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Behandlingen av sten i de
övre urinvägarna har genom-
gått en dramatisk utveckling
under de senaste 15 åren, först
den perkutana stenkirurgin och
stenextraktion via uretäroskop
och sedan stötvågsbehandling;
behandlingar som kan ges poli-
kliniskt med ett minimalt obe-
hag för patienten.

Stora ansträngningar har
under samma tid lagts ner på att
förstå mekanismerna bakom
uppkomsten av sten i urinvä-
garna och på att utveckla meto-
der för recidivprofylax.

Här har emellertid inte någ-
ra mer revolutionerande upp-
täckter gjorts, och även om vi
nu vet mer om kristallisations-
processen i urin är mycket fort-
farande okänt, t ex vad det är
som gör att de kristaller som
bildas bakas samman till hårda
stenar. Behovet av profylax är
inte heller lika stort längre ef-
tersom det nu finns skonsam-
ma behandlingsmetoder.

Rikligt med referenser
Allt detta och mer finns be-

skrivet i den anmälda boken
som är en »stenbibel» med väl
över 1 100 sidor i A4-format
med dubbla spalter och små
marginaler. Den täcker det
mesta om sten i urinvägarna
och även kringliggande områ-
den som hematuri, D-vitamin-
metabolism och hyperparaty-
reoidism på ett mycket utför-
ligt sätt. Antalet referenser är
enormt och för de flesta ämnes-
områden inkluderande även
många artiklar skrivna under
de senaste fem till sex åren.

Varierande kvalitet
Med över 100 kapitelförfat-

tare varierar givetvis både den
vetenskapliga kvaliteten, aktu-
aliteten och den pedagogiska
framställningen. Vissa kapitel,

som det första om nukleation,
kristalltillväxt och aggrega-
tion, är mycket didaktiskt
skrivna. Andra, som det om in-
fektionssten, är mer summaris-
ka och inte lika aktuella med
slagsida åt författarens egna
delvis förlegade forskningsre-
sultat. Bildmaterialet är också
av varierande kvalitet och inte
alltid speciellt bra, och färgbil-
der saknas helt.

Djupet och bredden
är styrkan
Styrkan med boken är att

den är heltäckande och därige-
nom ett bra uppslagsverk på
urologiska kliniker, inte minst
för läkare under vidare- och ef-
terutbildning. Vill man veta
något om stenrelaterade pro-
blem står det i boken, alltifrån
kristallisationsmekanismer och
löslighetsprodukter till stenin-
ducerad hematuri.

Det finns liknande böcker
om sten i urinvägarna som är
väl så bra, men de saknar den
bredd och det djup den nu an-
mälda boken har, och den re-
kommenderas starkt till det
urologiska referensbiblioteket.
Den är av mer tveksamt värde
för en njurmedicinare, såvida
han eller hon inte har ett utprä-
glat intresse för njurstenssjuk-
domen och dess behandling. •
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Ökade kirurgiska  kunska-
per och samtidig ortopedtek-
nisk utveckling, tack vare bl a
nya syntetiska material och
tekniker, har förbättrat situa-
tionen för de extremitetsampu-
terade patienterna, åtminstone
i de delar av världen där sam-
hällsstruktur och ekonomi  har
tillåtit  medicinska framsteg.

Inom ISPO (International

society for Prosthetics and Or-
thopedics) har man tyvärr kun-
nat konstatera att landvinning-
arna  inte utnyttjas fullt ut. En-
ligt redaktörerna för denna bok
kan det bero på att amputatio-
ner ofta utförs av kirurger, som
gör få amputationer varje år,
som inte inser betydelsen av
amputationsstumpen som rö-
relseorgan och som även sak-
nar kontakt med protestillver-
karen. Detta är till men för pa-
tientens framtida funktion och
rehabilitering.

