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Under de senaste trettio
åren har parenteral nutrition ut-
vecklats från att ha varit en fa-
scinerande förhoppning till att
bli en praktiskt genomförbar
möjlighet att tillfredsställa pa-
tienters behov av samtliga nä-
ringssubstrat oavsett vilket nä-
ringsbehov som kan föreligga.
Tillförsel via mag–tarmkana-
len av olika definierade nä-
ringslösningar har utvecklats
under de senaste femton åren
och har inneburit att många pa-
tienter som tidigare erhöll pa-
renteral nutrition numera kan
ges tillräcklig näringstillförsel
med hjälp av enteral nutrition.

Ämnesområdet har kommit
att benämnas »klinisk nutri-
tion» för att betona att det vik-
tiga är att patienternas behov
av näring tillfredsställs och att
det är av underordnat intresse
huruvida detta sker genom pa-
renteral eller enteral nutrition.
Trots att det förefaller finnas en
allmän insikt om vikten av nä-
ringstillförsel för att tillfriskna
från olika sjukdomstillstånd,
har det upprepade gånger vi-
sats att många patienter inlagda
på sjukhus kan anses vara mal-
nutrierade och att nutritionssta-
tus i många fall förvärras under
sjukhusvistelsen. Det finns så-
ledes ett klart behov av uppda-
tering av kunskaperna inom
klinisk nutrition.

Heltäckande beskrivning
Denna nyskrivna lärobok

har tillkommit under redaktion
av Payne-James, Grimble och
Silk, som alla är välkända fors-
kare och kliniker. Man anger
att målsättningen är att den
skall praktiskt kunna användas
av all sjukvårdspersonal och
samtidigt vara ett referensverk
inom klinisk nutrition för såväl
blivande läkare som specialis-
ter.

Det är en svår uppgift att
skapa en hanterbar bok som
skall ge en tillräcklig teoretisk
underliggande bakgrund och

samtidigt ge praktisk handled-
ning inom klinisk nutrition
inom så skilda specialiteter
som intensivvård, njurmedi-
cin, lungmedicin, infektion,
geriatrik förutom inom kirurgi
och medicin. Tillsammans
med ett trettiotal andra välre-
nommerade författare har re-
daktörerna på drygt 500 sidor
lyckats att ge en tämligen hel-
täckande beskrivning av äm-
nesområdet som väl lever upp
till den uppsatta målsättningen.

I de 37 kapitlen beskrivs un-
dernärda och hypermetabola
patienters metabola bakgrund,
kroppens aminosyra- och ener-
gimetabolism, gastrointestinal
fysiologi och hur nutritionssta-
tus och näringsbehov kan be-
dömas. Sedan följer praktiska
aspekter på parenteral och en-
teral nutrition vad gäller tekni-
ker och näringslösningars
egenskaper. I bokens tolv sista
kapitel behandlas hur klinisk
nutrition kan genomföras vid
olika vanliga sjukdomstill-
stånd (lever-, njur-, och lung-
sjukdom, vid inflammatorisk
tarmsjukdom, cancer eller
HIV-infektion m fl).

Europeisk bakgrund
Kapitlen håller en jämn och

genomgående hög klass. Några
förtjänar dock särskilt att om-
nämnas. Det gäller bl a Renni-
es kapitel om protein- och ami-
nosyrametabolism och Grim-
bles avsnitt om gastrointestinal
fysiologi. De praktiska aspek-
terna har beskrivits tämligen
heltäckande och särskilt njut-
bart att läsa var Silks kapitel
om enteral nutrition.

Den enda motsvarigheten
till denna bok är J Rombeaus
och M Caldwells mera om-
fångsrika och ungefär lika dyra
»Clinical nutrition» har skri-
vits av företrädesvis amerikan-
ska författare, medan den nya
boken företrädesvis skrivits av
forskare och kliniker med eu-
ropeisk bakgrund.

