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till nya mord
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ISBN 91-1-951142-6.

Recensent: professor Lars
Erik Böttiger, Saltsjö-Boo.

Ulf Durling och kriminalin-
spektör Bergman har verkligen
kommit till skott igen. Den nya
boken »Komma till skott» in-
nehåller både förskott och ef-
terskott. Som den vitsiga titeln
antyder är det nu inte en så raf-
finerad mordmetod som i de-
butboken »Gammal ost», utan
det är enkla pistolskott som
ekar både i för- och efterskot-
tet.

Återvänder till
debutbokens miljö
Förresten, kommer ni ihåg

mordmetoden i »Gammal
ost»? En av de mest medicins-
ka jag träffat på. En flaska Chi-
anti, en gammal ost och en död
man påträffas i ett slutet rum.
Men gör ni det inte skall jag
inte avslöja mer. Den gamla
klassikern (25 år gammal!)
»Gammal ost» finns i ny pock-
etupplaga, och det kan vara bra
att läsa den på nytt. Inte så att
det på något sätt är nödvändigt
för läsningen av »Komma till
skott» utan därför att Durling
nu efter många år återvänder
till den gamla miljön och tar
med flera av de personer som
var med i debutboken. Ja, sam-
bandet är tätare än så, även nu
finns det en grupp lekmän som
försöker lösa mordgåtan – om
det nu är något mord? För att
göra det hela riktigt raffinerat
ingår den ostraffade mördaren
från »Gammal ost» i den lilla
gruppen.

Antihjälte
Kriminalinspektör Gunnar

Bergman var inte någon hjälte i
den första boken och inte var
det han som löste gåtan. Bilden
av honom är densamma nu,
men försämrad – han är från-
skild, skäggig och minst 25
kilo tyngre, domderar ännu
mer och rusar runt i Stockholm
och landsorten, fåfängt följan-
de spår och villospår, hela tiden
med en falsk idé om brottet i
bakhuvudet.

Personliga
ordkonstruktioner
Durling för in ett intressant

persongalleri och börjar många
av sina kapitel så klurigt att
man ofta inte förrän efter ett tag
vet vem det är som talar eller

agerar – det stimulerar läsan-
det. Han har en trevlig stil och
berikar emellanåt svenskan
med nykonstruktioner. Ingen
kan väl ta miste på vad han me-
nar med att det kommer »att
trevla till sig», även om det på
ett annat ställe väntas »fulvä-
der».

Aktiverar läsaren
Typiskt för Ulf Durling är

att han i slutet låter oss själva
räkna ut vad som verkligen
händer, hur många det är som
dödas av de sista pistolskotten?

Det som ligger bakom dra-
mat förstår vi så småningom,
även om det dröjer ett tag innan
det kryper fram. Det har tidiga-
re inte varit något vanligt motiv
till död i deckarlitteraturen,
men väl till suicid i verklighe-
ten.

Lånat drag från
kliniska vardagen
Efter att i flera år ha skrivit

psykologiserande thrillers har
Durling nu som sagt återvänt
till ett mer handfast skeende
med ett ekande pistolskott,
som inledning och slut. Men
däremellan berättar han på ett
livfullt och trevligt sätt om en
skara både vanliga och dispara-
ta människor, några med såda-
na psykopatologiska drag som
han dagligen måste stöta på i
sin kliniska vardag. Inte saknas
det psykologi i den här boken
heller, och nog finns det gåtor
att fundera över.

Lockar till sträckläsning
Även om hängmattan är

nedmonterad när denna anmä-
lan kommer i tryck, så skrivs
den en skön sommardag sedan
läsningen av Ulf Durlings
»Komma till skott» på ett lyck-
ligt sätt under flera dagar hind-

rat recensenten från sådana
nyttiga men tunga sysselsätt-
ningar som vedhuggning och
gruskörning. Pröva själva! Får
ni »Komma till skott» i handen
blir ingenting gjort förrän ni
läst den till slut. •

Pionjärverk
om medicinsk
informatik
Göran Petersson, Martin

Rydmark, red. Medicinsk in-
formatik. 352 sidor. Stock-
holm: Liber Utbildning, 1996.
Pris ca 405 kr. ISBN 91-634-
1384-1.

Recensent: docent Toomas
Timpka, överläkare, Universi-
tetssjukhuset, lektor, Tekniska
högskolan, Linköping.

