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Djurexperimentella modeller
och in vitro-studier bidrar till
nya hypoteser om  patofysiolo-
giska skeenden hos människa.
Men det blir allt vanligare att
denna extrapolering till männi-
ska presenteras som färdiga
svar på medicinska frågeställ-
ningar, och inte enbart som hy-
poteser.

– Fokuseringen på mole-
kylärbiologi är ett problem ef-
tersom man samtidigt monterar
ner den klassiska fysiologiska
och farmakologiska forskning-
en. Den skulle tvärt om behöva
förstärkas för att verifiera mole-
kylärbiologins resultat, säger
Paul Hjemdahl, professor på av-
delningen för klinisk farmakolo-
gi vid Karolinska sjukhuset i
Solna och ordförande i Karo-
linska institutets regionala
forskningsetikkommitté för hu-
manforskning. 

Medicinsk forskning har ont om tid
och ont om pengar. Läkemedels-
industrin har på mindre än 10 år halve-
rat framställningstiden för nya preparat,
och universitetens fria forskning blir
allt mer målinriktad och beroende av
externa finansiärer.

Fokuseringen på molekylärbiologin
är ett sätt att möta dessa krav; den er-
bjuder  möjligheter att relativt snabbt
och enkelt få fram en stor mängd forsk-
ningsresultat. Djurexperimentella mo-
deller, framför allt s k knockout-möss,
är ett av molekylärbiologins viktiga
verktyg.  

Allt oftare presenteras dock mole-
kylärbiologiska framsteg som direkt
överförbara på människa. Det gäller ex-

empelvis vid marknadsföring av läke-
medel, där de ofta åberopas som »added
benefit».

– Men det förekommer även att sto-
ra och erkända medicinska tidskrifter
publicerar artiklar, där man drar slutsat-
ser rörande människa utifrån resultat av
in vitro-studier. 

– Det har skett exempelvis när det
gäller kopplingen mellan adrenalinkon-
centration i blodet vid olika tider på
dygnet och risken att drabbas av hjärt-
infarkt, säger Paul Hjemdahl, som un-
der flera år själv forskat kring betydel-
sen av olika adrenalinnivåer i blodet.

– Vid mycket av den in vitro-forsk-
ning som bedrivs om adrenalinets ef-
fekter på olika celler, inklusive på trom-
bocyter, används adrenalinnivåer som
ligger 1 000 gånger högre än vad cellen
någonsin kommer att utsättas för i krop-
pen.  

Irrelevanta resultat 
för människa
Djurexperimentella modeller och in

vitro-studier är exakta, men konstlade
situationer. Patofysiologiska skeenden
hos människa har ofta en multifaktoriell
bakgrund.

– Med djurmodeller utgår man från
ett friskt djur hos vilket man framkallar
en specifik förändring som ska spegla
sjukdomen. Om det ska vara relevant
för människa måste man därför veta ex-
akt vad det är som orsakar denna sjuk-
dom. Ofta handlar det emellertid om
multifaktoriella orsaker och det kan
vara svårt att överföra samtliga dessa
till djurmodellen. 

– Ta exempelvis forskning kring
ateroskleros. Det hävdas ibland att vis-
sa hjärt–kärlläkemedel har anti-ate-
rosklerotiska effekter därför att man har
visat det på kanin. 

– Men det handlar om kaniner som
levt med kolesterolvärden som är
kanske fem gånger högre än männi-
skans, medan andra viktiga faktorer
saknas i modellen. Dessa modeller är
knappast relevanta för människa, säger
Paul Hjemdahl.

Vid forskning kring hypertoni an-
vänds djurmodeller som är genetiskt
manipulerade att få högt blodtryck. Det
kan röra sig om manipulationer som le-

der till njursjukdom, påverkan på cen-
trala nervsystemet etc. 

Hos människa kan hypertoni orsakas
av njursjukdomar, av stress eller något
annat, men ofta vet man överhuvudta-
get inte vad som orsakar hypertonin.

– Vi vet ju inte vilken av de faktorer
som prövas i djurmodeller som är den
mest relevanta för människa och hur de
olika faktorerna samverkar. Djurmodel-
ler fungerar om man är intresserad av att
studera exempelvis hur kärlens struktur
förändras vid hypertoni, men är syftet
att finna orsaker till högt blodtryck och
hur man ska behandla hypertoni hos
människan fungerar de sämre, säger
Paul Hjemdahl.