Payne-James, Grimble och
Silks bok har ett mera hanter-
bart format och en text som är
mera koncis än sin amerikan-
ska föregångare. Den torde
vara lättare att använda i det
praktiska arbetet med patienter
som har nutritionsproblem och
är av naturliga skäl bättre upp-
daterad än Rombeau och Cald-
wells två år gamla upplaga.

Den kan rekommenderas
för klinikbiblioteket för alla
specialiteter som sköter patien-
ter i behov av enteral eller pa-

renteral nutrition. Många kol-
leger med specialintresse för
klinisk nutrition kommer att
vilja ha ett personligt exem-
plar. •
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Denna utomordentliga läro-
bok i basal neurofysiologi och
centrala nervsystemets anato-
mi utgavs första gången 1990.
Föregångaren var faderns Alf
Brodal »Sentralnervesystemet
– Dets bygning og trekk av dets
funksjon», som kom ut i fyra
utgåvor 1949–1982.

Namnet Brodal förpliktigar
och förväntningarna är högt
ställda, när man tar del av den-
na boks innehåll. Per Brodal
har tveklöst lyckats med upp-
giften att på ett didaktiskt före-
dömligt sätt lotsa läsaren från
basal neurohistologi och neu-
rofysiologi till neuroanatomi
och en integrerad helhetssyn på
centrala nervsystemets funk-
tion.

I förordet skriver författa-
ren att boken främst är avsedd
för blivande läkare, sjukgym-
naster och psykologer, dvs yr-
keskategorier som behöver in-
trängande kunskaper om nerv-
systemets uppbyggnad och
funktion. Boken omfattar sam-
manlagt mer än 600 sidor och
är skriven på norska med för-
norskning av en del beteck-
ningar och fackuttryck. Det gör
den på intet sätt svårläst för en
svensk.

Snabb utveckling
Neurovetenskapen befinner

sig i snabb utveckling och de
fem åren sedan föregående ut-
gåva har nödvändiggjort en be-
tydande omskrivning med upp-
datering. Ett nyskrivet kapitel
om hjärnans utveckling, plasti-
citet och åldrande har tillkom-
mit. Illustrationerna är frikosti-
ga och genomgående »to the
very point». Varje kapitel har

dessutom försetts med fördjup-
ningsavsnitt, där texten sätts i
ett djupare sammanhang inklu-
sive integreras med det neuro-
logiska sjukdomspanoramat.

Boken har sex delar och in-
leds med huvuddragen i nerv-
systemets uppbyggnad och
funktion. Det följs sedan syste-
matiskt av delar som omfattar
sensoriska, motoriska system
och funktioner, av hjärnstam-
mens och kranialnervernas
struktur och funktion, det auto-
noma nervsystemet och avslu-
tas med högre cerebrala funk-
tioner, dvs cerebrala cortex och
limbiska strukturer.

Genomgående är en bred
marginal med »korte stikk-
ord», som underlättar att finna
vad man söker och som tillåter
också egna kommentarer,
kompletteringar. Boken avslu-
tas med en litteraturförteck-
ning över viktigare artiklar
inom respektive områden.

Njutning att läsa
Min grundläggande utbild-

ning i neuroanatomi och neuro-
fysiologi ligger mer än 30 år
tillbaka i tiden. Förvisso har
neurovetenskapen utvecklats
oerhört under denna tid, men
det har också läroböckerna.
Det måste vara en njutning att
som medicine studerande få ta
del av Per Brodals bok, som
bör lämpa sig väl också för stu-
dier utifrån problembaserad in-
lärning. Denna bok fyller sin
plats i den tidiga medicinska
grundutbildningen. •
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Under senare år har ett stort
antal läroböcker i anatomi utgi-
vits av olika förlag. I de flesta
fall rör det sig om reviderade
upplagor, där den anatomiska
framställningen kompletterats
med kliniska aspekter och mo-
derna diagnostiska bilder. Fö-
religgande anatomibok faller
väl in i denna rad. »De indre or-
ganers anatomi» är mycket
trevlig och lättläst; i en engelsk
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