Medicinsk informatik har
en över 30-årig historia inom
landet, så en samlad svensk-
språkig kunskapskälla i ämnet
är länge emotsedd. Antologin
»Medicinsk informatik» vän-
der sig till alla yrkeskategorier
som arbetar med hälso- och
sjukvård – från läkare och sjuk-
sköterskor till datoringenjörer
och politiker. Samtliga förfat-
tare har erfarenheter från olika
former av utbildning och repre-
senterar informatikgrupper
inom Spri, Läkarförbundet
samt flera universitet.

Av bokens 20 kapitel ägnas
de fem första åt allmänna över-
sikter av basområden som me-
dicinska data, datorkunskap
samt lagstiftning medan de öv-
riga tar upp tillämpningsområ-
den, från datorbaserade journa-
ler till artificiella nervnät.

Ojämn nivå
Översiktskapitlen om medi-

cinsk informatik, medicinska
data och datorkunskap är läs-
värda och instruktiva. Däremot
är det svårt att förstå varför i
kapitlet om hälso- och sjuk-
vårdsinformatik fyra av tolv si-
dor ägnas åt uppräkning av
standardiseringsgrupper me-
dan varken metodik för utveck-
lingsarbete eller informatik
inom primärvård, hemsjukvård
och prevention behandlas.

Vidare är det förvånande att
kapitlet om lagar, regler och
etik ges tonvikt på lagstiftning
med tanke på att de svenska
rättsliga grunderna för admi-

nistrativ databehandling är un-
der omarbetning på grund av
nya EU-direktiv.

Av de tillämpade kapitlen
är flera välskrivna och veten-
skapligt orienterade, exempel-
vis de som beskriver dator-
stödd inlärning, medicinska
beslutsstödssystem och medi-
cinsk informationssökning.

Somliga kapitel har där-
emot karaktären av projektrap-
porter och kan knappast för-
svara platsen i en text som gör
anspråk på att vara grundläg-
gande lärobok. Det omfattande
kapitlet och datorjournalen ger
inledningsvis en god bild av
ämnet men upplåter därefter
åtta av sammanlagt 45 sidor åt
detaljerad diskussion av ett eu-
ropeiskt projekt som knappast
kan ha intresse för andra än
specialister.

Viktiga områden
saknas
Beklagligt är att flera vikti-

ga områden inte diskuteras i
boken. Systemutvecklingsme-
todik, människa–datorinterak-
tion samt säkerhet och sekre-
tess behandlas över huvud ta-
get inte. Dessa områden är cen-
trala för vårdpersonal och prio-
riteras även inom grundutbild-
ningarna vid de tekniska hög-
skolorna.

För att fortfarande behålla
ett rimligt omfång skulle boken
kunna fokuseras gällande mål-
grupp, syfte och innehåll. En
grundläggande lärobok i medi-
cinsk informatik borde ha sin
tonvikt på metoder och basala
systemkonstruktioner. Intres-
santa men för området mer pe-
rifera ämnen, som artificiella
nervnät, epidemiologi samt
odontologisk informatik, kan
med fördel lämnas åt special-
publikationer.

Från de flesta kapitlen kan
uppräkningar av beteckningar
på standardiseringsgrupper
och termkataloger ersättas av
referenser eller utelämnas.
Däremot är det lämpligt att sy-
stemutvecklingsmetodik, män-
niska–maskininteraktion och
systemsäkerhet tas med i de in-
ledande översikterna samt att
kapitlen om telemedicin och
medicinska bilden utvidgas.

Vidare borde referenser till
den vetenskapliga litteraturen
inom medicinsk informatik ut-
nyttjas till högre grad och inter-
nationella jämförelser genom-
föras på kunskapsnivå hellre än
gällande administrativa arbets-
grupper.

Efterlängtad bok
med många godbitar
Sammanfattningsvis är

»Medicinsk informatik» en se-
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dan länge emotsedd första text
på svenska i ämnet. Boken re-
kommenderas för inköp till
kurser och deltagare i utveck-
lingsprojekt. Den innehåller
för den tålmodige läsaren
många godbitar, och för den
kunnige läraren utgör den ett
användbart undervisningsma-
terial.