Få ansökningar avslås
I stort sett samtliga ansökningar om

medicinska studier på djur godkänns av
de djurförsöksetiska nämnderna. Av de
över 1 500 ansökningar som nämnder-
na hade att ta ställning till 1997 avslogs
färre än 1 procent, enligt statistik från
Centrala försöksdjursnämnden.

Den omfattande användningen av
djurmodeller inom medicinsk forsk-
ning kan delvis förklaras av att det idag
finns så pass avancerad mätapparatur,
att det går att noggrant studera enskilda
organ även i små djurmodeller, exem-
pelvis hur blodet flödar i ett kranskärl i
ett råtthjärta, vars vikt endast är några få
gram. 

Till detta kommer den molekylärbi-
ologiska »revolutionen». 

– Men för att verifiera fynden som
görs med djurmodeller och in vitro-stu-
dier krävs fysiologiska och patofysiolo-
giska humanförsök, vilka är mer mödo-
samma att genomföra. 

– I de flesta fall verifieras fynden sä-
kert så småningom, men jag menar att
man bör göra det i samtliga fall där frå-
geställningen är väsentlig, säger Paul
Hjemdahl.  

Omodern utan 
molekylärbiologi
Paul Hjemdahl menar att man idag

helst bör ha någon form av molekylär-
biologisk forskning för att kunna hävda
sig i konkurrensen om externa anslag. I
annat fall riskerar forskningen att upp-
fattas som »omodern». 

Djurmodeller ger snabba svar

Problem då forskningens resultat 
för tidigt förs över på människa  
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– Jag har en känsla av att vi tyvärr är
på väg att montera ner den klassiska fy-
siologin och farmakologin, till förmån
för molekylärbiologin. Det borde vara
tvärtom: ju mer vi satsar på molekylär-
biologi desto viktigare blir behovet av
verif ierande forskning då organet finns
i dess naturliga miljö, säger Paul Hjem-
dahl.

»Får inte bli ett 
självändamål»
Paul Hjemdahls egen forskning kret-

sar kring trombocyternas funktion,
bland annat med avseende på uppkoms-
ten av hjärtinfarkt. 

Forskargruppen använder för närva-
rande inga djurmodeller, och inte heller
någon molekylärbiologisk forskning
även om man »funderar i de banorna».

– Molekylärbiologin behövs också,
men den får inte bli något självändamål.
Visst kan man studera trombocyternas
funktion in vitro, och med hjälp av citrat
ta bort det kalcium från cellens miljö

som annars leder till att blodet koagule-
rar. Men när man tar bort kalcium så för-
ändras även trombocyternas funktion
och därför är det viktigt att även stude-
ra hur trombocyten verkligen fungerar i
dess naturliga miljö, i blodbanan.

– Samma situation uppkommer då
man vill studera effekter av olika ämnen
som tillsätts. In vitro kan vi se om en
substans kanske stimulerar eller häm-
mar trombocyten, men det är i en ona-
turlig miljö och doserna av dessa sub-
stanser kanske inte alls är relevanta för
människa, säger Paul Hjemdahl.

Läkar kåren måste 
ställa högre krav
Den moderna molekylärbiologin har

inneburit nya svårigheter att värdera
vilken relevans som forskningens upp-
täckter har för oss människor. 

Det har till exempel blivit allt vanli-
gare att nyhetsmedierna presenterar nya
rön inom grundforskning som »medi-
cinska genombrott», och i takt med att

resultat av djurförsök och in-vitroför-
sök extrapoleras till människa kan det
bli det svårt att få en korrekt bild av pa-
tofysiologiska förlopp hos människan. 

Paul Hjemdahl menar att läkarkåren
måste börja ställa högre krav på bra do-
kumentation då nya rön presenteras i till
exempel läkemedelsannonser. 

Dessa rör ofta »surrogatvariabler»
av tveksam eller osäker relevans för pa-
tienten, medan stora långsiktiga studier
som visar hur det går för patienterna kan
saknas. Reklamen hänvisar till »data on
file». 

