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Katalogmässigt beskrivs
parasiter, framför allt maskar,
som diagnostiseras på ett para-
sitlaboratorium. Kortfattat
men fängslande redogörs för
deras förekomst, livscykel och
patogenes. Ektoparasiter som
skabb, loppor och löss diskute-
ras inte. Boken är lättläst men
något för skissartad. Diagnos-
tiska metoder redovisas inte i
detalj, varför boken inte kan
användas som »kokbok».

Den kliniska bilden tecknas
torftigt. Om Leishmania får
man veta att den hos människa
ger upphov till tre typer av in-
fektioner. »Typ 1 är begränsad
till huden (kutan leishmani-
asis). . . .Typ 3 innebär infek-
tion av retikuloendoteliala sy-
stemet med engagemang av
många inre organ (visceral
leishmaniasis, kala-azar) och
har hög dödlighet.»

Bortsett från att retikuloen-
doteliala systemet är ett förle-
gat begrepp hade det varit på
sin plats att nämna att lesioner-
na vid kutan leishmaniasis be-
tecknas orientalsår och att be-
skriva deras utseende och före-
komst på oskyddad hud. Läsa-
ren borde för sin praktiska
verksamhet upplysas om att
kala-azar kännetecknas av fe-
ber och anemi.

För lite om
behandling
Afrikansk och amerikansk

trypanosomiasis avhandlas
tillsammans trots avsevärda
skillnader. Amerikansk tryp-
anisomiasis, Chagas sjukdom,
betecknas knappast som ameri-
kansk sömnsjuka.

Det är knapert med behand-
lingsförslag. Om malaria får
man bara veta att »det finns ett
flertal preparat att välja mellan
bl a beroende på var patienten
varit och vilken profylax som
använts. Profylax och behand-
ling bör ges av läkare som är in-
formerad om den aktuella poli-
cyn i landet.» För en livshotan-
de sjukdom, där behandling
måste inledas omedelbart och
varje timme är viktig, borde det
ha understrukits att kinin fort-
farande är »golden standard»

för behandling av falciparum-
malaria.

Många maskmedel är li-
censpreparat som inte står i
Fass. För att skriva ut dessa
räcker det inte med att bara
ange dosering och behand-
lingstid, utan läkaren behöver
även känna till preparatets
egenskaper och biverkningar,
men detta är uppgifter som ty-
värr saknas.

Slutligen några smådetal-
jer: Triatoma är inte en skal-
bagge utan en skinnbagge. Vår
svenska frossfeber orsakades
av Plasmodium vivax och inte
av P malariae.

Till glädje för
maskintresserade
Boken har ett fascinerande

omslag och är illustrerad med
18 teckningar och 30 färgfo-
ton. Boken berättar om vilka
parasiter som är farliga och be-
höver behandlas. Den ger god
allmänkunskap om maskarnas
livscykler. Den som nöjer sig
med detta kan väntas få glädje
av boken. •
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Den plåstertid nu kommer
som ger oss möjlighet att med
hög precision substituera

mäns, och så småningom också
kvinnors, brist på testosteron.
Samtidigt editerar G P Red-
mond från Ohio en 15-kapitels
bok på 343 sidor om de bedröv-
liga effekter en ökad cellulär
effekt av androgener kan ha på
kvinnors kroppar. Han har bett
13 nordamerikanska och en ita-
liensk kollega, alla kliniker,  att
bidra till boken. Hirsutismens
och 21-hydroxylasbristens
»grande dame» Maria New och
medarbetare har skrivit kapitlet
om binjurebarkhyperplasi.

Talspråkets flyt
Androgeners välkända bief-

fekter på kvinnan, utglesning
av mens, infertilitet, akne, hir-
sutism, alopeci beskrivs, men
också androgeners association
till det metabola syndromet,
android fetma, acanthosis ni-
gricans, dyslipidemi, insulin-
resistens, diabetes, kardiovas-
kulär sjukdom och Cushings
syndrom. Flest sidor får det
ännu gäckande polycystiska
ovariesyndromet, vars alla
oklarheter och förklaringsmo-
deller beskrivs föredömligt
tydligt.

