
Tankeväckande
bok om biomedi-
cinskt åldrande
Denis Bellamy. Ageing. A

biomedical perspective. 410
sidor. Chichester–New York–
Brisbane: Wiley, 1995. Pris
£ 39.95. ISBN 0471-92067-3.

Recensent: professor Bertil
Steen, avdelningen för geria-
trik, Göteborgs universitet.

Professor emeritus Denis
Bellamy vid University of Wa-
les i Cardiff har skrivit en im-
ponerande samling fakta och
teorier kring biomedicinskt
åldrande. En händelse som ser
ut som en tanke är att en annan
emeritusprofessor vid samma
universitet – John Pathy – har
skrivit ett av de två stora brittis-
ka standardverken inom geriat-
risk medicin (Pathys och
Brocklehursts).

Begreppsdiskussion
Bellamys bok behandlar

åldrandet ur många basalbiolo-
giska aspekter, såsom evolu-
tion, genetik, homeostas och
molekylärbiologi. I de inledan-
de kapitlen tar författaren sig
tid att diskutera begrepp som
utveckling, differentiering,
mognad, åldrande, ålder och
demografi. Vad är ålder? Vad
är åldrande? Detta är inte ovä-
sentligt.

Vad är till exempel ålder?
Kronologisk jämngamla indi-
vider kan ju ha så olika funktio-
nell och biologisk ålder. Den
ålder vi skall använda i veten-
skapliga och kliniska samman-
hang beror på omständigheter-
na, men vi måste vara stringen-
ta och tydliga när vi talar om
åldrande och ålder, och detta
reds förtjänstfullt ut av Bella-
my.

En annan inledande diskus-
sionspunkt är relationen mel-
lan extrinsic- och intrinsicfak-
torer för åldrandets manifesta-
tioner på den biologiska orga-
nismens många nivåer, från en-
skilda celler till integrerade
funktioner.

Pragmatisk uppfattning
I inledningskapitlen ägnar

sig Bellamy också åt geratolo-
gi, som i många brittiska ögon
har ersatt begreppet geriatrisk
medicin. Möjligen kan man i
dessa författarens resonemang
invända att mycket handlar om
förluster vad gäller sociala,
psykiska och fysiologiska re-
server. Åldrandets positiva
möjligheter och det faktum att
åldersbetingade förändringar

inte nödvändigtvis behöver in-
nebära försämringar berörs i
mindre utsträckning.

Några viktiga påpekanden
som författaren gör rör de få år
man vinner i medellivslängd
vid födelsen på att i tanken eli-
minera de stora sjukdomarna –
till exempel 0,6 år för olyckor,
1,3 år för stroke och 0,2 år för
diabetes – men också att i väst-
världen siffrorna för återståen-
de medellivslängd vid en tänkt
elimination av olika sjukdomar
inte blir så olika om man räknar
medellivslängden från födel-
sen eller från 65 års ålder. De
stora sjukdomarna är ju i prin-
cip ganska ovanliga före pen-
sionsåldern.

I sina resonemang tar Bella-
my på brittiskt vis avstånd från
uppdelningen mellan normalt
åldrande och sjukdomar i hög
ålder. I stället bekänner han sig
till den pragmatiska uppfatt-
ningen att det inte spelar så stor
roll om manifestationer och
symtom i hög ålder är sjuka el-
ler friska – det viktigaste är att
söka motverka eventuella han-
dikapp av detta. Även om det är
så vi handlar kliniskt är vi nog
många som inte riktigt håller
med om att det inte skulle vara
viktigt att i vetenskapliga sam-
manhang hålla isär begreppen.

Avsnitten om geratolo-
gi/geriatrik har kanske enligt
min uppfattning inte så mycket
att ge en geriatriker – det finns
dessutom så många bra läro-
böcker på detta område. Man
ser tydligt att författarens hjär-
ta – och magnifika kunskaper –
ligger mer inom den basala
biomedicinen. Det är ju också
bokens huvudsakliga ämne.

Spännande spekulationer
I kapitlen om vävnadsho-

meostas och åldrande respekti-
ve organhomeostas och åldran-
de rör sig författaren hemtamt,
kunnigt och påläst. I de efter-
följande kapitlen sätter han
denna basalkunskap i relation
till åldrande och åldrandeteori-
er. Här ser man en blandning av
väletablerade fakta och – med
nödvändighet – också spekula-
tioner.

