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Intressant
och lättläst
om extrauterin
graviditet
Isabel Stabile. Ectopic

pregnancy. Diagnosis and
management. 160 sidor. Cam-
bridge: Cambridge University
Press, 1996. Pris £ 18.95.
ISBN 0-521-49612-8.

Recensent: docent Mats
Ahlgren, forskningslaborato-
riet, kvinnokliniken, Universi-
tetssjukhuset, Lund.

Denna intressanta bok re-
censerades i Lancet i augusti
1996. Det har tagit tid för den
att leta sig till Sverige. Förfat-
taren är professor vid Center
for Biomedical Research, Flo-
rida University, USA, och hon
presenterar en utmärkt översikt
över aktuella kunskaper om
diagnos och handläggning av
extrauterin graviditet. Den pe-
dagogiska uppläggningen är
föredömlig. Vart och ett av de
elva kapitlen avslutas med 
»Point summary», och har man
ont om tid kan man mycket väl
få en god överblick bara genom
att läsa dessa »points». Refe-
renserna till varje kapitel är
mycket väl valda, och Europa
inklusive Skandinavien är väl
representerat.

Kapitelrubrikerna omfattar
1. Incidence, aetiology and
pathophysiology; 2. Clinical
presentation of ectopic preg-
nancy; 3. Biochemical diagno-
sis; 4. Ultrasound diagnosis; 5.
Surgical diagnosis; 6. Practical
management of suspected ec-
topic pregnancy; 7. Extratubal
and unusual ectopic pregnan-
cies; 8. Medical treatment; 9.
Conservative and expectant
management; 10. Radical sur-
gery; 11. Pregnancy after ecto-
pic pregnancy. En epilog inne-
håller framtidsvisioner.

Sverige väl framme
men problem kvarstår
I Sverige har vi legat väl

framme när det gäller utveck-
lingen av både diagnostik och
behandling av extrauterina gra-
viditeter. Hjälpmedel i form av
serum-hCG, på vissa håll se-
rum-progesteron, och transva-
ginalt ultraljud har lett till allt
tidigare diagnos. Tubarruptu-
rerna har därför minskat i antal
och därmed behovet av akut la-
parotomi på grund av blöd-
ningschock. Laparoskopisk
operation på dagtid är rutin på
de flesta håll. I boken beskrivs
allt detta på ett systematiskt

sätt. Men några problem kvar-
står och poängteras av författa-
ren.

Vid låga hCG-nivåer kan
det vara svårt att skilja hotande
spontan abort från extrauterin
graviditet. Upprepade under-
sökningar är en självklarhet.
Glädjande nog betonas möjlig-
heten att granska material som
framfötts ur uterus på förekom-
sten av chorion villi. Finns så-
dana har patienten inte extra-
uterin graviditet. Undantaget
är förekomst av samtidig intra-
och extrauterin graviditet (he-
terotopisk graviditet), vilket är
vanligast efter in vitro-fertili-
sering.

Medicinsk behandling an-
ges som lämplig i upp till 25
procent av alla extrauterina
graviditeter. Metotrexat kan
ges genom lokal injektion an-
tingen laparoskopiskt, transva-
ginalt eller transcervikalt. Sys-
tematisk behandling med me-
totrexat anses inte lika bra.
80–90 procent av medicinsk
behandling är framgångsrik
med 80 procent framtida kon-
ception och 11 procent uppre-
pad extrauterin graviditet. Det
är ännu för tidigt att säga om
medicinsk behandling är över-
lägsen kirurgisk vad gäller
framtida fertilitet.

