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1996. Pris £ 29.95. ISBN 1-
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Recensent: avdelningslä-
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Författarna representerar en
pedagogisk och praktisk syn på
den kliniska och medicinska
genetiken. Båda är skolade i
England, som kännetecknas av
ett föredömligt klimat när det
gäller att förmedla ny kunskap
på området samt att överföra
och tillämpa denna i praktisk
sjukvård. Boken syftar till att
ge en grundkurs i humangene-
tik med tonvikt på kunskap
som vunnits det senaste decen-
niet.

Bra komplement
Det finns ett kontinuerligt

behov av att uppdatera och för-
nya läroböcker i humangene-
tik. Kunskapen om vår arvs-
massa, och därmed om mallen
för allt mänskligt liv, ökar oer-
hört snabbt. Ett antal böcker
har utkommit i ämnet de senas-
te åtta åren, och de är ofta otill-
räckliga komplement för un-
dervisning på grundutbild-
ningsnivå i medicinsk och kli-
nisk genetik. Boken är ett am-
bitiöst försök att på ett läro-
boksmässigt sätt täcka den hu-
mana genetiken i ett tidsenligt
perspektiv. Tidsenligt är dock
ett relativt begrepp inom gene-
tik idag, även om Gregor Men-
del fortfarande har ett ord med
i laget.

Trots vissa brister är boken
ett bra komplement till befint-
lig litteratur på området, och
utgångspunkten för läsaren bör
vara ett intresse för human ge-
netik samt gymnasiekompe-
tens i biologi. De naturliga
målgrupperna är framförallt lä-
kare, biologer och sjuksköters-
kor/laboratorieassistenter.

Kombination av grunder
och aktualiteter
Boken är indelad i sex hu-

vudsektioner, som var och en
omfattar flera kapitel. Sektio-
nerna är fristående, men ger
tillsammans en helhet om arvs-
massans struktur och dess
funktion. Ett avsevärt utrymme
ges för att förklara dagsaktuel-
la metoder i studier av våra
gener. Molekylärpatologiska
aspekter berörs, men boken

hinner tyvärr bara nudda vid de
kliniska konsekvenserna.

Boken inleds med basala
kapitel om arvsmassans struk-
tur samt principer för mendelsk
nedärvning. Denna standard-
mässiga inledning finns väl re-
presenterad i en rad tidigare
böcker. I följande sektioner
presenteras däremot områden
som definitivt kompletterar ti-
digare litteratur. Författarna
går igenom basala tekniker och
metoder inom DNA-forskning
och DNA-baserad diagnostik.
Metoder för kartläggning av
arvsmassan presenteras liksom
det humana genomprojektet
(HUGO), dess syften och möj-
liga konsekvenser. En hel sek-
tion beskriver hur vår kunskap
om arvsmassan kan användas
för att studera individuella ge-
ners funktioner. Metoder och
tekniker är didaktiskt fram-
ställda och fyller ett tomrum i
befintlig kurslitteratur.

Författarna behandlar också
speciella egenskaper hos arvs-
massan; hur den är organise-
rad, släktskap mellan gener,
genetiskt släktskap mellan ar-
ter samt förekomst av variatio-
ner (polymorfier) och patogena
förändringar (mutationer).
Framställningen och aktualite-
ten av denna sektion gör den
lättläst. Molekylär patologi
tillägnas en egen sektion, här
presenteras också de kända
sambanden mellan genetiska
förändringar och cancer. Olika
mutationsmekanismer be-
skrivs och även hur kännedom
om mutationer kan användas
för diagnostik. Ett högaktuellt
område är s k komplexa sjuk-
domar, dvs sjukdomar som be-
ror på en eller flera geners in-
teraktion med omgivningen.
Ämnet är tidigare inte presen-
terat i läroboksform och tilläg-
nas ett kapitel. Möjligheter till
genterapi presenteras men blir,
i brist på praktiska exempel, till
stor del spekulativt.

Lämplig för studiecirkel
»Human molecular gene-

tics» framstår som den idag
kanske bästa baslitteraturen på
området klinisk och medicinsk
genetik. Bidraget ligger fram-
förallt i att boken kombinerar
grunder inom humangenetik
med en genomgång av aktuell
metodologi och kunskap om
vår arvsmassa. De praktiska
konsekvenserna samt tillväga-
gångssätt i kliniska situationer
berörs dock bara ytligt, vilket
gör att boken inte är komplett.

Då utbildningen av medicinsk
personal måste omfatta prak-
tiska applikationer av nyvun-
nen genetisk kunskap måste
boken kompletteras i medi-
cinska undervisningssamman-
hang.

