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Recensent: universitetslek-
tor Stig Cronberg, infektions-
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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. •

Exposé över
kvinnlig hyper-
androgenism
Geoffrey P Redmond, ed.

Androgenic disorders. 343 si-
dor. New York: Raven Press,
1995. Pris $ 114. ISBN 0-
7817-0274-7.

Recensent: lektor Sigbritt
Werner, enheten för endokri-
nologi och metabolism, Hud-
dinge sjukhus.

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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informerar de patienter att den-
na hirsutism eller akne i ungdo-
men faktiskt kan ses som något
positivt, en rikedom på anabo-
la signaler som gör dem mindre
sannolika såsom exempelvis
benskörhetskvinnor i livets
slutskede?

Mer njutbar
än nyttig
Nej, hur de destillerar sina

stora kunskaper till en praktisk
hjälpreda att stegvis följa, det
svåraste av allt att skriva om,
får vi inte reda på. Men deras
bok har gett oss en njutbar ex-
posé, stöttad av en rikedom av
referenser över kvinnlig hyper-
androgenism. •

Handbok
i utvärdering
för praktiker
Lars Berg, Gunilla Bjärås.

Utvärdering av hälsofräm-
jande och förebyggande ar-
bete – en metodbok. 91 sidor.
Lund: Studentlitteratur, 1996.
Pris ca 210 kr. ISBN 91-44-
49981-7.

Recensent: docent Bertil S
Hanson, samhällsmedicinska
institutionen, Universitets-
sjukhuset MAS, Malmö.

Begrepp som verksamhets-
uppföljning, kvalitetsutveck-
ling, kvalitetssäkring, verk-
samhetsdokumentation, utvär-
dering har blivit allt viktigare i
ekonomiskt kärva tider när
kostnadseffektiviteten satts i
fokus.

Behovet av att utveckla ut-
värderingsmetoder med syftet
att förbättra kvaliteten och
kostnadseffektiviteten inom
hälso- och sjukvården är idag
självklart. På samma sätt är
det viktigt att utveckla utvär-
deringsmetoderna när det gäl-
ler det hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbe-
tet.

För vårdpersonal
och hälsoplanerare
Författarna har haft som

ambition att ta fram en kort och
enkel handbok på svenska. De
påpekar mycket riktigt att den
mesta utvärderingslitteraturen
är på engelska och att den inte
är av metodbokskaraktär. Mål-
gruppen för boken är personal
inom hälso- och sjukvårdssek-
torn, lokala hälsoplanerare
inom landsting och primär-
kommun och handläggare som

arbetar med olika sociala-, mil-
jö- och hälsoinriktade projekt.

Kort och systematisk
Boken är kort och systema-

tiskt uppställd, vilket en hand-
bok bör vara. På några sidor
diskuteras varför man skall ut-
värdera, vem som skall göra ut-
värderingen och när utvärde-
ringen skall göras. Därefter föl-
jer några kapitel om utvärde-
ringsstrategier, design av ut-
värderingsstudier samt en
översikt av olika kvantitativa
och kvalitativa metoder. Bo-
ken avslutas med en praktisk
genomgång av hur ett utvärde-
ringsprojekt kan genomföras,
hur data skall analyseras och
tolkas och slutligen hur en ut-
värderingsrapport bör struktu-
reras.

En metodbok bör vara kort,
men måste samtidigt ha ett
visst djup för att sätta in utvär-
deringen i ett sammanhang.
Kapitlet om varför man skall
utvärdera är exempelvis för
kort. Det finns tyvärr en bris-
tande förståelse för varför ut-
värdering är viktig såväl bland
hälsoplanerare och projektan-
svariga som bland de chefer
och politiker som fattat beslut
om genomförandet av olika fö-
rebyggande projekt. Därför
borde ett kapitel om varför man
skall utvärdera vara något mera
utförligt.

Betona processtudier
Inom folkhälsovetenskap-

lig forskning har utvärderingen
av förebyggande program i stor
utsträckning koncentrerats på
programmens resultat, dvs i
vilken mån man har kunnat
minska t ex sjuklighet och död-
lighet eller påverka olika risk-
beteenden. Frågeställningarna
har alltför lite varit av process-
karaktär, dvs varit inriktade på
att studera hur projektet funge-
rar, vilka aktiviteter som kom-
mer igång, vem som gör vad,
hur beslut fattas etc. Denna del
av utvärderingen lyfts fram på
ett utmärkt sätt i boken. Dock
saknas problematiserings-
aspekten.

