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Denna bok är enligt föror-
det avsedd för en bred och rela-
tivt heterogen avnämargrupp,
såsom distriktsläkare, ortope-
der, internmedicinare, sjuk-
sköterskor, sjukgymnaster och
arbetsterapeuter. Vissa avsnitt
i boken har skrivits med mind-
re text för att markera de senas-
te vetenskapliga rönen av kan-
ske mindre betydelse för den
dagliga patientvården. Varje
kapitel har försetts med littera-
turreferenser, och ovanliga
fackuttryck har man försökt
undvika. Författarna har bemö-
dat sig att inkludera en utförlig
ordlista med förklaringar och
definitioner liksom färgbilaga
med bilder på framför allt kuta-
na manifestationer av reuma-
tiska sjukdomar.

Vissa brister
Boken börjar med sju kapi-

tel som handlar om allmänna
aspekter på reumatiska sjukdo-
mar. I vissa av dessa kapitel har
författarna lyckats väl med att
kort sammanfatta centrala de-
lar av reumatologi, t ex princi-
per för farmakoterapi liksom
användning av alternativa me-
del vid reumatisk sjukdom.
Vissa andra kapitel uppvisar
brister, t ex beskrivning av de
histopatologiska skeenden
som leder till den kliniskt för-
nimbara inflammationen, vilka
inte berörts. Man finner också
enstaka direkta felaktigheter,
t ex uppges naturliga mördar-
celler vara en subpopulation av
T-lymfocyter, vilket de defini-
tivt inte är.

Kort men fylligt
om sjukdomsläran
De centrala delarna av bo-

ken, dvs sjukdomsläran, är
mycket väl disponerade och
skrivna. Man redogör på ett
kortfattat men fylligt sätt för
såväl sjukdomsförloppet, de
extraartikulära manifestatio-
nerna (t ex Sjögrens syndrom,
Feltys syndrom, lung- och
hjärtproblem, neurologiska

manifestationer, amyloidos
osv) som farmakoterapin vid
reumatoid artrit. Extra eloge
får man ge författarna för in-
siktsfulla diskussioner vad av-
ser patogenetiska mekanismer
vid sjukdomen och de senaste
årens delvis lyckade, och defi-
nitivt nydanande, försök till
behandling av reumatoid artrit
genom induktion av systemisk
tolerans medelst enteral tillför-
sel av kollagen typ II.

Också kapitlet om pelvo-
spondylit är välskrivet med an-
givelser av såväl de typiska
skelettmanifestationerna som
de extraartikulära. Sambandet
mellan HLA-B27 och de rygg-
reumatiska sjukdomarna
(mindre text) är emellertid inte
helt uppdaterat, t ex saknas helt
redogörelse för samspelet mel-
lan bakteriefloran och HLA-
B27-molekylen för uppkomst
av pelvospondylit, vilket visats
i försöken med HLA-B27-
transgena råttor.

I kapitlet om septisk artrit
nämns inte borreliaartrit, vid
vilket tillstånd man ibland kan
påvisa bakterier i leden. I öv-
rigt anges gonorroisk artrit som
den vanligaste formen av sep-
tisk artrit. Dess frekvens torde
dock under det senaste årtion-
det ha blivit drastiskt reducerad
i takt med att själva genitala in-
fektionen med Neisseria go-
norrhoeae blivit en ovanlighet i
Sverige. Ytterligare några tvi-
velaktiga inlägg i detta kapitel
är rekommendationer avseen-
de röntgenundersökning, som
enligt författarna inte har nå-
gon plats vid tidig diagnostik
av septisk artrit. Enligt mångas
erfarenhet kan röntgenföränd-
ringar iakttas redan någon dag
efter debuten av symtomen.
Den bör därför utföras tidigt,
inte minst av försäkringstek-
niska skäl, för att differentiera

mellan å ena sidan ben–brosk-
förstörelsen orsakad av den
bakomliggande reumatiska
sjukdomen och å andra sidan
erosivitet på grund av bakteri-
ell infektion.

Kapitlen handlande om re-
aktiv artrit, sarkoidosartrit,
fibromyalgi liksom artriter vid
HIV är alla välskrivna och beri-
kade på ett förträffligt sätt med
autentiska patienthistorier.