Tyvärr håller inte hela bo-
ken samma kvalitet. Medan
flera basområden inte behand-
las är andra specialområden
överarbetade. Det grundläg-
gande materialet är lyckligtvis
av tillfredsställande kvalitet,
och redaktörerna kan ha fört en
ojämn kamp mot områdets bre-
da natur samt efterfrågan på en
svensk bok för undervisning.
Medicinsk informatik är idag
ett så pass viktigt och spännan-
de område att det förtjänar en
ordentligt genomarbetad och
vetenskapligt baserad presen-
tation för studenter, vårdperso-
nal och administratörer. •

Evig ungdom
och hälsa
Francis L Bellino, Ray-

mond A Daynes, Peter J Hors-
by, David H Lavrin, John E
Nestler, eds. Dehydroepiand-
rosterone (DHEA) and
aging. Vol 774. 350 sidor. New
York: The New York Acade-
my of Sciences, 1995. Pris £
72. ISBN 1-57331-004-2.

Recensent: leg läkare Mi-
kael Landén, forskarstuderan-
de vid institutionen för klinisk
neurovetenskap, Mölndals
sjukhus.

»Vita nostra brevis est, bre-
vi finietur.» (Vårt liv är kort,
snart skall det vara slut) sjung-
er de medeltida tyska studen-
terna. Denna obehagliga san-
ning skapar i USA en omättlig
marknad för föryngringskurer
av alla slag. Ett kraftigt reduce-
rat kaloriintag är ett sätt att för-
länga livet på råttor.

I merkantilt avseende mer in-
tressant är hormonet melatonin,
som tillskrivs effekter och an-
vänds på indikationer som spän-
ner över samtliga medicinska
discipliner. Ett i Sverige kanske
något mindre känt universalme-
del är steroidhormonet dehydro-
epiandrosteron (DHEA).

Kompendium
från konferens
DHEA har i USA sedan fle-

ra år rykte om sig att, i likhet
med melatonin, kunna bota det
mesta och förhindra åldrande.

En oseriös användning har
gjort att forskning kring DHEA
av forskarsamhället betraktats
som en till del tvivelaktig verk-
samhet. Den 17–19 juni 1995
hölls emellertid en internatio-
nell konferens i ämnet, stödd
av New York Academy of Sci-
ences. Föreliggande volym är
ett kompendium från konferen-
sen innefattande 37 uppsatser
med skiftande perspektiv på
ämnet DHEA och åldrande.

Två huvudskäl
till intresset
DHEA är en binjurebark-

steroid som isolerades i urin
första gången 1934. DHEA-
sulfat (DHEAS) är dess sulfa-
tester. DHEA finns i hög kon-
centration i serum och av ste-
roiderna är det endast koleste-
rol som uppvisar högre serum-
nivåer. Det finns två huvudskäl
till forskarnas intresse för des-
sa substanser:

1. Till skillnad mot övriga
binjurebarksteroider, vars se-
rumkoncentration är stabil ge-
nom livet, minskar DHEAs cir-
kulerande plasmanivåer med
åldern, implicerande ett poten-
tiellt bristtillstånd. En progres-
siv minskning av DHEA eller
DHEAS skulle alltså, resone-
rar man, kunna bidra till dege-
nerativa förändringar vid nor-
malt åldrande.

2. Djurförsök har visat pre-
ventiv effekt för så skilda till-
stånd som fetma, diabetes, can-
cer, och hjärtsjukdom. Vidare
har DHEA visats stimulera im-
munsystemet och förlänga
livslängden hos råttor. En svå-
righet med djurexperimentella
modeller för DHEA är emeller-
tid att råttor normalt har myc-
ket låga koncentrationer av
DHEA i cirkulationen, varför
extrapolering till humant mate-
rial är tveksamt.

Ovanligt
insöndringsmönster
DHEA har ett karaktäris-

tiskt och ovanligt insöndrings-
mönster: I barndomen är in-
söndringen låg, i 25-årsåldern
kulminerar serumkoncentra-
tionen, och därefter tar en brant
utförslöpa vid. I 70-årsåldern
är serumnivåerna endast 20
procent av maxkoncentratio-
nen.

Alla studier utom en som
mätt DHEA över livsåldrar har
dock varit tvärsnittsstudier.
Den enda longitudinella under-
sökningen fann att DHEA öka-
de hos 15 av de 97 studerade

männen, vilket tyder på bety-
dande interindividuella varia-
tioner.

Vissa positiva
effekter
Man har givit DHEA till

människa och funnit att im-
munsystemet stärkts. Det an-
tyds verksamt mot SLE (syste-
misk lupus erythematosus),
vilket är första gången DHEA
visats ha effekt på immunolo-
giska sjukdomar.