Spekulerar över
framtidsvisioner
I epilogen spekulerar Isabel

Stabile över två framtidsvisio-
ner. Den första förutsätter så-
dana framsteg inom fiberoptik-
tekniken att man kan kanalise-
ra äggledaren och få en diagnos
utan traumatisering och däref-
ter också en skonsam behand-
ling. Den andra visionen är att
flytta en extrauterin graviditet
till uterus. Det finns redan fyra
fall i litteraturen, det första
publicerat redan 1917 av Wal-

lace. Grudzinskas och medar-
betare beskrev 1994 vilka för-
utsättningar som bör uppfyllas
för att möjliggöra framtida
»förflyttningar»: tidig och ex-
akt diagnos, jourhavande team
av kirurger och embryologer,
snabba och exakta metoder för
bestämning av karyotyp hos
fostret samt utveckling av
lämplig kirurgisk teknik. Den
som lever får se!

Välskriven och värdefull
Sammanfattningsvis är det

en välskriven, lättläst och vär-
defull bok, som bör finnas på
varje kvinnokliniks biblio-
tek. •

Norsk öron-,
näs- och hals-
bok för allmän-
läkare och
studenter
Atle Rønning Arnesen.

Øre-, nese-, hals-sykdommer
– en kortfattet innføring. 200
sidor. Oslo: Universitetsforla-
get, 1996. Pris 245 nkr. ISBN
82-00-41570-8.

Recensent: distriktsläkare
Liselott Tano, vårdcentralen
Sanden, Boden.

Författaren, som är öron-,
näs- och halsspecialist, har för-
sökt att anpassa boken till all-
mänläkare och studenter. Spe-
cialistutredningar och behand-
lingar berörs endast ytligt.

Lättläst
och användbar
Boken är indelad i kapitel

efter öron-, näs- och halsområ-
dets anatomi. Varje kapitel är i
sin tur indelat i underrubriker,
där följande återkommer regel-
bundet: anatomi och fysiologi;
undersökningsteknik; sym-
tom; vanliga sjukdomar; be-
handling; vad förväntas av all-
mänläkare; fallbeskrivningar.

Denna uppläggning gör bo-
ken lättläst och praktiskt an-
vändbar. Anatomi och fysiolo-
gi beskrivs kortfattat och rele-
vant. Undersökningsmetoder/
-teknik ger en del praktiska
tips, t ex hur man kan uppskat-
ta hörselnedsättning i decibel
utifrån tal–viskprov. De sym-
tom och sjukdomar som tas
upp känns väl igen från en all-

mänläkares vardag, och de ut-
förliga fallbeskrivningarna
från verkligheten är pedago-
giskt framställda.

Norska
behandlingsprinciper
När det gäller behand-

ling/uppföljning av olika sjuk-
domar beskrivs enligt författa-
ren accepterade norska be-
handlingsprinciper. Det är inte
mycket som skiljer sig från
svenska rutiner, men en del in-
tressanta skillnader finns. Ex-
empelvis behandlas akuta me-
dia otiter med antibiotika (V-
penicillin i tredos i fem dagar)
och näsdroppar (Otrivin 4–5
ggr per dygn i upp till tio dygn).
En behandlad akut media otit
med normalförlopp föranleder
läkarkontakt efter en vecka och
kontroll med otoskopi och hör-
selprov efter sex till sju veckor.
Även otosalpingiter behandlas
med näsdroppar (Otrivin 4 ggr
dagligen i två till tre veckor).
För allmänläkaren finns det
mycket intressant att läsa under
rubriken »Hva forventes i all-
mennpraksis?» Här kan man se
både skillnader och likheter
mellan svenska och norska för-
hållanden. Exempelvis förvän-
tas det inte att allmänläkaren
har tillgång till öronmikro-
skop. Följaktligen blir rensug-
ning av externa otiter en speci-
alistuppgift. Däremot räknar
man med att varje välutrustad
vårdcentral har en tympanome-
ter och inom en nära framtid
även tillgång till otoakustiska
emissioner (används bl a för
hörselscreening på spädbarn).

Det förväntas inte att all-
mänläkare ska etsa näsblöd-
ningar, spola bihålor eller fin-
nålspunktera resistenser, och
indirekt epifaryngoskopi ses
som en specialistuppgift.

Svensk bok önskvärd
Trots att boken är skriven

efter norska förhållanden har
även en svensk allmänläkare
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