
torde ha undgått att skriva ett
ofullständigt recept, kanske of-
tast genom att inte ange styrkan
på läkemedlet då det finns mer
än en att välja på. I regel brukar
det resultera i ett telefonsamtal
från receptarien med en försynt
förfrågan om hur det skall vara.
Har man otur lämnar emeller-
tid receptarien på eget bevåg ut
läkemedel av fel styrka utan
kontakt med läkaren. Det kan
resultera i en varning, inte bara
för receptarien utan även för lä-
karen (därför att receptet var
»ofullständigt»).

Värdefull uppslagsbok
Boken lämpar sig knappast

för sträckläsning, därtill är den
alltför massiv. Den är emeller-
tid en värdefull uppslagsbok
och ger en bra bild av hur An-
svarsnämnden arbetar. Den
kan rekommenderas inte bara
till den som blivit »fälld av An-
svarsnämnden» (alldeles sär-
skilt om han avser att överkla-
ga) utan till alla som är intres-
serade av hur verksamheten
fungerar. •

Knappt godkänt
om cytokiner
Barhat B Aggarwal, Raj K

Puri, eds. Human cytokines:
their role in disease and
therapy. 736 sidor. Oxford:
Blackwell Science Ltd, 1995,
Pris £ 95. ISBN 0-86542-352-
0.

Recensent: docent Olle Sö-
der, institutionen för kvinnors
och barns hälsa, barnendokri-
nologiska laboratoriet, Karo-
linska sjukhuset, Stockholm.

Cytokiner är hormonlika
substanser som verkar som me-
diatorer inom det immuno-
inflammatoriska och hemo-
poietiska systemen. De första
cytokinerna definierades i slu-
tet av 1970-talet, och sedan
dess har utvecklingen varit ex-
plosionsartad. Från att ha varit
oprecisa lösliga faktorer utsön-
drade till cellkulturmediet i
leukocytodlingar, intressanta
för en liten grupp immunologer
har cytokiner nu blivit en del
av vardagsmedicinen inom
flertalet stora kliniska områ-
den, exempelvis hematologi,
infektionssjukdomar, onkolo-
gi, reumatologi, och medicinsk
och kirurgisk intensivvård.

Idag är fler än 80 olika cyto-
kiner molekylärt definierade
och nya tillkommer alltjämt.
Bioteknikframställda cytoki-

ner, naturliga och modifierade
cytokinhämmare och nya far-
makologiska substanser med
modulerande effekt på cytoki-
ner är under utprövning vid oli-
ka sjukdomstillstånd, och flera
nyupptäckta cytokiner står i tur
för sådana prövningar.

Över 100 författare
Att ge sig på uppgiften att

publicera en bok i ett så expan-
sivt ämne som detta kan tyckas
övermäktigt och riskfyllt, ef-
tersom en sådan bok till stor del
kan vara omodern redan då den
levereras från tryckeriet. Bha-
rat Aggarwal och Raj Puri är
två amerikanska cytokinpion-
järer som dock försökt sig på
att sammanställa en dylik bok.
Resultatet har blivit en 736 si-
dors volym uppdelad i sju de-
lavsnitt och totalt 45 kapitel,
skrivna av sammantaget fler än
100 inbjudna författare, av vil-
ka flertalet är från USA.

De sju delavsnitten täcker
in områden som basal cytokin-
fysiologi, cytokiner vid im-
munreglering, infektionssjuk-
domar, cancer och vissa organ-
sjukdomar samt möjligheterna
att reglera cytokiner farmako-
logiskt och med genterapi.

Några illustrativa kapitelru-
briker som också visar bokens
innehållsmässiga spännvidd är
»Role of cytokines in hemato-
poiesis», »Role of cytokines in
autoimmune diseases», »Role
of cytokines in regulation of
bone remodeling and osteopo-
rosis», »Role of cytokines in
aging»; »Role of cytokines in
the pathogenesis of HIV infec-
tion», »Role of cytokines in
cancer therapy»; »Role of cy-
tokines in lung-related disea-
ses» och »Role of cytokines in
cancer therapy», »Role of cyto-
kines in lung-related diseases»
och »Gene deletion models to
understand cytokine func-
tions».

Oredigerat
Syftet var gott, men hur

blev resultatet? Tyvärr måste
jag säga att denna upplaga har
sådana brister att det samman-
tagna betyget knappast är god-
känt. Det största problemet är
att boken är kvalitetsmässigt
ojämn och oredigerad. Jag sak-
nar således en tydlig disposi-
tion i bokens uppläggning. Det
förefaller som om redaktörer-
nas arbete inskränkt sig till att
bjuda in författare inom de fält
man velat täcka. Artiklarna har
sedan sammanförts till olika

delavsnitt utan hänsyn till att
vissa kapitel överlappar mellan
delavsnitten.