Som man så ofta finner när
man läser medicin skriven av
nordamerikaner har texten tal-
språkets både ordrikedom och
flyt. Boken är lättläst. Den har
fina tabeller och figurer över
androgenernas biosyntes, cel-
lulära effekter, nedbrytnings-
vägar, produktionshastigheter,
fördelningar av fri och bunden
steroid, hirsutismens kliniska
gradering med flera.

Tankelåsningar
En myckenhet tankelås-

ningar har åstadkommits ge-
nom att kalla testosteron för
manligt och östrogen för
kvinnligt hormon. Båda be-
hövs för optimal fysiologi hos
båda könen. Receptorn för tes-
tosteronet programmeras av en
gen på X-kromosomen. Män
lever med 10–30 gånger högre
koncentrationer i serum av tes-
tosteron än kvinnor, 10–30
nmol/l, för att nå sin optimala
kroppsliga och psykiska upp-
byggnad.

Därmed närs hypotesen att
manskroppen utanför testikeln
är ett testosteronokänslighets-
system, måhända såsom ett
skydd mot de mycket höga tes-
tosteronkoncentrationer som
spermiogenesen inne i testi-
keln kräver och vilka skulle
kunna »läcka ut» och harma
kroppen perifert; ett speciellt

androgenbindarprotein inne i
testikeln medverkar till att bin-
da upp de höga koncentratio-
nerna där.

De snabbt ökande kunska-
perna om de primära och se-
kundära steroidhormonresi-
stenserna lär oss hur ofta nu-
meriska hormonnivåer i blod är
ett spel för gallerierna. Redan
för många år sedan visade Tö-
res Theorell och medarbetare
vid Karolinska institutet att
friska unga läkare har signifi-
kant lägre testosteronnivåer
men signifikant högre procen-
tuell ilska under arbetsdagen
än friska åldersmatchade baga-
gelastare ute på Arlanda. Att
kvinnan i och utanför sina ova-
rier verkligen är känslig för tes-
tosteron är mycket uppenbart.
Med undantag för de sällsynta
testosteronproducerande tum-
örerna i ovarier eller binjurar
utspelar sig all den sorg kvin-
nor känner över sina förmanli-
gande besvär, främst hirsutism
och akne, inom kvinnliga nor-
malintervallet för testosteron,
0,5–3 nmol/l, och nanomolaren
däröver.

Obesvarade frågor
Nå, berättar författarna för

oss hur de nu i slutet av 1990-
talet utreder kvinnor med miss-
tänkt hyperandrogenism? När
beror höga androgener i serum
på ett fel primärt i steroidsyntes
och frisättning av steroiden,
när är dessa koncentrationer
endast sekundärfenomen till
andra rubbningar? Vilka är
förstahandsproven i öppen
vård? Är det testosteron med
eller utan SHBG (könshor-
monbindande globulin), dehy-
droepiandrosteron/dehydroepi-
androsteronsulfat med eller
utan SHBG? Hur påverkas des-
sa nivåer av patientens ålder,
kroppsmasseindex och midja/
stuss-kvot? Tar de 17-hydroxy-
progesteron i serum, basalt el-
ler också efter ACTH(adreno-
kortikotropt hormon)-stimule-
ring, eller kanske det gamla
pregnantriol i urinen, så att
man utöver 21-hydroxylasbrist
också fångar den ännu ovanli-
gare 3-β-hydroxysteroid dehy-
drogenasbristen? Hur screenar
de i öppen vård för den näst
vanligaste binjuresynteseffek-
ten 11-β-hydroxylasbrist, som,
när den diagnostiseras hos vux-
na kvinnor är kliniskt och labo-
ratoriemässigt subtil? På vilket
stadium i utredningen anser de
sig ha negerat sjukdom eller
bejakat normalvariant? Vid hy-
perandrogen normalvariant,
prövar de binjurehämning eller
äggstockshämning i första
hand eller båda hämningarna
på en gång? Vid normalvariant,
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