Hela tiden är det spännande,
tankeväckande och kunskaps-
förmedlande. De sedan decen-
nier fascinerande relationerna
mellan födorestriktion, omgiv-
ningstemperatur och syrgas-
spänning i luften å ena sidan
och åldrande å den andra får
här tjäna som ett exempel,
DNA-skada och DNA-repara-

tion som ett annat samt resone-
mang kring basalmetabolism,
syrgastoxicitet, oxidanter,
antioxidanter och redoxsystem
som ett tredje.

Det stora antalet litteratur-
referenser – omkring 500 styc-
ken – är en avgjord styrka. Det
rör sig om både historiska mil-
stolpar, presentation av teore-
tiska åldrandeteorier och över-
siktsartiklar, även om de flesta
referenserna beskriver resulta-
ten från den moderna forsk-
ningen på området.

Lämplig
som uppslagsbok
Det tar tid att läsa boken –

man går gärna tillbaka i avsnit-
ten, och man lockas otaliga
gånger att skaffa och läsa den
refererade litteraturen. Boken
är ytterst välskriven och egent-
ligen lättläst, men kräver upp-
märksamhet – den läses bättre i
nattens tystnad än på en stim-
mande flygplats. Boken är ett
bra försök att samla olika
aspekter på medicinsk geronto-
logi.

Forskare inom inte bara
biologisk gerontologi utan
också inom andra grenar av ge-
rontologin torde ha stor glädje
av att läsa boken eller att ha den
som uppslagsbok. Geriatriker
inom forskning, undervisning
och klinik borde också ha bo-
ken i sitt referensbibliotek.

Den bör finnas på varje stäl-
le där gerontologisk forskning,
forskarutbildning och grundut-
bildning bedrivs, men den tor-
de också vara av stort värde för
kliniskt verksamma geriatri-
ker. •

Första svenska
läroboken om
palliativ medicin
Barbro Beck-Friis, Peter

Strang, red. Palliativ medicin.
320 sidor. Stockholm: Liber
Utbildning, 1995. Pris ca 520
kr. ISBN 91-634-1332-9.

Recensent: överläkare Ulla
Söderström, Axlagården,Umeå
Hospice.

Den första svenska lärobo-
ken om palliativ medicin har
kommit! Redaktörer är två väl-
kända personer inom svensk
sjukvård: Professor Barbro
Beck-Friis, som utvecklat den
sjukhusanslutna hemsjukvår-

den i Motala, och Peter Strang,
docent i onkologi och veten-
skapligt råd i palliativ medicin,
som tidigare givit ut flera böc-
ker om palliation. De har till-
sammans åstadkommit en väl
sammanhållen, heltäckande
och bra bok!

Boken är uppdelad i flera
avsnitt, vart och ett innehållan-
de flera kapitel: Bota–lind-
ra–trösta; Krisen–etiken–sor-
gen‚ Patienten och familjen;
Vårdformer; Symtomkontroll;
Vårdteamet; Samtalskonst och
professionell hållning; Pallia-
tiv vård och medicin – organi-
sation.

Väl redigerat
Ett drygt trettiotal författare

representerande olika områ-
den, som medicin, omvårdnad,
paramedicin, beteendeveten-
skap, teologi och administra-
tion, har bidragit med olika ka-
pitel. Risken med många för-
fattare är ju att det blir ett splitt-
rat intryck, att kvaliteten blir
ojämn och att man överlappar
varandra. Detta är inte fallet i
den här boken! Man förstår att
redaktörerna har haft en fast
hand och lagt ner ett stort arbe-
te på att hålla samman de
många medarbetarna. Man har
lyckats bra och ämnesområdet
täcks in utan att det blir upprep-
ningar.

Positivt intryck
trots skönhetsfläckar
I något kapitel avlägsnar sig

författaren från den palliativa
medicinen och förlorar sig i fy-
siologiska resonemang, och
något kapitel tycks mig finnas
med mer för fullständighetens
skull än därför att det egentli-
gen tillför så mycket. Flera för-
fattare tycks sätta likhetstecken
mellan patienter i behov av pal-
liativ vård och cancerpatienter,
vilket kanske visar på att man
haft svårt att höja blicken över
sin egen specialitet. Dessa få
skönhetsfläckar kan dock inte
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förta det positiva helhetsin-
trycket av boken.