Intressanta
fallbeskrivningar
Kapitlen om inflammatoris-

ka bindvävssjukdomar är väl-
skrivna med adekvata referen-
ser och intressanta fallbeskriv-
ningar. Här och där skulle man
dock vilja ha en tydligare kli-
nisk belysning av de faktiska
sjukdomsskeendena. T ex an-
ger man att »vatten i lungsäc-
ken» inte är specifikt för SLE
(systemisk lupus erythemato-
sus) utan kan förekomma vid
bl a hjärtsvikt, malignitet och
lungemboli. Påståendet är i och
för sig sant, men den pedago-
giska poängen missas, dvs att
göra en åtskillnad mellan
»vatten i lungsäcken» på grund
av transsudat som vid t ex
hjärtsvikt och exudat typiskt
för SLE. Man redovisar på ett
föredömligt sätt fosfolipidanti-
kroppssyndrom som en del av
SLE. Det eventuella behovet
av trombosprofylax vid det till-
ståndet diskuteras dock inte
alls.

Kapitlet om Sjögrens syn-
drom inleds med ett fotografi
av professor Henrik Sjögren,
svensk ögonläkare som i sin
avhandling 1933 beskrev torr-
hetssymtom från ögon och
mun. De krav för diagnos som
bokens författare anser är nöd-
vändiga saknar emellertid in-
ternationell förankring. Såle-
des ingår inte proteinfraktione-
ring i de diagnostiska kriterier-
na för Sjögrens syndrom. Skle-
rodermi- och polymyosit–der-
matomyositkapitlen är före-
dömligt kortfattade men ändå
fylliga och lättlästa.

Primära vaskulitsjukdomar
är alltid svåra att skriva om
med hänsyn till det omfattande
sjukdomsspektrumet och där-
med klassifikationssvårighe-
ter. Författarna lyckas dock väl
med sin uppgift även om man
skulle önska lite tydligare
handledning vad avser de pato-
logisk-anatomiska fynden,
som är så viktiga vid dessa till-
stånd. Till exempel redogör
man vid Wegeners granuloma-

tos mycket förtjänstfullt för se-
rologisk diagnostik med t ex
ANCA(antineutrofil cytoplas-
ma-antikropps)-test men lyck-
as undgå att  nämna förekomst
av granulom i vävnadsbiopsi-
er, så typiskt för detta tillstånd
att det inkluderas i sjukdoms-
beteckningen.

Primära vaskulitsjukdomar
liksom metabola artritsymtom
(hemokromatos, gikt, diabe-
tesartropati, amyloidos) och
metabola bensjukdomar är
kortfattat men kompetent och
underhållande beskrivna i ka-
pitel med klart läsvärde för de
avsedda målgrupperna.

Operativ behandling
Denna del tar upp de orto-

pedkirurgiska aspekterna på
behandling av patient med in-
flammatorisk ledsjukdom. Bo-
ken tar ambitiöst upp kirurgisk
behandling av patienten organ-
vis. Kapitlet beskriver väl de
vanligaste kirurgiska åtgärder-
na. Författarna har försökt att
täcka patologi, indikation för
kirurgi, kirurgisk behandling,
postoperativ behandling och
resultat av ett så omfattande
område som reumakirurgi på
40 sidor.

Alltför
schablonmässigt
Detta har tyvärr medfört att

man stundtals blivit väldigt yt-
lig i beskrivningen. Utrymme
ödslas också på att behand-
lingsprinciper upprepas för
varje led.

Författarna hade vunnit
mycket om man initialt i detta
kapitel hade beskrivit principi-
ellt de kirurgiska behandlings-
alternativ som är möjliga och
sedan under varje organsystem
hänvisat till detta. Resultaten
efter kirurgi är något schablon-
mässigt beskrivna. Författarna
anger att transartroskopisk sy-
novektomi ger bra resultat hos
över 80 procent av patienterna
under de första tre åren. Detta
står dock i kontrast mot andra
rapporter där man beskrivit en
mycket hög recidivfrekvens
med 70 procents recidiv inom
ett år.

Bred målgrupp
Sammanfattningsvis, trots

de enstaka skönhetsfläckarna,
är boken aktuell och pedago-
giskt mycket välgjord med
mängder av illustrationer och
bra kliniska fall »ur livet». Den
kan definitivt rekommenderas i
det dagliga arbetet på distrikts-
läkarstationen, den allmänna,
internmedicinska vårdavdel-
ningen, ortopeden och till sjuk-
sköterskor och annan intresse-
rad paramedicinsk personal. •
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