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»Med denna bok vill vi för-
söka att på ett enkelt och lättbe-
gripligt sätt hjälpa andra för-
äldrar att hitta sitt barns styrka
och svaghet och sedan utifrån
detta ge handledning och råd»,
skriver två av författarna, själ-
va mammor till barn med dys-
lexi, i introduktionen till denna
bok. Boken är i nätt format,
uppdelad i 16 avsnitt på 142 si-
dor förutom information om
kunskapscentra, referenser och
ordlista. Textmassan är luftig
med några sammanfattande
meningar i början av varje ka-
pitel.

Vårt vanligaste
handikapp
Dyslexi betecknades tidiga-

re som ordblindhet eller läs-
och skrivsvårigheter. Det defi-
nieras som en störning av av-
kodningen av skrivna ord, or-
sakad av en defekt i det fonolo-
giska systemet (I Lundberg).
Den som växer upp utan att
kunna skriva och läsa som sina
kamrater får ett socialt handi-
kapp. Man berättar inlednings-
vis att dyslexi är vårt vanligas-
te enskilda handikapp, 5–8
procent av befolkningen har
det i hög grad och kanske upp
till 20 procent i lättare grad.
Det betonas på flera ställen, bl a
i kapitlet av Curt von Euler, hur
viktigt det är att dyslexitecken
tas på allvar och hjälp sätts in
tidigt. Redan i 4–5 års åldern
går det att hitta riskbarnen –
tecken kan vara att barnet i frå-
ga började tala sent eller inte
tycker om att leka med språket
exempelvis i form av rim och
ramsor.

Curt von Euler skriver att
cirka två barn per skolklass har
dyslexiproblem. Dyslexi finns
också hos barn med
DAMP/ADHD (deficit in at-
tention motor control and per-
ception/attention deficit hyper-
activity disorder) i 60–70 pro-
cent. Hos 80 procent av perso-
nerna med dyslexi är dock läs-
och skrivsvårigheten det enda
handikappet. Dyslexi kan vara
ärftligt, men hur anlagen ärvs

vet man inte. Många dyslekti-
ker har en ovanligt kreativ be-
gåvning, och några exempel
ges, bl a Albert Einstein, vil-
ken för övrigt myntade att
»fantasi är viktigare än kun-
skap».

Tecken på dyslexi
I bokens längsta kapitel be-

nämnt »Vilka är tecknen på
dyslexi?» tar författarna med
läsaren genom begrepp som
språklig medvetenhet och
språklig förståelse. Man anger
de tecken på svårigheter som
kan finnas hos förskole- re-
spektive skolbarn och hur man
kan träna de små barnen och
skolbarnen. Barnets självbild
betonas. Därefter tar kapitlet
upp stavning, minne, motorik,
rytm, balans, syn och hörsel –
de svårigheter som kan ses vid
dyslexi belyses, och behand-
lingsförslag ges.

Eva Sjölund, som har lång
erfarenhet av arbete med dys-
lexi hos barn och vuxna, har
skrivit ett avsnitt i vilket hon
behandlar skolsituationen,
med insiktsfulla råd både till
föräldrar och lärare. Anita
Hjälme tar lärarna som ut-
gångspunkt i sitt avsnitt och
betonar bl a pedagogikens roll.
Hon förespråkar Wittingmeto-
dens pedagogik, där man arbe-
tar med »ordbitar» i stället för
ord och text. Metoden tillåter
varje elev att arbeta på sin nivå.

Viktiga råd
Flera av de råd som ges i

denna bok är sådana som är
viktiga för alla barn, men sär-
skilt för dyslektiker: högläs-
ning och berättande, att utnytt-
ja alla sinnen, att låta hela krop-
pen vara med i rytmik och
gymnastik och inte minst att
betona barnets starka sidor, så

att en sund självbild kan växa
fram trots det handikapp som
dyslexi kan innebära.

Boken rekommenderas
varmt till alla som arbetar med
barn framför allt till föräldrar,
barnomsorg och skola men
även till barnavårdspersonal
och barnläkare. •
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3-540-59082-X.