Man kan också fråga sig hur
urvalet av författare gått till, då
vissa kapitel känns något peri-
fera eller är kvalitetsmässigt
undermåliga, medan vissa om-
råden helt saknas. Exempel på
sådana som saknas är cytoki-
ners roll i manliga reproduk-
tionsorgan, befruktning och
placenta, medan cytokiner i
ovariet beskrivs utmärkt av
författare från E Adashis forsk-
ningsgrupp.

Då cytokinfältet känneteck-
nas av förvirring i nomenklatur
och indelning tycker jag också
att man kunde ha kostat på ut-
rymme att låta den formella in-
ternationella nomenklatur-
grupp som tillsatts av det inter-
nationella immunologiska
forskarsamhället göra en upp-
datering av sitt arbete med be-
nämning och katalogisering av
hittills kända cytokiner. De två
redaktörerna gör själva ett per-
sonligt färgat försök till detta i
det inledande kapitlet som,
trots att jag själv finner det in-
tresseväckande och innovativt,
knappast bidrar till konsensus i
frågan.

Vissa kapitel
höjer kvaliteten
I rättvisans namn vill jag

framhålla att vissa av bokens
kapitel är utmärkta uppdatera-
de översikter med referenslis-
tor omfattande flera hundra
originalarbeten. Till exempel
kan den som är specialintresse-
rad av cytokiner och endotel-
cellsfunktion (kapitel med 362
referenser), överkänslighetsre-
aktioner (233 referenser) och
reumatoid artrit (269 referen-
ser) finna bra sammanfattning-
ar i boken. De norska kolleger-
na Anders Waage och Trond
Sand, som är pionjärer inom
sitt område, har också bidragit
med ett utmärkt kapitel om cy-
tokiner vid meningit.

Jag tror att nästa upplaga av
denna bok skulle kunna för-
bättras väsentligt genom en
mycket hårdare redigering
inom och mellan delavsnitten.
Det bästa sättet att genomföra
detta är att utse redaktörer för
varje delavsnitt och sedan låta
huvudredaktörerna svara för en
stram, övergripande editering.

Inget prioriterat inköp
Kan boken rekommenderas

som prioriterat inköp till kli-
nikbiblioteket eller den egna

fackbokhyllan? Nej, jag tror
inte att den bidrar till det var-
dagliga kliniska beslutsfattan-
det hos allmänläkaren, intern-
medicinaren eller kirurgen. För
specialisten på universitetsni-
vå inom discipliner som klinisk
immunologi, onkologi, infek-
tionssjukdomar, reumatologi
och endokrinologi och för den
som är specialintresserad av
cytokiner har boken värde som
uppslagsverk och referenssam-
manställning. Men jag skulle
helst vänta på en ny bättre redi-
gerad upplaga, som jag verkli-
gen hoppas kommer. •
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Bokanmälningar
i Läkartidningen
– syfte och urval
Syftet med Läkartidning-
ens bokanmälningar är
att läsarna skall få ett väl-
grundat omdöme om ny
litteratur som intresserar
en medicinskt kunnig lä-
sekrets. Böcker som är
av intresse för många lä-
kare eller som är pionjär-
verk på områden i snabb
förnyelse prioriteras.
Bokspalterna är inte rätt
plats för personlig pole-
mik mot bokförfattarens
åsikter – debattinlägg om
böcker placeras på de-
battplats.
För att avgöra om en bok
är värd att skaffa eller
läsa behöver läsarna be-
sked om t ex
– vetenskaplig kvalitet,
aktualitet och praktisk an-
vändbarhet i svensk miljö
(i arbetet på klinik eller
vårdcentral, som upp-
slagsverk, för grund-, vi-
dare- och efterutbildning);
– hur väl boken uppfyller
målgruppernas behov,
även pedagogiskt;
– bokens värde i förhål-
lande till andra i Sverige
spridda (eller helt nya) ar-
beten i samma ämne.
Läkartidningens redak-
tion väljer böcker för an-
mälan samt recensenter,
men vi välkomnar förslag
om utländska böcker som
bör anmälas därför att de
är av stort intresse för vår
breda läsekrets.
Skriv inte anmälan spon-
tant utan att du fått klar-
signal från bokredaktio-
nen. Risken för dubbelar-
bete är annars stor.


