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Forskningen kring centrala
nervsystemets funktion och
sjukdomar har under det senas-
te decenniet varit dynamisk
och framgångsrik. 1990-talet
kanske blir »hjärnans årtion-
de» med stöd av stiftelsen
hjärnfonden, som har tillkom-
mit för att främja forskning och
sprida upplysning om hjärnan
och dess sjukdomar.

Boken är skriven av 32
framstående svenska forskare
som i var sitt kapitel beskriver
ämnen såsom: funktionell ana-
tomi; storhjärnsbarkens funk-
tioner; hjärnan och medvetan-
det; synapserna; kemisk neuro-
anatomi; synen; nätverk av
nervceller styr våra rörelser;
minnet; varför sover vi som vi
gör; dyslexi; neuroser; rusets
neurokemi; schizofreni och de-
pression; barnneuropsykiatri;
traumatiska hjärnskador; rygg-
märgsskador; slaganfall; de-
menssjukdomar i åldrandet;
Parkinsons sjukdom; multipel
skleros; epilepsi; hjärntumö-
rer; huvudvärk.

Lättillgängligt språk
Framställningen är relativt

enhetlig och präglas av ett lätt-
förståeligt språk som torde
vara tillgängligt för »lekmän»,
vilka också är bokens mål-
grupp.

Varje kapitel börjar med en
kort historik och förklaring till
centrala frågeställningar inom
respektive ämnesområde. Där-
efter beskrivs den moderna
forskningens utveckling, vilket
också i tillämpliga delar inklu-
derar senaste landvinningarna
inom fysiologi, molekylärbio-
logi, neurokemi (anatomi),
psykologi och sjukdomars pa-
tofysiologi/behandling.

Slutligen ger författarna sin
syn på den framtida utveck-
lingen av forskning och be-
handling.

Nya forskningsrön
Även om boken är skriven

för »lekmän» kan den också re-

kommenderas till sjukvårds-
personal, eftersom den beskri-
ver en del nya forskningsrön
som sannolikt inte är bekanta
för alla.

Speciellt kan nämnas av-
snitt som beskriver metoder för
att studera hjärnans ämnesom-
sättning och blodflöde; utveck-
lingen av metoder att studera
hjärnans transmittorsubstan-
ser/receptorer och upptäckten
att gasen kvävemonoxid (NO)
kan verka som signalsubstans
samt beskrivning av svenska
pionjärarbeten när det gäller
nervcellstransplantation vid
Parkinsons sjukdom.

Attraktiv för
många läsare
Eftersom boken är lättläst,

rikt illustrerad och behandlar
centrala och viktiga områden
inom centrala nervsystemets
funktion och sjukdomar borde
boken vara attraktiv för många
läsare.

Boken ger aktualitet och
samhällsekonomisk tyngd åt
vanliga sjukdomsgrupper så-
som demens, slaganfall, epi-
lepsi, MS och alkoholskador.

Denna populärvetenskapli-

ga svenska bok om hjärnan och
dess sjukdomar kan varmt re-
kommenderas, och förhopp-
ningsvis kommer den att fylla
sin funktion att sprida informa-
tion till en bredare allmänhet.

Bokens uppbyggnad gör
den mindre lämpad som upp-
slagsbok trots att den avslutas
med ett utförligt innehållsre-
gister. •
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Förväntningarna är stora
när två auktoriteter på cervix-
cancer, med en sammanlagd
erfarenhet på mer än femtio år,

publicerar en bok i ämnet.
Dessa förväntningar kommer
inte på skam. Resultatet är en
komprimerad och mycket in-
nehållsrik sammanställning av
litteraturen om cervixcancer
och dess förstadier. Boken är
väldisponerad, och författarna
har lyckats undvika irrelevanta
upprepningar trots att en del
kapitel överlappar varandra.
Referenslistorna är omfattande
och adekvata och sträcker sig
fram till 1994. Författarna har
ofta valt att redovisa resultat
från litteraturen i form av över-
skådliga tabeller.

Vetenskapligt baserade ar-
gument för och emot olika stra-
tegier diskuteras ingående.
Därtill redogör författarna ofta
för hur de själva i praktiken re-
sonerar och handlägger sina
patienter, vilket jag som läsare
uppskattar även om det inte all-
tid överensstämmer med min
egen inställning. Författarna
bemödar sig också med att
väga in samhällsekonomiska
värderingar på diagnostik och
behandling, vilket känns myc-
ket tidsenligt.

Målgruppen för boken upp-
fattar jag i första hand vara spe-
cialister inom obstetrik och gy-
nekologi samt gynekologisk
onkologi. Denna faktaspäcka-
de, men ändå lättlästa, bok är
förstås också lockande för kol-
leger under utbildning inom
dessa specialiteter och bör där-
för inte saknas i klinikens bib-
liotek.

Avråder
från laserkonisation
Efter ett inledande avsnitt

om historik och epidemiologi
följer ett kapitel om screening.
Författarna för fram många ar-
gument för cytologisk screen-
ing. För oss i Sverige kan detta
tyckas vara som att slå in öpp-
na dörrar, men i USA finns
många kvinnor som inte deltar
i screeningverksamheten. Man
uppmanar därför till vaginalut-
stryksscreening vid varje till-
fälle som ges. DNA-typning av
humant papillomvirus anses
inte ge något utöver cytologin i
jakten på riskfaktorer för cer-
vixcancer.

Tydliga tabellariska sam-
manställningar över bl a fall-
gropar i diagnostiken, högrisk-
grupper och olika nomenkla-
tursystem för cervixcytologi
presenteras.

I kapitlen om diagnostik
och behandling av intraepiteli-
ala lesioner och mikroinvasiv
cancer avråder man från an-
vändning av laserkonisation,
då man anser att den termala
skadan av preparatet kraftigt
försvårar bedömningen av
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