Särskild specialitet
Den palliativa medicinen är

inte något som utövas endast
inom speciella enheter även
om den har utvecklats särskilt
inom hospice-vården. Den pal-
liativa vården bygger på en klar
vårdfilosofi och är en aktiv
vård som förutom den fysiska
vården också skall tillgodose
patientens psykiska, sociala
och andliga behov samt aktivt
inkludera de anhöriga i vården.

Palliativa insatser är kanske
trots allt merparten av det som
görs inom sjukvården även om
det talas högre om mer herois-
ka medicinska aktiviteter. Så
mycket mer angeläget är det att
palliativ medicin erkänns som
en särskild specialitet, och att
ämnet undervisas i läkarnas
grundutbildning.

Utmärkt lärobok
»Palliativ medicin» är en

utmärkt, lättläst och intressant
lärobok som väl täcker ämnet
och jag rekommenderar den
varmt både till genomläsning
och som uppslagsbok. •

Schizofreni
kan lokaliseras
i hjärnan
Rasmus Fog, Jes Gerlach,

Ralf Hemmingsen, eds. Schizo-
phrenia. An integrated view.
Alfred Benzon Symposium 38.
435 sidor. Köpenhamn:
Munksgaard, 1995. Pris 400
dkr. ISBN 87-16-11487-6.

Recensent: docent Ulf
Malm, överläkare, institutio-
nen för klinisk neurovetenskap,
avdelningen för psykiatri, Gö-
teborgs universitet.

Boken »Schizophrenia»
med undertiteln »An integrated
view» inrymmer en bred redo-
görelse i samlad form över
forskningsfronten för neuro-
biologiska kunskaper, med vil-
ka det utifrån empiriska data
börjar gå att förstå och förklara
hur de flesta schizofrenisym-
tom har sitt ursprung i funk-
tionsstörningar i hjärnans neu-
rostruktur och dess transmit-
torsystem.

Otaliga pusselbitar
i en volym
Med ett utvecklingsper-

spektiv på patogenes och sår-
barhet inrymmande biologiskt
arv, graviditetspåverkan, för-
lossningsincidenter, barn- och

ungdomsutveckling samlas
otaliga pusselbitar i en volym.

Ett flertal av världens
främsta hjärnforskare inom fäl-
tet kommer inte bara fram till
att transmittorsystem, i första
hand relaterade till dopamin
och serotonin, spelar en central
roll för uppkomsten av schizo-
frenisymtom, utan de belyser
även med hjälp av data från stu-
dier med noninvasiva hjärnav-
bildande tekniker, att symtom-
alstrande störningar kan lokali-
seras i hjärnans frontal- och
temporallober.

Några exempel på innehål-
let är Tim Crows och John
Waddingtons avsnitt om »Neu-
rodevelopmental basis of
schizophrenia», David Ing-
vars om »Prefrontal dysfunc-
tion», av Daniel Weinbergers
om »Neuroimaging studies of
schizophrenia», Lars Fardes
om D2-dopaminreceptorer,
samt Philip Holzmans om
»Thought disorders». Ett par
avsnitt handlar om neurotrans-
mittoravvikelser och interak-
tion mellan nya antipsykosme-
diciner och transmittorer in
vivo och om korrelationer mel-
lan antipsykotiska effekter till
neurobiologiska data.

Diskussionsavsnitt
klargör specifika fakta
Ofta blir det dock detaljera-

de djupdykningar i specialom-
råden, som nog bara specialis-
terna själva kan ha glädje av.
Det mesta torde dock vara till-
gängligt för kliniker. Till stor
hjälp för läsaren när det gäller
att knyta samman och klarläg-
ga betydelsen av allt specifikt
faktamaterial är referat av de
diskussionsavsnitt som följer
efter varje tema. I många fall
ställs där, och ofta av Arvid
Carlsson, oslagbart enkla men
suveränt klarläggande kritiska
frågor till de presenterande
forskarna.

