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I Läkartidningen 18/98 skriver Eva
Carlsson och Gun Dombrowsky Nils-
son att  rituell omskärelse av småpojkar
är barbari samt utgör en kränkning av
barnens rättigheter och FNs barnkon-
vention.

Det är sant att manlig omskärelse,
som ju är en gammal stenåldersrit i
Egypten och Mellanöstern, är äldre än
de religioner där den idag praktiseras
(islam och judendomen). I övrigt inne-
håller artikeln direkt felaktiga påståen-
den.

Man påstår bl a att omskärelse inte
har någon större betydelse i judiskt reli-
giöst liv. Ingenting kunde vara mer fel-
aktigt! Omskärelse intar en viktig och
central plats i moseböckerna, psaltaren
och flera andra bibliska böcker. Förut-
sättningen för en judisk man att delta i
den religiösa gemenskapen som en full-
värdig medlem är nämligen att han är
omskuren. Därför låter i stor utsträck-
ning även icke-religiösa judiska föräld-
rar omskära sina pojkar. Konsekvensen
skulle annars bli att dessa blev utestäng-
da från religiösa ceremonier vid t ex
giftermål och begravningar.

Artikelförfattarna talar om för utö-
varna av de religioner som praktiserar
manlig omskärelse att deras »barbaris-
ka» traditioner bör ersättas med »kniv-
påläggning»! Lite hotfullt antyder de
också att myndigheterna i Sverige inte
fullgör sin plikt när de inte tvingar fram
integration i denna fråga. Carlsson och
Nilsson vill  alltså tvinga judar och mus-
limer att upphöra med omskärelse av
pojkar.

På fullt allvar hävdar de att omskä-
relse av judiska pojkar vid  åtta dagars
ålder skulle medföra nervskador sena-
re i livet! För det första är en omskärel-
se, vare sig den utförs av läkare eller
specialutbildad religiös person (mo-
hel), ett snabbt och föga blodigt ing-
repp. Judisk medicinsk expertis i Isra-
el eller andra judiska centra har aldrig
noterat att manlig omskärelse skulle
medföra några skador senare i livet
vare sig på det centrala nervsystemet
eller på det sexuella samlivet. Jämfört
med det trauma födelsen, avskärandet
av navelsträngen etc innebär torde
manlig omskärelse medföra ett för-
sumbart trauma. 

Vidare torde knappast omskärelse av
pojkar vara värre än mycket annat som

vi i all välmening utsätter våra barn för,
såsom vaccinationer.

Sammanfattningsvis: manlig om-
skärelse är en viktig del både av judiskt
och muslimskt religiöst liv. Rätt utfört
är det ett ofarligt ingrepp. Att förbjuda
denna ritual kan av dessa grupper inte
uppfattas som annat än en rättsvidrig in-
skränkning av religionsfriheten. Det är
svårt att uppfatta artikeln som annat än
föraktfull och nedlåtande mot judar och
muslimer, eftersom viktiga ritualer

inom dessa religioner beskrivs som
oviktiga och barbariska.

Jag vill också framhålla att en stor
del av de länder som skrivit under FNs
barnkonvention aldrig skulle drömma
om att angripa omskärelse av pojkar.
Det är förvånande att Läkartidningen
inför en artikel som så oförblommerat
angriper viktiga delar av det religiösa li-
vet hos minoritetsreligioner
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Vi har med stort intresse tagit del av
Per Malmbergs medicinska kommentar
om »sjuka hus»-syndromet i Läkartid-
ningen 14/98 där också refereras till vår
fallbeskrivning. Malmberg är försiktig
och konservativ vilket är en rimlig atti-
tyd inom detta område och framför allt
för någon som företräder ett statligt spe-
cialistlaboratorium. Vi tycker dock att
han i sin försiktighet kanske kastar ut
barnet med badvattnet – i sista mening-
en refereras till vår rapport som ännu
oprövade hypoteser. Låt oss granska
detta uttalande utgående från två hu-
vudpunkter.

Att det finns ett samband mellan mö-
gelexponering och luftvägsbesvär är
entydigt – det finns i litteraturen mer än
40 undersökningar från olika länder
som visar detta. Den symtombild som
beskrivs är huvudsakligen inte en aller-
gi utan en ospecifik luftvägsinflamma-
tion och följaktligen är de vanliga aller-
gentesten negativa.

Mängden luftburna mögelceller kan
bestämmas på olika sätt och det råder
enighet om att mängden levande sporer
inte är ett användbart mått [1].

Mögelsporer innehåller flera specifi-
ka substanser och t ex ergosterol och
glukan. Gemensamt för dessa är att de
representerar biomassa, dvs både levan-
de och döda sporer [2].

Eftersom toxiciteten av sporerna
snarare är knuten till något specifikt
ämne än om cellen är viabel eller ej, är
mätning av dessa substanser ett bättre
mått på exponeringen. I tidigare under-
sökningar har dos–responssamband vi-

sats mellan förekomst av symtom och
mängden glukan i luften [3] och minsk-
ning av luftvägsinflammationen har på-
visats när mängden glukan sjunkit efter
byggnadstekniska åtgärder [4]. Glukan
tycks sålunda vara ett användbart mått
på risken vid mögelexponering.

Glukanet som orsaksagens
Den andra frågan rör glukanet som

orsaksagens. Inte heller här rör det sig
om en obekräftad hypotes – det finns en
omfattande litteratur som visar att glu-
kan har effekter på det inflammatoriska
systemet såväl hos människa som hos
djur. En sammanställning och litteratur-
referenser finns i publikationen från det
fjärde symposiet om glukanets toxiko-
logi som höll i Tokyo 1996 [5]. Resultat
från ett efterföljande internationellt
symposium är under publicering.

Naturligtvis kan inte det publicerade
fallet visa ett orsakssamband. Glukan
kan dock bevisligen påverka immun-
systemet och att barn får grava, icke al-
lergiska luftvägssymtom som erfordrar
medicinering i en miljö där glukan före-
kommer är en kraftig alarmsignal.

Dolda mögelhärdar kan finnas
Från praktisk synpunkt är vi helt eni-

ga med Malmberg – att förekomst av
mögel måste åtgärdas. Det går dock inte
att enbart förlita sig på synligt mögel ef-
tersom dolda mögelhärdar kan finnas i
huskonstruktionen. Avsikten med arti-
keln var att fästa kollegernas uppmärk-
samhet på
– att inflammatoriska luftvägsbesvär

Sambandet mögelexponering
och luftvägsbesvär ovedersägligt