Vidare ger två epidemio-
logiska studier visst stöd för
att förhöjda serumnivåer av
DHEAS har kardioprotektiva
effekter. Detta tycks emellertid
gälla endast män. Verknings-
mekanismen har bl a föresla-
gits vara hämning av trombo-
cytaggregationen.

För tidigt
för kliniskt bruk
Innan DHEA kan komma i

kliniskt bruk måste dock opti-
mala doser, administrationssätt
och biverkningsprofil utredas.
Betydelsen för utveckling av
prostatacancer t ex är okänd.
En rapport finns om övergåen-
de akut hepatit hos kvinna efter
peroral administrering. DHEA
kan konverteras till testosteron
hos kvinnor och ge virilisering.
Ad modum »Primum non no-
cere» är det knappast försvar-
ligt att ge DHEA till patienter.

Hypotetisk
verkningsmekanism
Mekanismen bakom dehy-

droepiandrosteronets effekter
är fortfarande ett olöst mysteri-
um, och olika hypoteser pre-
senteras: Påverkan på centrala
metabola enzym (t ex glukos-
6-fosfatdehydrogenas)? Kon-
vertering till estrogen, andro-
gen eller andra metaboliter?

Någon specifik DHEA-re-
ceptor har inte identifierats,
men förmodade bindningsstäl-
len på hepatocyter och leuko-
cyter har rapporterats. Steroi-
ders klassiska verkningsmeka-
nism är genaktivering via intra-
cellulära steroidreceptorer,
men hämningen av trombocyt-
aggregationen antyder annan
verkningsmekanism, eftersom
dessa strukturer saknar kärna.

En idé som förs fram är att
DHEA utgör en generell pre-
kursor för samtliga androgener
och östrogener och att dessa
bildas och metaboliseras i peri-
fer vävnad genom konverte-
ring av DHEA. Intrakrinologi
har föreslagits som term för

denna verkningsmekanism,
och enligt en författare skulle
30–50 procent av allt androgen
hos män och 75 procent av
estrogen hos kvinna (100 pro-
cent efter menopaus) bildas ge-
nom perifer konvertering av
DHEA.

När DHEA minskar med
ökande ålder skulle detta kun-
na inverka menligt på perifer
målvävnad och därigenom or-
saka insulinresistensen, kar-
diovaskulär sjukdom, bröst-
cancer, immunologisk vävnad
etc.

Neuroaktiv
effekt
Två uppsatser ägnas DHEA

som neuroaktiv neurosteroid.
Den neuroaktiva effekten av
vissa steroider upptäcktes re-
dan på 1920-talet av Cashin
och Moravek, som beskrev
kolesterol som anestesiolo-
giskt medel. DHEA föreslås ha
neurotropa, excitatoriska och
neuromodulatoriska effekter
med antiaggressiv och minnes-
stimulerande verkan.

DHEA verkar som alloste-
risk antagonist på GABA-
komplexet, på vilket som be-
kant bensodiazepiner är ago-
nister. GABA-antagonister an-
ses facilitera »long term poten-
tiation» i hippocampus, en pro-
cess som tros vara essentiell för
långtidsminnet (bensodiazepi-
ner ger amnesi) och föreslås
kunna vara gynnsamma vid ål-
dersrelaterad demens. Försök
pågår för att utvärdera eventu-
ella neuroprotektiva och min-
nesfaciliterande effekter av
DHEA.

Förhoppningar om
ytterligare studier
Slutligen redovisas en pilot-

studie omfattande tre kvinnliga
och tre manliga patienter med
egentlig depression och låga S-
koncentrationer av DHEA eller
DHEAS. De erhöll i en öppen
pilotstudie 30–90 mg DHEA
peroralt i fyra veckor. Studien
visade en positiv korrelation
mellan klinisk förbättring och
S-koncentration av DHEA.
Även en förbättring av minnes-
funktionen noterades. Vi emot-
ser med spänning större dub-
belblinda studier.

Översikt över
forskningsfältet
Boken rekommenderas för

läsning till dem som vill få en
översikt av forskningsfältet
och till dem som är allmänt in-
tresserade av det eviga livet.
Men för praktiskt bruk är, som
nämnts, kunskapen om DHEA
ännu för mager för att vara kli-
niskt tillämpbar. •
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