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Tretinoin vid emfysem
stimulerar alveolbildning
Tretinoin (all-trans-retinsyra) har i

försök på råttor visats stimulera tillväx-
ten av nya alveoler vid lungemfysem.
Skadorna framkallades experimentellt,
med det proteolytiska enzymet elastas.

Efter tolv dagars intraperitoneala in-
jektioner med tretinoin hade experi-
mentråttorna återfått normalt antal al-
veoler, vilka också hade normal storlek.
Lungskadorna hos kontrolldjuren, som
fick injektioner med saltlösning respek-
tive lösningsmedlet för tretinoin, hade
inte påverkats.

Resultaten väcker en stråle av hopp
om att denna ansats i framtiden kan leda
till mer effektiv terapi inte enbart för pa-
tienter med emfysem vid kroniskt ob-
struktiv lungsjukdom, som blir allt van-
ligare på grund av rökningen, utan ock-
så vid bronkopulmonell dysplasi hos
vuxna i respirator och hos prematurt
födda barn behandlade med oxygen.

I en annan studie visar amerikanska
forskare att med retinoider besläktade
molekyler kan framkalla programme-
rad celldöd (apoptos) hos lungcancer-
celler in vitro. Samma retinsyra som an-
vändes vid emfysemexperimenten har
tidigare gett lovande resultat vid leuk-
emi (se Läkartidningen 38/93).

Nature Medicine 1997; 3: 603-4,
675-7, 686-90.

Har män och kvinnor lika stor
nytta av terapi mot hypertoni?
För att klara ut om nyttan av behand-

ling för högt blodtryck skiljer sig mellan
män och kvinnor har en internationell
forskargrupp gjort en meta-analys av sju
studier med 20 802 kvinnor och 19 975
män, vilka behandlats med främst beta-
blockerare och tiaziddiuretika.

Forskarna har inte funnit någon
skillnad mellan män och kvinnor när det
gäller den relativa riskreduktionen vid
antihypertensiv behandling. Däremot
finns det skillnader i absoluta vinster,
kvinnornas behandlingsvinst gäller
främst att färre drabbas av slaganfall,
medan behandlingen hos män förebyg-
ger lika många hjärtattacker som slag-
anfall. Dessa skillnader tycks emeller-
tid bero på skillnader i risk utan behand-
ling, dvs läkare måste fundera över hur
stor eller liten risken för t ex slaganfall
är om patienten inte får behandling för
sitt höga blodtryck, inte stirra sig blinda
på att en viss terapi kan förväntas redu-
cera den risken med 50 procent.

Ann Intern Med 1997; 126: 761-7.

Normotermi vid operation
minskar komplikationerna
Flera studier har visat att en enda

grads hypotermi hos patienter vid opera-
tion innebär ökade risker, t ex större
blodförlust, fler sårinfektioner och läng-
re eftervård på sjukhus. En ny studie vi-
sar att hypotermi också innebär särskil-
da påfrestningar för hjärta och kärl.

Den randomiserade kontrollerade
undersökningen gällde 300 patienter
som hade koronarsjukdom eller hög
risk för sådan sjukdom och som genom-
gick buk-, torax- eller kärloperation. I
gruppen som hade låg temperatur (35,4
grader i snitt) drabbades 6,3 procent un-
der operationen av instabil angina eller
ischemi, hjärtstopp eller hjärtinfarkt
mot 1,4 procent av dem som hade nor-
mal temperatur (36,7 grader). Kammar-
takykardi efter operationen drabbade
också färre som haft normal temperatur
(2,4 mot 7,9 procent).

I en översiktsartikel påpekas att både
allmän och regional anestesi kraftigt
rubbar kroppens »termostat», som nor-
malt bara tillåter 0,2 graders avvikelse i
kroppstemperaturen. Om inte hypoter-
mi är önskvärd, t ex som skydd mot
ischemi, bör man hålla temperaturen
under operation över 36 grader och allt-
så mäta kroppstemperaturen på flertalet
kirurgpatienter.

JAMA 1997; 277: 1127-34, 1165-6;
N Engl J Med 1997; 336: 1730-7.

Neurosedyn till HIV-patient
effektivt mot aftösa munsår
Trots neurosedynkatastrofen lever

intresset för talidomid, och särskilt i
USA – där talidomid aldrig registrera-
des som läkemedel – har medlets im-
munmodulerande och angiogeneshäm-
mande effekter uppmärksammats.

I en dubbelblind randomiserad stu-
die har det nu visats att talidomid är ef-
fektivt mot de svåra aftösa sår som
drabbar mun och svalg hos patienter
med avancerad HIV-infektion. Fyra
veckors behandling med initialt 200 mg
talidomid per dag botade såren hos 16
av 29 patienter, medan endast 2 av 28
slapp såren i placebogruppen.

På grund av toxiska biverkningar av-
bröt emellertid sex patienter behand-
lingen med talidomid i förtid, och
många fick sänka  dosen. Studien tyder
vidare på att talidomid främjar produk-
tionen av HIV och leder till ökad plas-
makoncentration av tumörnekrosfaktor
alfa, vilket var ett oväntat fynd .

N Engl J Med 1997; 336: 1487-93.
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