Viktiga frågor att ställa vid
processtudier är t ex vilka hin-
der som finns för att utveckla
det förebyggande arbetet, hur
dessa hinder skall kunna över-
vinnas samt vilka framgångs-
kriterier som kunnat identifie-
ras.

Metodavsnittet avhandlar
både kvantitativa och kvalitati-
va metoder, vilket är en styrka

i boken. Detta görs visserligen
översiktligt, men illustreras på
ett bra sätt med enskilda exem-
pel, vilket tydliggör framställ-
ningen.

I första hand
för den oinvigde
Sammanfattningsvis har

författarna lyckats ta fram en
kort och översiktlig metodbok
för hur förebyggande projekt
skall kunna utvärderas. Boken
behöver dock kompletteras
med fördjupningslitteratur,
och sådan finns angiven i refe-
renslistorna.

Handboken lämpar sig i
första hand för den oinvigde
projektarbetaren, hälsoplane-
raren eller personal inom häl-
so- och sjukvården som inte ti-
digare arbetat med utvärdering
eller kvalitetsutveckling.

Boken kan således i första
hand användas inom vad man
kan kalla praxisutvärdering.
För utvärderingsforskare med
syftet att utveckla utvärdering-
ens teori och metod måste dock
annan litteratur användas. •

En rik källa
av kunskaper
om prioner
S B Prusiner, ed. Prions

prions prions. Current topics
in microbiology and immu-
nology 207. 163 sidor. Ber-
lin – Heidelberg – New York:
Springer Verlag, 1996. Pris
DM 168. ISBN 3-540-59343-
8.

Recensent: professor Er-
ling Norrby, Smittskyddsinsti-
tutet, Stockholm.

Några dagar efter det att jag
fick denna bok i min hand ut-
bröt den intensiva massmedia-
la diskussionen om eventuell
överföring av »galna ko-sju-
kan» till människa. Ordet prion
kom plötsligt att användas av
gemene man. Det skall på en
gång sägas att den aktuella bo-
ken inte är en källa till insikter
i den aktuella epidemin bland
nötkreatur i England.

I själva verket hänvisas till
bovin spongiform encefalopati
bara på två ställen i boken. På
ett av dessa reses frågan huru-
vida Creutzfeld–Jakobs sjuk-
dom skulle kunna överföras till

människa med kött eller andra
produkter från infekterade
djur, och på ett annat ställe un-
derstryks hur begränsad risken
härför bör vara med tanke på
bl a de artbarriärer som finns
för uttryck av prioner.

Författaren en
världsauktoritet
För den som vill fördjupa

sig i olika fascinerande facetter
av utvecklingen av prionforsk-
ningen, ett av de mest spännan-
de forskningsområdena i mo-
dern biomedicin, erbjuder bo-
ken en rik källa att ösa ur. Den
utgör en sammanställning av
artiklar orkestrerade av världs-
auktoriteten inom fältet, dr
Stanley Prusiner.

Ett flertal av de artiklar som
presenteras kommer från hans
laboratorium. I några fall finns
en överlappning mellan arti-
klarna, och det är synd att i någ-
ra fall samma bilder utnyttjas i
flera kapitel.

För djupare
kunskaper
Den aktuella boken är såle-

des till för den som tidigare har
en viss bekantskap med ämnet
och som vill fördjupa sig ytter-
ligare i något delområde. Vik-
tiga diskussioner gäller prion-
stammar, transgena djur som
bär heterospecies PrP-gener,
(nu alltmera PrP 0/0 värd-
möss), ibland som chimärer,
prionproteinets veckning un-
der olika betingelser, prionpro-
teinets cellbiologi, mutationer
vid familjär human prionsjuk-
dom etc.

Även aktuella obesvarade
frågor lyfts givetvis fram i bo-
ken, t ex varför man hittills inte
lyckats påvisa någon kemisk
skillnad mellan PrPc- och
PrPsc-proteiner, trots att de har
så remarkabelt olika veck-
nings- och interaktionsegen-
skaper.

Också frågan om det evolu-
tionärt konserverade prionpro-
teinets (även hos jäst finns ho-
mologa proteiner) fysiologiska
funktion exponeras och lämnas
öppen. •
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