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Detta är en alldeles utmärkt
bok i gynekologisk ultraljuds-
diagnostik. Boken lämpar sig
kanske inte för den verklige
nybörjaren utan riktar sig fram-
för allt till den som redan har
viss erfarenhet av gynekolo-
gisk ultraljudsundersökning.

Boken är uppdelad på 20
kapitel. De fyra första kapitlen
är allmänt hållna och behandlar
ultraljudsfysik, val av ultra-
ljudsapparatur och undersök-
ningsteknik. Därefter avhand-
las i tur och ordning specifika
områden inom gynekologin så-
som patologiska tillstånd i ute-
rus, adnexresistenser, tidig gra-
viditet, infertilitet, sonohys-
terografi, punktionstekniker,
färgdopplerultraljud, ovarial-
cancerscreening etc.

Ny strategi
När det gäller fysikkapitlet

har författarna valt att försöka
angripa detta svåra ämne på ett
nytt sätt: de ägnar sig inte så
mycket åt teoretiska resone-
mang utan försöker sätta in 
ultraljudsfysiken i ett praktiskt
sammanhang. Enligt mitt för-
menande behandlas ultraljuds-
fysiken lite väl ytligt. Troligen
hade en kombination av en
konventionell beskrivning av
ultraljudsfysiken och författar-
nas nya strategi varit att före-
dra. I kapitlet om ultraljudsfy-
sik finns ett appendix med 
ultraljudsbilder, där figurtex-
terna ger tips om hur kvaliteten
i ultraljudsbilden skulle kunna
förbättras genom ändringar i
apparatens inställning. Detta är
utmärkt!

Rikt illustrerad
Samtliga kapitel i boken

håller hög kvalitet och är rikt il-
lustrerade med bra ultraljuds-
bilder. Mycket bra är kapitlen
om diagnostik av ektopisk gra-
viditet och om gynekologiska
invasiva ingrepp. Det är också
välgörande att författarna har

en sund inställning till färg-
dopplerultraljudsundersökning:
författarna påpekar mycket rik-
tigt att denna teknik ännu inte
är färdig att tas i kliniskt bruk.
Mindre bra är det att författar-
na mycket starkt propagerar för
ovarialcancerscreening med
vaginal ultraljudsundersök-
ning. Det finns ännu inget ve-
tenskapligt underlag för att re-
kommendera sådan screening!

Amerikanska särdrag
Boken har en del ameri-

kanska särdrag som känns lite
främmande för en skandinav:
bl a ägnar författarna flera si-
dor åt tips om hur man skall ut-
forma sina ultraljudssvar så att
man löper minsta möjliga risk
att bli anmäld för feldia-
gnostik respektive har störst
möjlighet att klara sig ur kni-
pan om man trots allt skulle bli
anmäld. Lite underligt känns
det också att författarna i flera
kapitel närmast sjunger en lov-
sång till den gynekologiska 
ultraljudsundersökningen och
beskriver den som oumbärlig i
de flesta kliniska situationer.

Användbar även
i svensk miljö
Sammanfattningsvis är det-

ta en bok med hög vetenskaplig
kvalitet och aktualitet, som
trots sin amerikanska prägel är
användbar i svensk miljö.
Framför allt är den användbar i
vidareutbildningssyfte. För den
som vill skaffa en bok i gyneko-
logisk ultraljudsdiagnostik till
sin kvinnokliniks referensbib-
liotek är denna bok ett mycket
bra val och ett alternativ till en
annan bok jag tidigare rekom-
menderat, nämligen M Dod-
son, ed. Transvaginal ultra-
sound. New York: Churchill
Livingstone, 1995 (2 ed). •
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Under den senare hälften av
förra året publicerades de ovan
nämnda två böckerna om HIV-
infektion och aids. Det rör sig
om två gedigna böcker med nå-
got olika inriktning men med i
stort samma sorts brister.

