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Figur 2. Daglig peroral administrering av
lågdos cytostatikum (CHS828, 20 mg/kg)
var effektivt vid xenotransplanterat
neuroblastom. Efter 18 dagar var de
behandlade tumörerna en femtedel så
stora som tumörerna hos möss som
erhållit placebo. Ingen viktminskning
sågs i behandlingsgruppen. Subkutana
tumörer, mätta med skjutmått i två
dimensioner, medelvärde + medelfel.

cancer som först gjorts cykofosfamidresistenta. Om en angiogeneshämmare
(TNP-470) lades till behandlingen kunde båda tumörerna botas. Ett liknande
arbete är på väg från Robert Kerbels
grupp i Toronto (accepterat för publicering i J Clin Invest). Denna grupp har
använt sig av vinblastin och studerat
barncancern neuroblastom hos möss.
Vi har själva undersökt ett nytt cytostatikum, en cyanoguanidin [5], och givit det peroralt dagligen i icke-toxisk
dos till möss med neuroblastom, och
funnit en dramatisk effekt på tumörtillväxten (Figur 2). Fem av tio möss
blev tumörfria om TNP-470 lades till
behandlingen. Ger vi cytostatika på fel
sätt?
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Förtydligande. Två icke-existerande kommatecken och ett ord
(»av») för mycket gjorde innebörden
svårtolkad i en mening i Susanne
Ringskogs och Danuta Wassermans
artikel i Läkartidningen 14/00 (sidan
1731, mittspalten, raderna 6–7). Den
rätta lydelsen skall vara »... i förtid
hjälpte till att avsluta
livet på en
leukemipatient [6] steg,
månaden
efter offentliggörandet, dödsfallen
med denna diagnos i USA med 11,3
procent ...».

I en replik till Gunnar Hagberg i
Läkartidningen 14/00 kommer Susanne Ringskog och Danuta Wassermann med ett i sanning sensationellt påstående om situationen i
Holland. För att styrka sin uppgift
att det holländska systemet med frivillig eutanasi skulle ha lett landet
in på ett »sluttande plan» hävdar de
att »222 mentalt handikappade avlivats med eutanasi, där endast två
av dessa begärt något sådant». Men
de kan inte ha läst den artikel de
hänvisar till [1].
Artikeln handlar om »end of life
decisions», och av den framgår att
89 läkare som givit terminal vård
till förståndshandikappade i 44 procent av fallen tillgripit åtgärder som
de bedömt kan ha påskyndat döden.
Det rörde sig i de flesta fallen om att
avbryta meningslös behandling och
i återstoden av fallen om sådan
smärtlindring som kan ha påskyndat döden. Inte i något av de 222
fallen handlade det alltså om eutanasi, som begreppet uppfattas i
Holland.
Av artikeln framgår också att det
finns en tendens i vården av förståndshandikappade att vara mera
restriktiv med att sätta ut kurativ
behandling eller välja symtomlindring som kan påskynda döden, än i
vården av andra döende patienter.
Framför allt tycks sådana åtgärder
för denna patientkategori sättas in
senare i processen av döende.
Författarna oroar sig för att förståndshandikappade på det sättet
kan få en sämre palliativ behandling än mentalt kompetenta patienter, och de förordar en mer öppen
diskussion kring den här frågan.
Det vore intressant med en liknande studie i vårt eget land.
Torbjörn Tännsjö
professor i praktisk filosofi
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