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I slutet av 1997 utkom 3:e upplagan av
den svenska hematologiboken. Den

har varit efterlängtad; det har gått sju år
sedan föregående upplaga, vilket är en
lång tid eftersom hematologi är en spe-
cialitet i snabb utveckling.

Boken är skriven för en stor mål-
grupp och berör framför allt de förhål-
landen som gäller här i landet. Det är
självklart av stor betydelse att det finns
en bok på svenska som ger en bra över-
sikt inom området, såväl för den som är
under utbildning som för den allmänt
»blodintresserade» doktorn, som
snabbt vill skaffa sig en uppfattning om
senaste nytt beträffande diagnostik och
behandling, likaså att laboratorieperso-
nal och sjuksköterskor har ett brett upp-
slagsverk inom detta fält.

Utökad upplaga
Boken har blivit drygt 100 sidor

tjockare genom att flera nya kapitel till-
kommit, varav ett par är helt inriktade
på den morfologiska diagnostiken. Det
är ett bra drag att morfologi inklusive
bildmaterial i färg på utstryks- och snitt-
preparat har ökat. Tyvärr har färgbilder-
na placerats längst bak i boken, vilket
väl är av tryckeriekonomiska skäl. Möj-
ligen kunde de mer sjukdomsinriktade
patologiavsnitten om lymfom, lymfo-
proliferativa sjukdomar och myelodys-
plastiskt syndrom ha inkluderats under
respektive sjukdomar i likhet med ka-
pitlet om akut leukemi.

Uppläggningen av boken är konven-
tionell och går över på läran om blod-

sjukdomar efter en inledande del som
omfattar den normala benmärgen, prov-
tagning och den hematopoetiska stam-
cellen. Därefter avhandlas i ett långt av-
snitt de benigna sjukdomarna som drab-
bar erytrocyt och leukocyt. 

Denna del har i stort sett samma för-
fattare som i föregående upplaga. En
sektion om neoplasier följer sedan. Den
är genomgripande reviderad och upp-
daterad med många nyskrivna kapitel.
Detta följs av ett avsnitt om koagula-
tion och trombos, väsentligen oförän-
drat, samt en uppfräschad exposé
över utvecklingen av hemoterapi. I
det sista avsnittet noteras ett intres-
sant nytillskott rörande omvårdnad
av patienter med blodsjukdomar.

Vissa brister
i uppdateringen
I det inledande allmänna av-

snittet nämns Jamshidi-nål, som väl nu-
mera är att betrakta som ett historiskt
begrepp. Det finns idag en uppsjö av al-
ternativ på marknaden, och cristabiop-
sinål är ett bättre val.

Kapitlen om anemi är inte i någon
större utsträckning omskrivna och är en
lite tråkig genomgång. Man saknar
framför allt en sammanfattande över-
sikt och diskussion, som belyser anemi
ur ett mer differentialdiagnostiskt per-
spektiv. En beskrivning av de idag an-
vända cellräknarna hade också varit
önskvärd, eftersom sådana används allt
mer för bestämning av Hb och erytro-
cytindices medan mikroskopisk erytro-
cytmorfologi används allt mindre i ru-
tinverksamheten. I kapitlet om B12 sak-
nas en kommentar om hur metylmalo-
ronsyra och homocysteinuri kan utnytt-
jas i diagnostiken.

Utmärkta tillskott
Till avsnittet om neoplasier har i

denna upplaga med rätta kapitlet om po-
lycytemia vera förts. Nytt är kapitlet om
de patogenetiska mekanismerna vid de
hematologiska maligniteterna. Vidare
har tillkommit ett kapitel om flödescy-
tometri, vilket är utmärkt med hänsyn
till hur denna teknik snabbt ökat i an-
vändning vid diagnostik av de hemato-
logiska sjukdomarna. Cytogenetiken
har också utökats, vilket är positivt ef-
tersom kromosomavvikelser idag an-
vänds  allt mer både vad gäller diagno-
stik och prognos samt vid val av terapi.

Några randanmärkningar
Sjukdomskapitlen har reviderats och

uppdaterats, här kan endast randan-

märkningar göras, som exempelvis be-
handling av neutropen feber vid akut
leukemi. Infektionsdödligheten vid in-
duktionsbehandling är avsevärt lägre än
den siffra som anges i texten. Begreppet
empirisk antibiotikabehandling saknas,
och de angivna antibiotikakombinatio-
nerna med aminoglykosider har nume-
ra på de flesta ställen ersatts av monote-
rapi.

Kapitlen »Hemostas», »Koagulation
och fibrinolys», »Koagulationsrubb-
ningar» och »Trombos» är föga uppda-
terade, och mycket gammalt borde ha
rensats ut och i stället givit plats för be-
skivning av aktuella laboratoriemeto-
der, behandlingar, ny nomenklatur m m.
Här några axplock:

Beträffande laboratorietest borde det
vara välbekant att Normotest, Trombo-
test och Simplastin-A inte längre an-
vänds här i landet. I avsnittet om here-
ditära koagulationssjukdomar kunde
det varit av intresse att läsa något om 
de molekylärbiologiska landvinningar
som gjorts de senaste 10–15 åren inom
hemofilidiagnostiken, vilket bl a är av
betydelse för att utreda eventuella bära-
re av hemofili.

Stycket om koagulationsfaktorkon-
centrat är inte heller uppdaterat. Därvid
känns det angeläget att påpeka att de
faktor IX-koncentrat som används se-
dan flera år i princip endast innehåller
faktor IX. Hemofili B-patienternas fak-
tor IX-preparat är därför inte optimala
vid »Waranblödning» eftersom alla K-
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