Recensent: docent Åke An-
drén-Sandberg, kirurgiska kli-
niken, Universitetssjukhuset,
Lund.

För den som utbildats till lä-
kare före 1985 har molekylär-
biologin kommit som en flod-
våg under det senaste decenni-
et. De flesta med mig trodde
nog att dessa nya tekniker skul-
le vara intressanta endast för
forskare och laboratorieläkare,
men nu visar det sig att även de
kliniskt verksamma doktorer-
na måste skaffa sig åtminstone
basala kunskaper om de nya
teknikerna för att förstå hur in-
formationen skall användas i
handläggningen av enskilda pa-
tienter. Kunskapen om p53– el-
ler TP53, som man »officiellt»
numera oftare rekommenderar
att genprodukter skall skrivas –
är ett exempel på detta.

Central roll
vid cancer
Av alla de proteiner som

identifierats kodade från speci-
ficerade gener är p53 proteinet
det som oftast är muterat i hu-
mana cancrar. De första rap-
porterna publicerades 1979,
och det påvisades snart att för-
lust av p53-funktionen spelar
en väsentlig roll för uppkoms-
ten eller utvecklingen av can-
cer. I det sällsynta Li-Fraume-
nis syndrom visades p53 vara
muterat, och hos de drabbade
uppstår tidigt en rad olika tu-
mörer. Vid exempelvis pan-
kreascancer är genen muterad i
nästan hälften av fallen. Det
stod emellertid snart klart att

proteinet inte är tumörframkal-
lande i sig utan att det omutera-
de proteinet till och med har en
skyddande, supprimerande, ef-
fekt mot tumörbildning: ett
normalt p53 blockerar cellpro-
liferationen i G1-fas och indu-
cerar programmerad celldöd
(apoptos). Det muterade pro-
teinet visade sig således oför-
möget att fullgöra den »städ-
funktion» som är nödvändig i
kroppen för att inte celler med
skadat DNA skall replikeras.

Oenighet om
mutationers betydelse
Detta är av visst intresse att

veta för klinikern, men det är
också viktigt att förstå hur tolk-
ningar av svar på p53-protein
skall göras. Vi är vana att vid
mätning av Hb och Na få siffer-
värden som vi ställer mot refe-
rensvärden och sedan drar slut-
satser av. När det gäller tumör-
markörer som CEA och CA
19-9 får vi siffervärden där
storleksordningen har större
betydelse än den exakta siffran.
När det gäller p53 – och många
andra molekylärbiologiskt
mätta data – måste man ta med
andra överväganden. p53-ge-
nen på kromosom 17p13.1, en
gen som är väl beskriven och
tycks tillhöra de bäst bevarade
genom evolutionen, har elva
exoner och kontrolleras av två
promotorer, en på vardera si-
dan av exon 1. Mutationer i ge-
nen inträffar emellertid inte all-
tid på samma ställe, men vanli-
gen någonstans mellan exon 4
och 9. Den exakta mutationen
mäter man emellertid inte ru-
tinmässigt, utan man baserar
oftast undersökningar på att det
bildade proteinet, p53, efter en
mutation har en avsevärt läng-
re halveringstid (flera timmar
gentemot 20 minuter). Detta
leder till att muterat p53 acku-
muleras i cellen och kan sedan
mätas med immuncytokemis-
ka metoder (p53 anges då
som överuttryckt, »overex-
pressed») – normalt skall p53
finnas i så låg halt att det med
dessa metoder inte påvisas.

Kunskap om mätmetoden
innebär emellertid att man ock-
så inser begränsningarna: de
mutanter som inte ger förlängd
halveringstid påvisas inte, och
endast de som med immunhis-
tokemi kan skiljas från det nor-
mala proteinet kan ses. Färgar
man med flera olika typer av
antikroppar ökar säkerheten av
att hitta mutationer, men samti-
digt ökar risken att man hittar
betydelselösa mutationer. Om
man således anger att »p53
finns» i en tumör, så är sanno-
likheten stor att det också finns
en muterad p53-gen, medan
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