Konsensus
För att samla, värdera och

senare sprida aktuell kunskap
och erfarenhet kring de extre-
mitetsamputerade arrangerade
ISPO 1990 en konsensuskon-
ferens. Ett 50-tal auktoriteter
hade kritiskt granskat 20 års
litteratur inom områdena am-
putationskirurgi, protesförsörj-
ning och rehabilitering. Denna
konferens och dess konsensus
har inspirerat till en lättanvänd
och heltäckande bok om arm-
och benamputationer, protes-
försörjning och rehabilitering.
Den redovisar både medicinskt
väl underbyggda fakta om de
olika amputationsnivåerna, in-
klusive protesförsörjning, och
utrednings- och behandlings-
rutiner vid tillstånd där hot mot
extremitet och funktion före-
ligger.

Rik idé och
kunskapskälla
Boken är strukturerad i 18

kapitel med totalt 46 artiklar
skrivna av namnkunniga auk-
toriteter från Europa, USA, Ca-
nada, Indien och Australien.
Varje artikel innehåller en refe-
renslista.

Det fotografiska bildmate-
rialet presenteras i svart/vitt,
vilket tyvärr ibland ger ett nå-
got förlegat, tråkigt och inte
tillräckligt informativt intryck.
De operationstekniska be-
skrivningarna är enkelt stilise-
rade, men de upplevs oftast
som tillräckligt beskrivande,
åtminstone för den något erfar-
ne kirurgen.

Boken riktar sig framför allt
till amputerande allmänkirur-
ger, ortopedkirurger och kärl-
kirurger, men den kan med för-
del studeras även av ortopedin-
genjörer och andra i teamet
kring den extremitetsampute-
rade.

Layout, format och disposi-
tion gör boken lätt att använda
som uppslagsbok och som en

rik idé- och kunskapskälla att
ösa ur.

Heltäckande innehåll
Förutom rent operations-

tekniska beskrivningar ges för
varje amputationsnivå en kort
men illustrativ beskrivning av
biomekaniken hos protesen.
Eftersom en mycket stor andel
av västvärldens amputationer
utförs på grund av  kärlsjuk-
dom och diabeteskomplikatio-
ner har även kärlkirurgiska
överväganden och handlägg-
ningen av diabetiska/neuropa-
tiska fotsår sin givna plats.
Barnortopeder och handkirur-
ger finner sina speciella ampu-
tationsfrågor belysta.

Amputationskirurgi ur så-
väl afrikanskt som indiskt per-
spektiv presenteras summa-
riskt. Utvecklingsländernas
specifika problem kring ampu-
tationer och protesutformning
bestämda av fattigdom och
kulturella skillnader i sittmön-
ster m m berörs kortfattat.

De svårbearbetade psyko-
sociala frågor som uppstår
både pre- och postoperativt vid
amputation, oavsett orsak och
nivå,berörs tyvärr inte alls.

Utnyttja
kunskapskällan!
Totalt är dock boken ett

mycket värdefullt tillskott, och
den bör finnas tillgänglig vid
de kliniker där amputationskir-
urgi bedrivs. Det kommer att
dröja länge innan en så massiv
klinisk-teknisk erfarenhet och
vetenskaplig kunskap inom
detta specialområde åter sam-
las på ett och samma ställe. Nu
gäller det bara att boken stude-
ras så att kunskapsnivån
höjs! •
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Vad kostar boken?
Det händer att den uppgift
om bokpriset som Läkar-
tidningen uppger i recen-
sioner  inte stämmer med
det pris bokhandeln begär.
Vi har successivt övergått
till att ange priset i utgivar-
landets valuta, eftersom
många faktorer gör att ett
omräknat pris lätt blir miss-
visande. Valutakursen kan
variera, bokhandelns om-
kostnader likaså.
Vi vill ge våra läsare rådet
att kontrollera priset med
bokhandeln innan boken
beställs. Det händer att
kostnaden för en bok blir
upp till dubbelt så stor som
en direkt omräkning efter
valutakursen antyder.