Kliniskt perspektiv
Den bok som Wormser är

redaktör för har ett kliniskt per-
spektiv. Efter en kort presenta-
tion av HIV-epidemiologi äg-
nas ett antal kapitel åt vården
av vuxna HIV-patienter, av
kvinnor med HIV samt av
spädbarn, barn och tonåringar
med HIV. Därefter följer kapi-
tel om lungkomplikationer, om
neurologiska, gastrointestinala
och neoplastiska komplikatio-
ner av HIV, som tillsammans
upptar ungefär 225 sidor. Ett
20-sidigt kapitel ägnas åt in-
fektionskontroll på sjukhus
och i hemmiljö, dvs hygien-
aspekter på HIV-vård. Av res-
terande 125 sidor av boken äg-
nas ett kapitel åt antiretroviral
kemoterapi, eller med andra
ord behandling med virushäm-
mande medel av HIV-infektio-
nen, och ett annat kapitel åt far-
makologiska aspekter på olika
preparat som används vid be-
handling av HIV-patienter.

Dessa två kapitel är bekym-
mersamma, eftersom det mesta
av det som används i dag sak-
nas. Det följande kapitlet om
smärtbehandling vid aids är
viktigt och riktigt bra. Ett kapi-
tel om alternativa terapier ger
information om vitaminer och
antioxidantia, om »compound
Q» och gurkor och meloner,
om oralt alfainterferon, cys-

teinprekursorer, DNCB (dini-
troklorbensen), om kinesiska
örter och akupunktur och dy-
likt. Det sista kapitlet behand-
lar omvårdnad av HIV-sjuka
patienter och är högst läsvärt.

Mer omfattande
innehåll
Den bok som DeVita, Hell-

man och Rosenberg, tillsam-
mans med tre biträdande re-
daktörer och 86 medförfattare,
har skrivit omfattar i stort sett
allt det ovan nämnda i större
format plus en hel del annat,
t ex molekylärbiologi och im-
munpatogenes vid HIV-infek-
tion. Det är en alldeles förträff-
lig och välskriven bok, ange-
näm att hålla i handen och
ganska vacker att titta på.

Båda böckerna
brister i aktualitet
Ändå är det svårt att hel-

hjärtat rekommendera någon-
dera boken, åtminstone till en
potentiell läsare som har till-
gång till någon bok om HIV-
infektion tryckt under de se-
naste åren. Orsaken till detta
framgår till en del av ett extra-
uppslag daterat 1997 i mitt ex-
emplar av DeVitas bok med ru-
briken »Antiretroviral therapy
update», vars text börjar så här
i min översättning: »Sedan det-
ta kapitel färdigskrevs tidigt
1996, har åtskilligt nytt till-
kommit; bland annat en bättre
förståelse för den höga farten i
omsättning av HIV och av hjäl-
parceller, åtskilliga studier
som talar för betydelsen av att
mäta mängden HIV-RNA i
plasma som kontroll av be-
handlingens effektivitet samt
lovande preliminära resultat av
behandling med flera olika
kombinationer av  tre HIV-pre-
parat …»

Lägg till detta ytterligare
väsentliga upptäckter som
båda dessa böcker inte hunnit
behandla. Sedan december
1995 har det publicerats ett
stort antal artiklar som bidragit
till att klargöra betydelsen av
olika coreceptorer för HIV-
transmission och kanske för
sjukdomsutveckling. I Nature
Medicine mars 97 finns en arti-
kel som redovisar en HIV-pati-
ent med homozygot deletion i
allelen för CCR-5, en företeel-
se som man trott skulle skydda
helt från sexuellt överförd
HIV-smitta, men som uppen-
barligen inte gör det till 100
procent.

Vidare innehåller samma
Nature Medicine-nummer fle-
ra artiklar inom det heta forsk-
ningsområdet kring Kaposis
sarkom samt en ytterst viktig
artikel med rubriken: »HIV-1:
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