Då bokens omfattning är
något större än vad som nor-
malt krävs för grundkurser i
ämnet kan den med fördel läsas
av specialintresserade medi-
cinstudenter och av läkare
inom alla discipliner. Valda
delar kan också läsas, och bo-
ken lämpar sig väl för en stu-
diecirkel i ämnet. •

Multidisciplinärt
om gastro-
intestinal cancer
Harold J Wanebo, ed. Sur-

gery for gastrointestinal can-
cer. A multidisciplinary ap-
proach. 864 sidor. Philadel-
phia: Lippincott–Raven, 1997.
Pris $ 201. ISBN 0-397-
51518-9.

Recensent: docent Åke
Andrén-Sandberg, kirurgiska
kliniken, Universitetssjukhu-
set, Lund.

Flera av de stora amerikans-
ka bokförlagen skickar för när-
varande ut  reklambroschyrer
om stora samlingsverk inom
onkologin, och inte minst avse-
ende gastrointestinal cancer
finns det uppenbarligen flera
stora nyskrivna böcker. För
den som under de senaste
10–20 åren ägnat sig åt patien-
ter med dessa typer av cancer
står det allt mer klart att det ty-
värr är omöjligt att tillräckligt
väl hänga med i utvecklingen
även inom ett så snävt fält som
gastrointestinal cancer. Man
klarar på sin höjd av att i läng-
den vara specialkunnig avseen-
de antingen levercancer eller
pankreascancer eller coloncan-
cer och så vidare. Detta kan
kännas lite dystert för den som
vill ta väl hand om alla sina pa-
tienter, men bör snarare uppfat-
tas som ett positivt uttryck för
att kunskapsmängden ökar med
rasande fart. I det läget kan det
kännas rätt att skaffa ett sam-
lingsverk som är väl uppdate-
rat.

Samlingsverk
I Sverige sköts patienter

med gastrointestinal cancer så

gott som enbart av kirurger,
med undantag av enstaka on-
kologiska klinikers läkare, som
skaffat sig ett specialkunnande
om den palliativa cytostati-
kabehandlingen och den radio-
logiska behandlingen. Uppdel-
ningen mellan specialiteter kan
vara praktiskt men risken finns
att vissa delar av ny kunskap
inte når fram till patienterna,
eftersom varje läkarkategori
mest läser sin speciallitteratur.
Även av detta skäl finns det an-
ledning att skaffa ett samlings-
verk med en ansats att täcka
alla prövade terapier.

Redaktören för boken,
Harold J Wanebo, är kirurgi-
professor i Providence, Rhode
Island, men har själv endast bi-
dragit textmässigt i kapitlen
om rektal- och analcancer. Han
har emellertid 130 medförfat-
tare, varav 21 från Japan och
Kina, sju från Tyskland och
fem från resten av världen
utanför USA (ingen skandi-
nav). Det är således i första
hand en mycket amerikansk
bok, och referenslistorna be-
står till ca 90 procent (87, 88 
respektive 92 procent i tre ka-
pitel om pankreas) av ameri-
kanska arbeten. Påpekandet
kan ses som en mer allmän re-
flektion över den amerikanska
dominansen i den medicinska
vetenskapen än som en kritik
av just denna bok, som i det av-
seendet knappast är vare sig
bättre eller sämre än andra lä-
roböcker med amerikanska re-
daktörer. Däremot bör det leda
till en viss försiktighet i läsan-
det; försiktighet avseende att
det finns mer information i äm-
net att hämta samt att det ame-
rikanska medikojuridiska tän-
kandet städse finns närvarande
respektive att det finns ekono-
miska incitament att behandla
även på tveksam indikation.

Lättläst, välskriven
och uppdaterad
Efter denna mer allmänna

kritik bör understrykas att bo-
ken är lättläst, välskriven och
väl uppdaterad och täcker äm-
net på ett bra sätt. I den del där
jag själv anser mig kunna äm-
net – pankreas – tycker jag att
författare som Michael Sarr
från Mayokliniken, Andrew
Warshaw från Boston och Ra-
him Moossa från San Diego
gjort ett mycket gott arbete.
Hos alla kan man ana att de för
fram sina personliga käpphäs-
tar lite starkare än vad som vore
strikt objektivt, men eftersom
de själva tror på vad de skriver
må det vara hänt. Som helhet är
framställningarna lagom långa
för den intresserade som vill
kunna ta reda på kompletteran-
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de fakta själv eller bara skaffa
sig en aktuell översikt över äm-
net.

