
köpas upp av de stora. Det är ett billigt
sätt att skaffa kunskap.

Att trappa ner, 
när det går bra…
Hans G Bomans egen forskning

sköts idag från den osäkra sits en pro-
fessor emeritus-stol ger. 

– Naturvetenskapliga forskningsrå-
det har varit mycket generöst, där litade
de på mig för drygt 20 år sedan och lät
mig satsa på insektsimmunologi. Men
nu när forskningen börjar ge resultat,
även för människor, har de bestämt sig
för att inte satsa på forskare över 70. 

– Det är litet tråkigt, men Wallen-
berg-stiftelsen ryckte in i stället och gav
mig två miljoner och fria händer. Utan
deras generösa stöd hade jag inte läng-
re haft någon egen forskargrupp. 

– Idag försöker jag att helt ägna mig
åt betydelsen av kroppsegna antibiotika
och »innate immunity» hos människan.

Birgit Wilhelmson
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Faye, Anita Boman, Torgny Rasmu-
son, Dan Hultmark, Håkan Steiner.

Insektsimmunitet (cDNA och gen-
strukturer) (1984–1991): Jong-Youn
Lee, Dan-Anders Lidholm, Gudmun-
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Peptidantibiotika från gristarm, in-
klusive NK-lysin (1987–1994): Bir-
gitta Agerberth, Anita Boman, Mats
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mundsson, Hans Gunne, Berit Olsson.
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KORTKLIPPT

Fler neuralrörsdefekter
bland överviktigas barn
Två amerikanska fall–kontrollstudi-

er tyder på att risken för neuralrörsde-
fekt hos fostret stiger med den gravida
kvinnans grad av övervikt före gravi-
diteten. I den ena studien jämfördes 604
fall med 1 608 kontroller med andra
missbildningar och 93 utan. I den andra
studien ingick 538 fall av neuralrörsde-
fekt och 539 icke missbildade barn.

Folatintag under graviditeten påver-
kade inte risken i den ena studien, men
minskade risken i den andra, dock en-
dast bland dem som vägde under 70 kg.
Av gravida i USA beräknas 10 procent
vara överviktiga innan de blir med barn.

Den förhöjda risken i dessa studier
gäller kvinnor med kroppsmasseindex
(vikten i kg/kvadraten på längden i me-
ter) över 29 eller med en vikt över 80 kg.

Andra undersökningar har gett lik-
nande resultat, men det finns många
störfaktorer i studierna,  och mekanis-
men bakom är inte klarlagd.

JAMA 1996; 275: 1089-96, 1127-8.

Mer pragmatisk syn
på mammografi önskas
Dödligheten i bröstcancer bland

nordamerikanska kvinnor i åldern
40–49 år är endast 30 per 100 000. Om
man med mammografi kunde minska
dödligheten i denna grupp så mycket
som med 20 procent skulle det ändå in-
nebära att en läkare som varje år remit-
terar 1 000 patienter till screening inte
skulle förlänga ett enda liv förrän efter
16 års remitterande, påpekar kanaden-
saren Rickard Margolese i en debattar-
tikel.

Även om pågående studier skulle
kunna visa att screening i åldern 40–49
år innebär en signifikant fördel blir den-
na sannolikt så liten att man kommer att
kräva fler stora och därmed dyrbara stu-
dier. Det är bättre att satsa dessa pengar
på forskning om cancerns biologi och
möjligheterna att förebygga bröstcan-
cer. Det krävs en mer pragmatisk syn på
screeningen. 50 år är en godtyckligt
vald gräns; den sattes som en approxi-
mering av åldern för menopaus, men
den kopplingen gäller inte längre.

Det är den sammanvägda effekten av
ökad cancerincidens, förändringar i det
åldrande bröstets biologi och mammo-
grafins sensitivitet man bör diskutera;
någonstans mellan 40 och 50 år ligger
då förmodligen den punkt där kvoten
risk–nytta förändras väsentligt. 

Lancet 1996; 347: 881-2.