Världens dyraste sjukdom
Gåtan schizofreni blir allt

mindre gåta, förståelse av pato-
fysiologin allt större, liksom
även möjligheterna att förstå
uppkomst och behandling av
symtom. När denna nya kun-
skap om neurobiologi kombi-
neras med resultat från empi-
risk behandlingsforskning
öppnas nya hoppfulla perspek-
tiv på behandling och rehabili-
tering för dem som drabbats av
världens dyraste sjukdom (i
bokens förord meddelas för öv-
rigt att schizofreni utsetts till

den mest kostsamma sjukdo-
men i Danmark).

I sitt slutord blickar en av
redaktörerna för boken, Ras-
mus Fog, mot framtidens
forskning om schizofreni och
ser fram emot hur praktisk psy-
kofarmakologi och naturalis-
tiska studier inriktade på bety-
delsen av symtom kommer att
kunna generera kliniska data
som kan integreras med och
matcha den prekliniska forsk-
ningen.

Boken ett måste
Denna bok är ett måste för

läkare, psykologer och fors-
kare som är huvudansvariga
för behandling av schizofreni
och likartade psykoser. •

Ovetenskapligt
om barns
psykosexuella
identitet
Shere Hite. Hiterapporten

om familjen. Att växa upp –
sexualitet och identitet. 435
sidor. Stockholm: Forum,
1995. Pris ca 270 kr. ISBN 91-
37-10637-6.

Recensent: chefsöverlä-
kare Elisabeth Persson, cent-
rum kvinnosjukvård, Universi-
tetssjukhuset MAS, Malmö.

»Denna undersökning är
baserad på svaren i över 3 000
frågeformulär som tagits emot
från män och kvinnor, pojkar
och flickor, från olika länder
under en period av femton år.»
Detta är inledningsmeningen i
denna Hite-rapport där barns
psykosexuella identitet stude-
rats.

Ovetenskaplig metodik
Denna mening innehåller

också nyckeln till den kritik
som kan riktas mot boken. Den
är en, i traditionell mening,
fullkomligt ovetenskapligt
upplagd studie i form av ett frå-
geformulär på 80 »inträngan-
de, djuplodande frågor med
öppna svar», som publicerats i
tidskrifter i olika delar av värl-
den. Svaren har sedan redovi-
sats såsom direkta citat och ut-
talanden efter författarens eget
huvud och med metodik »häm-
tad från psykologi, sociologi
och kulturhistoria i kombina-

tion med nya grepp hämtade
från feministisk metodik.»

Hite anger i förordet att hon
vill beskriva de avgörande psy-
kologiska likheterna hos män-
niskor i länder där den »heliga
familjen» är det enda rätta, hur
deras psykosexuella identitet
formas och vad som skiljer de-
ras verkliga känslor från kli-
chéerna.

Bemöter förväntad kritik
Bokens fyra delar på totalt

435 sidor består av olika kapitel
med en kort introduktion med
frågeställningar, därefter en
lång räcka citat och uttalanden
som ibland summeras i en sam-
manfattning med Hites egna
kommentarer och tolkningar.

Hite beskriver i inlednings-
delen minnen från den tidiga
barndomen och diskuterar mo-
dern som erotisk varelse samt
fysisk intimitet och våld. Där-
efter följer två delar som hand-
lar om att växa upp som flicka
respektive pojke. Den sista de-
len handlar om »familjens de-
mokratisering». Hites fråge-
formulär finns bilagt, liksom
ett appendix där förväntad kri-
tik från den vetenskapliga värl-
den bemöts av andra författare
och av Hite själv.

Okonventionella idéer
Frånsett kritiken ovan har

boken varit rolig att läsa. Den
är mycket amerikansk i sin
grundton men beskriver alla de
möjliga och omöjliga faktorer
som kan tänkas påverka barns
psykosexuella utveckling och
identitetsblivande. De feminis-
tiska perspektiven och tolk-
ningarna ställer många gamla
klichéer på ända.

Även om det blir platt fall
många gånger är vissa idéer
tankeväckande och förtjänar
debatt. Boken kan tjäna som en
inspirationskälla och som dis-
kussionsunderlag om man tar
Hite’s fakta med inte bara en
nypa utan ett stort mått salt. •
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