Vad gäller tilläggsbehand-
lingen till kirurgi har man i
USA en klart mer positiv in-
ställning än vad som är vanligt
i Skandinavien, vilken nyligen
dokumenterats i konsensusmö-
tet i regi av Svensk förening för
övre abdominell kirurgi (en
delförening av Svensk Kirur-
gi). Å andra sidan redogör man
huvudsakligen väl för de fakta
som finns, men tolkar då även
överlevnadsvinster på någon
eller några månader mycket
positivt, även om livskvalite-
ten under dessa månader inte
egentligen är beskrivna. Hel-
heten får klart överbetyg.

Bra referensbok
Sammanfattningsvis tycker

jag att detta är en bra bok att ha
som referensbok för alla som
behandlar patienter med gast-
rointestinal cancer. Den bör
finnas på våra medicinska
bibliotek och i något exemplar
på de större kirurgklinikerna. •

Utmärkt lärobok
i pediatrisk
otorinolaryngo-
logi
Lauren D Holinger, Rodney

P Lusk, Christopher G Green,
eds. Pediatric laryngology &
bronchoesophagology. Phila-
delphia: Lippincott–Raven,
1996, Pris £ 135. ISBN 0-397-
5165-09.

Recensent: docent Richard
Kuylenstierna, öron-, näs- och
halskliniken, Karolinska sjuk-
huset, Stockholm.

Pediatrisk otorinolaryngo-
logi är för de flesta en relativt
okänd subspecialitet. Ungefär
en tredjedel av patienterna på
en ordinär öron-, näs- och hals
(ÖNH)-klinik utgörs av barn
och ungdomar under femton
år. Det stora flertalet av barnen
utreds och behandlas för väl-
kända sjukdomar och åkom-
mor ofta av inflammatorisk na-
tur, som otosalpingit, otit eller
tonsillit eller dessa sjukdomars
följder. Man kan på goda grun-
der säga att specialiteten en
gång i tiden uppstod för att pa-
rera effekterna av komplikatio-
ner till inflammatoriska sjuk-
domar inom ÖNH-området.

Under lång tid använde man
sig huvudsakligen av kirurgis-
ka metoder. Numera ligger
forskningsfronten ofta långt

ifrån kirurgteknisk utveckling,
och frågeställningarna löses i
stället i samverkan med mikro-
biologer, immunologer och
molekylärbiologer. De inflam-
matoriska ÖNH-sjukdomarna
drabbar i mycket stor utsträck-
ning yngre och barn, som där-
för blir föremål för ett särskilt
forskningsintresse. En helt an-
nan grupp av barn med sjukdo-
mar som ÖNH-specialisten,
särskilt internationellt, på se-
nare tid intresserat sig alltmer
för är individer med förvärvade
eller medfödda skador i hu-
vud–halsområdet. Dessa pati-
enter remitteras vanligen inte
automatiskt till ÖNH-klinik
utan har sin hemvist på barn-
sjukhus. 

Fyller ett stort behov
Många av de sjukdomar,

skador och missbildningar
som man som ÖNH-specialist
möter på barnkliniken är inte
bara ovanliga utan ofta svårbe-
handlade. Barnen har många
gånger komplicerade interkur-
renta sjukdomar eller miss-
bildningar, är måhända intube-
rade och respiratorbehandlas. I
de mera komplicerade fallen
saknas annat än anekdotisk er-
farenhet bland kolleger inom
landet. Flera specialister som
är särskilt intresserade har där-
för sökt kontakter och delvis
utbildning utomlands, vilket
på relativt kort tid har höjt
kompetensen på flera håll i
landet. När det som nu har gi-
vits ut en lärobok i pediatrisk
laryngologi och bronkesofa-
gologi, ser den intresserade till
att snabbt förskansa sig på ett
ostört ställe för att ta del av vis-
domen.

»Pediatric laryngology &
bronchoesophagology» har re-
digerats av Lauren D Holinger,
Rodney P Lusk och Christop-
her G Green i samverkan med
en rad andra välkända läkare
och forskare och fyller med sin
kliniska inriktning ett stort be-
hov.

Boken, som är på drygt 400
sidor, utmärks av en stringent
och logisk struktur med många
och utmärkta illustrationer och
diagram. Struphuvudets, luft-
vägarnas och matstrupens em-
bryologiska utveckling har för
en gångs skull givits en aptitlig
och intresseväckande utform-
ning, liksom områdets grund-
läggande normala och patolo-
giska anatomi hos barn i olika
ålder och utveckling. Endosko-
piska fotografier åtföljs sålun-

da i flera avsnitt av schematis-
ka tecknade bilder för ökad för-
ståelse, men detta till trots ges i
ett separat avsnitt tekniska råd
och anvisningar om endosko-
pisk fotografering och doku-
mentation.