– Tittar vi på läkemedelssidan så har
vi idag den dokumentation vi förtjänar.
Om läkemedlen kan säljas utan »rätt»
dokumentation minskar incitamenten
att göra de stora, dyra studierna.

– Tyvärr saknar många inom lä-
karkåren kunskap om vilka krav man
ska ställa, och kraven är ju också myck-
et olika beroende på vilket medicinskt
fält det rör sig om.

Peter Örn
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På morgonen tisdagen den 15 de-
cember satte många läkare kaffet i
vrångstrupen. På morgonekot kunde de
höra Landstingsförbundets ordförande
Lars Isaksson säga bl a följande: »...ar-
betar också de här läkarna extra på an-
dra arbeten, där man också tar ut sig
oerhört och kommer tillbaka till sin ar-
betsgivare och naturligtvis säger att
man är trött och utbränd.»

Det budskap som lyssnaren fick –
och även det som alla journalister i an-
dra medier hakat på – är att läkarnas ut-
brändhet och de uttryck detta tar sig bl a
i form av sjukskrivningar beror på ex-
traknäck.

I Stockholm blev upprördheten stor
med tanke på den diskussion som pågår
här om läkarnas arbetsförhållanden och
som berörts i en artikel i Läkartidning-
en 50/1998.

När man lever i en verklighet som
bl a handlar om obetald övertid, jour-
berg som inte regleras, dålig arbetsmil-
jö, en pressad arbetssituation, ett ökat
utanförskap, fler och fler sjukskrivna
kolleger och en ökad läkarbrist (listan
skulle kunna göras längre) är det provo-
cerande att uppfatta det som att Lands-
tingsförbundets ordförande som enda

lösning ser en kartläggning av extra-
knäcken. Många blev upprörda och be-
svikna. Jag hörde tveklöst till den.

Jag bjöd därför via ett pressmedde-
lande in Lars Isaksson till ett möte för
att diskutera saken med mig och kolle-
ger från Karolinska sjukhuset. Mötet
blev av redan på fredagen i den vecka
där radiouttalandet skedde på tisdagen.
Det blev ett bra möte där våra respekti-
ve besvikelser vädrades igenom.

Även Lars Isaksson var besviken.
Hans ambitioner var – och är – annor-
lunda än vad som kan förstås av den ut-
sända ekointervjun. Bakgrunden var att
han träffat ett antal mediamänniskor för
att bl a redogöra för en personalförsörj-
ningsrapport som Landstingsförbundet
tagit fram. 

I sammanhanget belystes också ett
arbete som Landstingsförbundet skall
starta i samarbete med Läkarförbundet
och Institutet för hälsa och ekonomi
(IHE) där frågor som läkarnas arbetssi-
tuation och läkaryrkets innehåll skall
belysas. 

Detta är viktiga och intressanta upp-
gifter som inte varit kända i någon stör-
re krets och som inte belystes i ekoin-
tervjun. Den kom enbart att handla om

det journalistiskt intressanta och oför-
siktiga uttalandet om extraknäcken.
Från den utgångspunkten kan man för-
stå också Lars Isakssons besvikelse.

Nu skall det jag sagt inte uppfattas
som att vi var helt överens. Det fanns en
förståelse från Lars Isakssons sida över
vår reaktion – om än inte kanske för de
verbala uttrycken – med tanke på den
läkarnas verklighet som vi beskrev  för
honom. 

Det kvarstår dock meningsskiljak-
tigheter vad gäller hur denna verklighet
närmare skall beskrivas och hur den
skall förändras och utvecklas.

Det är här som vi uppnådde det vik-
tigaste resultatet av mötet. Lars Isaks-
son och Stockholms läkarförening har
nämligen kommit överens om att träffas
med någon form av regelbundenhet. Vi
upplever att det är intressant med ett
ömsesidigt informationsutbyte mellan
arbetsgivarorganisationen och den
största lokalföreningen i Läkarförbun-
det. Resultatet av samtalen kommer jag
bl a att redovisa på representantskapet.

Björn Meder
ordf Stockholms läkarförening
ordf lokalföreningarnas
representantskap

Är läkarna utbrända
på grund av sina extraknäck?
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