
gott utbyte av den. Önskvärt
vore dock en liknande bok,
skriven efter svenska förhål-
landen, av öron-, näs- och hals-
läkare och allmänläkare i sam-
arbete. •

Referensverk
om kväveoxid
Warren M Zapol, Kenneth

D Bloch, eds. Nitric oxide and
the lung. Volume 98. 469 si-
dor. New York: Marcel Bek-
ker, 1997. Pris $ 165. ISBN 0-
8247-9725-6.

Recensent: professor Gö-
ran Hedenstierna, kliniskt fy-
siologiska avdelningen, Aka-
demiska sjukhuset, Uppsala.

En ny bok har kommit ut i
serien »Lung biology in health
and disease», som publiceras
av Marcel Dekkers förlag.
Kännetecknande för böckerna i
denna serie är att de befinner
sig i den vetenskapliga front-
linjen och att de kan användas
som referensverk av såväl fors-
karen som den kunskapsträng-
tande klinikern. Den nya boken
heter »Nitric oxide and the
lung» och är redigerad av War-
ren Zapol och Kenneth Bloch.
Man kan inte annat säga än att
de har lyckats med sin uppgift:
att skapa ytterligare ett refe-
rensverk.

Livräddande
luftförorening
Louis Ignarro var en av dem

som visade att »endothelium-
derived relaxing factor» var en
så simpel molekyl som kväve-
oxid (NO) (även om Salvador
Moncadas grupp var hårsmå-
nen före). Följdriktigt inleder
Ignarro boken med ett inträng-
ande kapitel om NO och cyk-
liskt GMP som signalsubstans.
Därpå följer ett par kapitel om
olika isoformer av NO-synte-
tas och dessas distribution i
lungvävnaden.

Bland författarna märks Jo-
nathan Stamler, som gjort in-
trängande studier i hur NO kan
transporteras i kroppen i aktiv
eller »uppväckningsbar» form.
NO kan mätas i utandningsluft,
vilket först beskrevs av Lars
Gustafsson. Han bidrar med ett
kapitel om var NO bildas i
lunga och luftvägsträd och vil-
ken betydelse denna NO-bild-
ning kan ha. Flera kapitel be-
skriver den fascinerande ut-
vecklingen av hur »luftförore-
ningen» NO blir en medicinsk
gas med livräddande egenska-
per vid neonatal pulmonell hy-
pertension och hypoxemi.

Goda effekter på lungkärls-
tryck och blodets syresättning
av inandad NO kan också ses
vid akut lungsvikt hos vuxna
(ARDS), även om resultaten
inte varit lika slående som hos
de nyfödda. En pionjär i detta
sammanhang är en annan
svensk läkare och forskare,
Claes Frostell, som under en
forskningsvistelse i Boston till-
sammans med Warren Zapol
gjorde de första publicerade ar-
betena på inhalation av NO i en
fårmodell.

När Claes Frostell kom till-
baka från Boston utförde han
den första inhalationsstudien
på friska försökspersoner, åtta
brandmän och en brandkvinna
i Uppsala. De vågade ställa upp
eftersom de säkert andats in
högre halter av NO i sitt yrkes-
arbete än de drabbades av i stu-
dien!

NO är även en av flera sub-
stanser som reglerar luftvägs-
tonus och som påverkar blo-
dets koagulation, i det senare
fallet främst genom påverkan
på blodplättarna. Dessa aspek-
ter tas upp av Marek Radomski
med flera i andra kapitel i bo-
ken. Även här kan effekter av
inhalation av NO ses, som kan-
ske kan påverka indikationerna
för NO-behandling framgent.

