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Det är anspråksfullt att ge ut
en bok med denna titel, då man
genast förväntar sig en heltäck-
ande bild av myelomsjukdo-
men ur olika aspekter. Det är
därför desto mera imponerande
att man inte blir det minsta be-
sviken!

I förordet utlovas att inne-
hållet fokuseras på senaste rön
men att även kända basfakta i
klinisk mening behandlas. Det-
ta infrias på ett övertygande
sätt.

Multipelt myelom är en
mycket studerad malign sjuk-
dom, och det är i dag svårt att
skriva en lärobok som inte är
föråldrad redan vid publika-
tion. I föreliggande fall har
man lyckats till följd av främst
tre orsaker: 1. delkapitel (17
stycken), där de främsta exper-
terna medverkar; 2. utnyttjan-
de av mycket färsk kunskap; 3.
en utmärkt redigering av mate-
rialet. Boken innehåller totalt
nästan 1 500 referenser, varav
flertalet är från 1990-talet.

Från historik till
det allra senaste
Innehållet spänner från his-

torik till modern diagnostik
och behandling. Välkända fak-
ta som klinisk bild, klassifika-
tion, traditionell terapi med cy-
tostatika och strålning beskrivs
utförligt. Viktigt påpekande är
att magnettomografi är över-
lägsen konventionell röntgen
vid undersökning av kolumna.

MGUS (monoclonal gam-
mopathy with unknown sig-
nificance) kontra »pyrande
multipelt myelom» och mye-
lom belyses utförligt, och detta
kapitel illustrerar bokens hela
karaktär – mycket färska data
presenteras överskådligt.

Utförlig nyvunnen kunskap
om cytogenetik och onkogener
relaterade till myelom presen-
teras, men man tvingas konsta-
tera att vi ännu inte i detalj kän-
ner sjukdomens patogenes.

Emedan bokens huvudsak-
liga syfte var att belysa nya
kunskaper inom området är det

naturligt att benmärgstrans-
plantation, cytokiner, interfe-
ron och tillväxtfaktorer ges
stort utrymme. Kliniska studier
fram till 1995 presenteras i ta-
bellarisk form.

Handfasta råd
Det ges handfasta råd, ut-

ifrån dagens kunskap, om be-
handling med dessa moderna
metoder. Ett sista kapitel om
stödjande vård välkomnas, lik-
som ett utförligt innehållsre-
gister.

För att balansera mina su-
perlativer har jag till slut näst-
an letat efter brister i boken,
dock utan större framgång. Det
omnämns inte att man börjat
spekulera i ökad risk för multi-
pelt myelom för kvinnor som
erhållit bröstimplantat av sili-
kon. Som varande galen i epo-
nymer saknar jag benämningen
Crow-Fukases syndrom, likty-
digt med POEMS(»polyneuro-
pathy, organomegaly, endocri-
nopathy, M-protein, skin chan-
ges»)-syndrom, vilket kort be-
skrivs. Således bara petitesser!

Författarna gratuleras
Jag gratulerar professorerna

Gahrton och Durie till en myc-
ket värdefull bok över denna
tragiska men samtidigt intres-
santa sjukdom. Det är också
glädjande att konstatera att
Sverige, utifrån författarska-
ran, har en frontposition i
forskningen. Boken är ett mås-
te för varje hematologiskt in-
tresserad kollega! •
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En ny textbok i kirurgi för
studenter har kommit »Clinical
surgery». Boken är mycket bra.
Den är dessutom rolig och trev-
lig att läsa. Man finner till ex-

empel citat under varje huvud-
kapitel: »Thought depends ab-
solutely on the stomach; but, in
spite of that, those who have
the best stomachs are not the
best thinkers» (Voltaire); eller:
»The extirpation of the thyroid
gland for goitre typifies, per-
haps better than any operation,
the supreme triumph of the
surgeon’s art» (Halsted).

Flera seniora akademiska
kirurger har deltagit som för-
fattare. Med ett undantag kom-
mer alla från UK och Irland.
Dessutom har studenter vid St
Mary’s Hospital Medical
School aktivt deltagit som
medförfattare.

Anpassad för
dagens studenter
Avsikten har varit att inne-

hållet skall passa systemet med
»Core plus special study mo-
dules», som alla medicinska
högskolor i UK antagit som sin
princip för undervisning. Jag
tror att denna uppläggning
verkligen underlättar för de
svenska studenter som deltar i
problemorienterad undervis-
ning, där »Core knowledge»,
»Special study modules» och
»Disease at the glance» under-
lättar kirurgistudierna, kanske
allra mest i det första stadiet av
varje problemlösningsprocess.
Varje kapitel har referentbe-
dömts såväl av studenter som
av yngre medicinare och kirur-
ger. Detta kan möjligen betyda
att denna bok för dagens stu-
denter kommit så nära idealet
som möjligt.

Index över innehållet är ut-
förligt och har väl fungerande
sökord. Illustrationerna är ut-
omordentliga och gör boken
trevlig och lättläst. Bilder och
figurer har donerats av ett stort
antal läkare. Om man jämför
med en annan textbok, Burkitts

»Essential surgery», är illustra-
tionerna i den aktuella boken
annorlunda, med större antal
utmärkta färgfotografier, men
tyvärr med färre principskis-
ser. Skisser kan ofta vara utom-
ordentliga från didaktisk syn-
punkt. Om man som exempel
tar beskrivning av appendekto-
mi eller stadieindelningen av
mammarcancer känns skisser-
na i Burkitts textbok mycket
värdefullare än de fotografier
och/eller den text som finns i
Cuschieris.

Innehållet är i stort sett up-
to-date. Man diskuterar t ex i
boken nya tekniker för diagno-
stik och behandling, såsom ult-
raljud vid diagnostiken av ap-
pendicit, magnetresonans- och
datortomografi vid undersök-
ning av bukåkommor. Där-
emot har man inte beskrivit en-
doskopiskt ultraljud, en teknik
som är helt nödvändig för dia-
gnostik av vissa esofagus- och
ventrikelsjukdomar.

Beskrivning av fysikalisk
undersökningsteknik är ofta
försummad i moderna text-
böcker. Detta är inte fallet i den
aktuella boken, ingående be-
skrivningar finns. Dessa åtföljs
av högklassiska fotografiska
och tecknade illustrationer.

Vissa svagheter
En svaghet med boken är

den totala frånvaron av aktuel-
la litteraturreferenser i de olika
kapitlen. Jag tror att studenter-
na har nytta av information
som gör fördjupningsstudier
lättare, ungefär som man gjort i
Frankssons »Kirurgi» eller i
Schwartz’ stora textbok »Prin-
ciples of surgery».

Nutritionsaspekter på kirur-
gin saknas nästan helt. Detta är
en märklig företeelse när det
gäller undervisningslitteratur.
En viss information om nutri-
tion i anslutning till kirurgi
finns i flera textböcker, exem-
pelvis i Frankssons. Jag har
dock inte hittat någon modern
kirurgisk textbok som innehål-
ler tillräcklig information i äm-
net, trots att detta borde vara en
självklarhet.

En annan defekt i boken är
den minimala beskrivningen
av laparoskopisk kirurgi, den
kirurgiska teknik som har ut-
vecklats snabbast under senare
år. Studenterna borde ha fått åt-
minstone någon basal informa-
tion om vilka ingrepp som är
lämpliga med denna teknik,
liksom om resultat och kompli-
kationer.

Utmärkt komplement
Sammanfattningsvis tycker

jag dock att denna bok verkli-
gen fyller en plats i bokhyllan
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