Test av det kliniska
omdömet
Några kapitel ägnas lite

ovanligare ämnen som princi-
per för hur beslut skall fattas i
riskabla situationer hos barn
med t ex allvarliga övre luft-
vägshinder, och det förekom-
mer till och med ett självtest
där läsaren får pröva sitt klinis-
ka omdöme på verkliga fall ur
författarens fatabur. I allt vä-
sentligt är boken emellertid en
traditionell lärobok som följer
en konsekvent och didaktisk
linje.

Kapitelvis tar man upp äm-
nen som anestesi vid undersök-
ning och operation av övre luft-
vägshinder, endoskopisk in-
strumentering och teknik, ut-
redning och värdering av för-
värvade och kongenitala ska-
dor och förträngningar i sär-
skilt larynx och trakea. Andra
kapitel ägnas kronisk hosta,
gastroesofagal reflux och
sömnapnésyndrom hos barn.

Rekommenderas varmt
På många håll i världen har

man befarat och även noterat
en ökning av barn med förvär-
vade och medfödda skador
inom ÖNH-området och då
särskilt i larynx och trakea mot
bakgrund av bl a neonatalogins
snabba utveckling. I Sverige
kan vi näppeligen skönja en så-
dan utveckling. Utomordent-
ligt välskött andningsvård på
neonatal och barnintesivvårds-
avdelningar leder till få kom-
plikationer av denna art. Icke
desto mindre förekommer des-
sa och andra skador och fordrar
många gånger stora och inte
minst långvariga insatser med
hög morbiditet och lidande för
barn och anhöriga.

Föreliggande lärobok ger
goda grundläggande kunska-
per inom ämnesområdet och är
dessutom kompletterad med
fylliga och aktuella referenslis-
tor. Det är därför referentens
uppfattning att boken varmt
kan rekommenderas inte bara
till särskilt intresserade ÖNH-
laryngologer utan även till fö-
reträdare för anestesi, intensiv-
vård och pediatrik i olika for-
mer. •

Gastroentero-
logi för
distriktsläkare
Gastroenterology. Prime

practice. CD-ROM. Volume
2, number 2. A CD-ROM se-
ries for primary care practi-
tioners. Plattform: Windows.
Uppdateringsfrekvens: 4
ggr/år. Pris £ 60. New York:
Churchill Livingstone, 1997.
ISBN 1-57602-003-7.

Recensent: dr Mikael Gro-
nowitz, Nödinge vårdcentral,
Nödinge.

»Primepractice» är ett inter-
aktivt CD-ROM-program ska-
pat av läkare vid Mayokliniken
i Rochester MN USA. Pro-
grammet riktar sig till ameri-
kanska distriktsläkare för fort-
bildning, men lämpar sig lika
bra för svenska kolleger. Pre-
numeranter får en ny CD-ROM
var tredje månad.

Jag har granskat nr 2 1996
som handlar om gastroentero-
logi, där syftet är att ge läsaren
nyheter inom området. Tidiga-
re utgåvor har handlat om kar-
diologi, neurologi, kärlsjukdo-
mar och hypertoni, lungmedi-
cin och prevention.

Kliniska fall med facit
Varje CD-ROM består av

fyra delar, där tyngdpunkten
ligger på fjärdelen med fyra
kliniska fall. Som läkare arbe-
tar man sig systematiskt genom
fallen med anamnes, klinisk
undersökning och preliminär
diagnos. Därefter beställer
man relevanta prov och utred-
ningar. Till sist sätter man en
slutgiltig diagnos och får facit.

I de övriga delarna finns ett
avsnitt med senaste nytt, »Hot
topics», ett bibliotek med refe-
rensmaterial och slutligen en
sista del kallad »Etc». Pro-
grammet är lärorikt och an-
vänder på ett elegant sätt mo-
dern multimediateknik. Serien
kombinerar illustration, video
och ljud, där patienterna berät-
tar om sina symtom m m.

Utbildningsmaterial
av hög kvalitet
Hjärttoner och lungauskul-

tationsfynd hörs väl. De video-
inspelade endoskopierna håller
mycket hög kvalitet. Röntgen
och ultraljudsbilder är lika bra
som i verkligheten. Program-
met är roligt och lättanvänt, så-
väl för den datorovane, som för
den lekfulle. Det lämpar sig väl
för enskild fortbildning, och är
utmärkt för vidareutbildning
av AT- och ST-läkare. •
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