
Detta zir det enda s[tt pi vilket
man nAgorlundasiikertkan veirdera
en behandlingseffekt.
Fcirhillandetatt man baraveiljer
att ange antalet forbzittradeeller
botadefall antyderatt ingen kontrollgruppfanns.Om man inte anviint nigon kontrollgrupp,har man
d6, utdverpatienternas
egenskatt#a'rls I s K t s 0 N s
ning, med objektivametoder,t ex
meitningav andningskapacitet,
behKUPUN
kriiftat forbiittringen?Det framgflr
E€l+^NDt-rNG
inte av artikeln.Man angeri artikeln resultatetenbarti kvalitativa
termer(brittre-srimre),
och med utgingspunktfrin meingden
medici- vid allergibehandling.
Det avseratt ningsresultat;sannolikt av riidsla
nenng.
pivisa ett mcinstersomkdnnsigen fdr att en nyhet skall gfl i stopet.
Har mankansketill ochmedfor- frin andrastudierav sfl:kalladeal- Sidant iir dilig yrkesetik.
"blind" fcir ternativa behandlingsformeroch
sokt gorabehandlingen
redovisningi kviillspressen, Forhoppningsvishar Dr Vinge
patienterna
genomatt slumpvisut- dessas
vid Karolinska sjukhuseti sin stuviilja varannanpatienttill iikta aku- nzimligen:
die iakttagit de sjiilvklara forhillpunktur, varannantill "lfltsasakua) Trots att den mediciskajour- ningsreglerfor behandlingsstudier
punktur"? Denna striktaremetod nalistenbeddmersakensomen nv- som ovan ndmnts.och sorn hon
anvdndesav Tandonet al. (Holly- het,harmflngatidigareforsokgjoits sdkert f,r bekant med. I sfl fall iir
wocrd 199l) pe femton astmapa- for attforsokavisaattakupunktur6r hennesresultatinte bara av betytientermedstabilastma(dvsej pol- effektiv vid allergiskasjukdomar. dande intressefor alla allergiker
lenallergiker),som fick genomgi
utanocksi for forskningen.Om inte,
sivril iikta som placeboakupunktur b) De studiersom visat god ef- har iterigen en dfllig akupunkturfekt harvarit dflligastudier.De stui treveckorsperioder.
ochenmedicinsk
dier som varit godahar i regelinte studiegenomfcirts
journalist
iterigen
genomattunderFem patienteransig sig mi biist visatgod effekt.
lflta
att
kontrollera
en bra historia
pi placebobehandlingen,
fem pi
c)
Det
inte
6r
nigon
nyhet
att
en
vzickt
falska
forhoppningar
hos de
eiktaakupunkturochrestenfick ingen lindring av nflgonav metoderna. forskarekan pivisa effekt av aku- sjuka och stzillttill mycket fortret
Det skullekun- for denvanligaallergivirden.Detta
De som krindesig biittreuppvisade punkturbehandling.
na
varit
en
nyhet,
offi
det sketti en vore si fall inte nigon nyhet.
dock inga objektivateckenp& forkorrekt
genomford
studie.
beittring(t ex biittrelungfunktion).
Dennafrflgatycksinte ha intresDet ovansagdaavserinteattvisa,
journalisten,vilken som vanserat
att akupunktur inte under nigra
omstdndigheterkan vara av viirde ligt har svirt att avvaktaen vetenskaplig utv[rdering av ett forskFolkvettnr 21995

