
hos den student som läser kir-
urgi under det basala stadiet,
speciellt kanske i den problem-
orienterande undervisningen.
Priset är lågt jämfört med and-
ra, liknande böcker. Denna bil-
liga bok är ett utmärkt komple-
ment till annan kurslitteratur. •
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Målet med den här boken är
att presentera gastrointestinal
patofysiologi i ett mera kliniskt
perspektiv. Den skall fungera
som en bro mellan preklinisk
vetenskap och klinisk vardag.
Målgruppen är såväl medicine
studerande som yngre och äld-
re kliniker.

Boken består av tio olika
kapitel som vart och ett är skri-
vet av framstående amerikans-
ka experter inom respektive
område. Valet av kapitel är in-
tressant och avspeglar ett dyna-
miskt kliniskt tänkande i stället
för ett stelt organtänkande.
Detta framgår av kapitelrubri-
ker som »Utredning och hante-
ring av buksmärtor», »Gastro-
intestinal blödning» och »Or-
sak till illamående och kräk-
ning». Dessutom finns speci-
fikt diagnosrelaterade kapitel
såsom »Pankreatit» och »Mag-
sår».

Pedagogiskt
disponerad
Nästan varje kapitel är upp-

byggt enligt samma mönster
med en patofysiologisk över-
sikt följd av en kort beskriv-
ning av olika relevanta kliniska
diagnoser. Därefter presente-
ras en beskrivning av vilka dia-
gnostiska metoder som finns
tillgängliga, varefter ett pati-
entfall diskuteras både med
symtom och utredningsgång.
Kapitlen avslutas med en sam-
manfattning.

Denna uppbyggnad av en
lärobok är stimulerande och
spännande att läsa. Det kan

tyckas som en omöjlig ambi-
tion att boken skall kunna nå ut
till såväl medicine studerande
som färdiga kliniker, men jag
tror faktiskt att detta mål är re-
alistiskt med hänsyn till upp-
byggnaden av boken. Vi hör
ofta medicine kandidaterna un-
der den prekliniska tiden säga
att de längtar efter att få hänga
upp sin kunskap på patientrela-
terad kunskap. Denna bok kan
därför fungera som ett komple-
ment till undervisningen under
de första åren. På samma sätt
tror jag att vi kliniker har allt
för lätt att glömma de patofy-
siologiska mekanismerna till
varför våra patienter drabbas
av sina krämpor. Denna bok
fräschar på ett trevligt sätt upp
bortglömd kunskap och lär oss
dessutom nyheter inom gastro-
intestinal patofysiologi. De
tecknade figurerna är pedago-
giskt uppbyggda, men man kan
betvivla värdet av att plocka in
svartvita endoskopibilder på
t ex magsår och pseudomem-
branös colit. Det fulla värdet av
endoskopi framkommer inte
med dessa bilder.

Endast komplement
Men är det inte risk att bo-

ken blir för ytlig? Ja, utan tve-
kan kan denna bok inte fungera
som den enda läroboken i gast-
rointestinal patofysiologi eller
i klinisk gastroenterologi. För-
djupningslitteratur är nödvän-
dig, vilket också påpekas i in-
ledningen till boken. Varje ka-
pitel avslutas därför med hän-
visning till annan litteratur. Det
är dock lite irriterande att refe-
renslitteraturen till stor del be-
står av läroböcker publicerade
just på bokens eget förlag – J B
Lippincott. Kandidaterna bör
ju stimuleras att även läsa ve-
tenskapliga tidskrifter, och re-
ferenserna borde oftare hänvi-

sa till denna typ av publikatio-
ner.

Sammanfattningsvis vill
jag påstå att denna bok försö-
ker anamma ett modernt inlär-
ningssätt med ett integrerat
prekliniskt och kliniskt tänkan-
de. Den presenterar mycket
kunskap på ett lättläst sätt men
kan inte ersätta den gamla
kurslitteraturen. Frågan upp-
står då naturligtvis om det i
kandidaternas trängda ekono-
miska läge idag finns möjlighet
att köpa ytterligare en bok – jag
hoppas det. Boken är värd att
läsas. •
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Bokförlaget John Wiley &
Sons har under 1990-talet sat-
sat på diabetes med ett flertal
utgåvor, bl a om insulinresi-
stens, diabetes hos äldre och
obesitas. Böckerna är i behän-
digt format (300–400 sidor)
med kapitel skrivna av olika
författare. Kvaliteten på denna
utgivning har i allmänhet varit
mycket hög, både från prak-
tisk/klinisk och vetenskaplig
synpunkt. Boken om diabetes
och graviditet utgör inget un-
dantag i detta avseende. Två le-
dande brittiska läkare och re-
daktörer med mångårig erfa-
renhet inom området har sam-
lat en högt kvalificerad panel
av författare till de 24 kapitlen.

Europeisk prägel
Graviditet har traditionellt

haft en stor tyngd i diabetes-
verksamheten både beroende
på att vi här först lärde oss be-
tydelsen av mycket god glu-
koskontroll och intensiv insu-
linbehandling och på den dra-
matiska förbättringen av gravi-
ditetsutfallet som blivit följ-
den. Därför har böcker om dia-

betes och graviditet regelbun-
det utgivits, många i USA. Den
terapeutiska attityden har i de
senare avvikit ganska kraftigt
från den svenska. Det är därför
med glädje man hälsar en ny
bok med en relativt stark euro-
peisk prägel.

Belyser
viktiga områden
Skötseln av diabetes under

graviditet kan i stort sett sägas
ha»satt sig» under det senaste
decenniet. Behandlingsprinci-
per och kontrollrutiner har eta-
blerats och i dagens läge hand-
lar mycket om att bibehålla en
hög kvalitet. Icke desto mindre
ger boken bakgrund och sub-
stans till viktiga områden som
retinopati under graviditet,
graviditet komplicerad av nef-
ropati och obstetrisk kontroll.
Viktiga områden som behand-
las första gången är behovet av
särskilda resurser för sämre
ställda grupper i storstadsom-
råden. Det tangerar delvis pro-
blematiken med den höga fre-
kvensen av typ 2-diabetes och
graviditetsdiabetes hos in-
vandrare.

Ett något mera kontroversi-
ellt område är screening, dia-
gnos och behandling av gravi-
ditetsdiabetes där flera förfat-
tare sätter fokus på valet av rätt
nivå för omhändertagandet av
denna sjukdom.

Den viktiga frågan om den
ökade risken för framtida dia-
betes och prevention av framti-
da diabetes tas upp i två väl-
skrivna kapitel.

Rörande patofysiologi finns
intressanta bidrag om gravidi-
tetsmetabolism och missbild-
ningar, det senaste skrivet av
Ulf Eriksson från Uppsala som
ägnat flera decennier av fors-
karmöda åt att klarlägga orsa-
kerna till missbildningar vid
diabetes. De  aktuella frågorna
om låg födelsevikt som risk-
faktor för diabetes och hjärt–
kärlsjukdom behandlas i ett ka-
pitel liksom allra sist en diabe-
tisk mammas vedermödor och
glädjeämnen under en gravi-
ditet.

För diabetologer
och obstetriker
Det är oundvikligt att en vo-

lym av detta slag kommer att
innehålla ett par, tre kapitel
som skulle kunna undvaras,
men det förtar inte intrycket av
att boken är välskriven, intres-
sant, innehåller en uppdaterad
och omfattande referenslista
till varje kapitel och således
kan rekommenderas till dem
som är aktiva inom området,
både som diabetologer och ob-
stetriker. •
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