En bibel för
kväveoxidbejakare
NO som en molekyl i im-

munförsvarets tjänst berörs
inte närmare i boken. Det är
dock inte heller en »uppgift»
begränsad till lungan. Den
myckenhet kunskap som finns
i boken i övriga hänseenden
gör den förvisso till en bibel för
den som bejakar NO, och även
för den som behöver överty-
gas! •

Innehållsrik
rapport om
ärftliga
sjukdomar
Control of hereditary dis-

eases. WHO technical report
series 865. 84 sidor. Geneva:
World Health Organization,
1997. Pris Sw fr 16. ISBN 92-
4120865-1.

Recensent: professor Karl-
Henrik Gustavson, klinisk ge-
netik, Akademiska barnsjuk-
huset, Uppsala.

I rapporten har bidragen
från the WHO Scientific Group
on the Control of Hereditary
Diseases möte i Geneve no-
vember 1993, publicerats.
Rapporten tar upp aktuella och
tänkbara framtida möjligheter
att använda genetiska kunska-
per och metoder inom hälso-
och sjukvård.

DNA-baserad diagnostik
Det första kapitlet handlar

om humana genomets DNA-
struktur, DNA-teknologin och
dess tillämpning för diagnostik
av genetiskt betingade sjukdo-
mar och utvecklingsrubbning-
ar. När HUGO-projektets mål-
sättning att kartlägga den ärftli-
ga arvsmassan och identifiera
de flesta av arvsmassans ca
60 000 gener är fullföljd före år
2005, räknar man med att kun-
na utföra DNA-baserad dia-
gnostik och anlagstestning för
ett mycket stort antal monoge-
na sjukdomar samt prediktiv
gentestning av multifaktoriellt
betingade sjukdomar såsom
hypertoni, ateroskleros, diabe-
tes, psykiska sjukdomar och
vissa former av cancer.

Missbildningar
och sjukdomar
I det följande kapitlet pre-

senteras incidens och preva-
lens för de vanligaste genetiskt
betingade missbildningarna,
utvecklingsrubbningarna och
sjukdomarna i såväl industria-
liserade länder som u-länder.
Möjligheter till behandling och
förebyggande insatser diskute-
ras kortfattat.

I nästa kapitel belyses gene-
tiska faktorers betydelse för
uppkomsten av hjärt–kärlsjuk-
domar, cancer, allergiska sjuk-
domar, diabetes, psykiska
sjukdomar och andra multifak-

toriellt betingade tillstånd. I
följande kapitel diskuteras fö-
rebyggande möjligheter på in-
divid-, familje- och popula-
tionsnivå, inkluderande ante-
natal screening, prenataldia-
gnostik samt nyföddhets- och
populationsscreeningar av ge-
netiskt betingade sjukdomar.
Det framhålls att dylika pre-
ventivt inriktade åtgärder är av
stor vikt för den enskilda famil-
jen och också ofta leder till be-
tydande ekonomiska vinster.

Genetisk rådgivning
och etiska frågor
I separata kapitel presente-

ras och diskuteras genetisk råd-
givning, fosterdiagnostik och
behandling av foster med gene-
tiskt betingade sjukdomar. Or-
ganisationsmodeller för kli-
nisk genetisk service på olika
nivåer inom hälso- och sjuk-
vård diskuteras, och vikten av
utbildning och information po-
ängteras.

Ju mer kunskap vi får om
människans arvsmassa och ju
fler metoder som kommer att
kunna tillämpas inom hälso-
och sjukvård i stor skala, desto
fler etiskt svåra frågor väcks. I
det avslutande kapitlet tas etis-
ka frågor – inkluderande »hu-
man rights and autonomous de-
cision-making versus regula-
tion in society» – samt behovet
av lagstiftning upp till diskus-
sion.

Rapporten som avslutas
med expertgruppens rekom-
mendationer är koncis, klart
och redigt disponerad med bra
figur- och tabellmaterial samt
en aktuell referenslista inklu-
derande översiktslitteratur.
Rapporten är trots sitt lilla for-
mat mycket innehållsrik och
kan rekommenderas till läkare,
politiker och administratörer
med intresse för tillämpning av
DNA-teknologi inom hälso-
och sjukvård. •
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