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Välillustrerat
uppslagsverk för
toraxtrans-
plantationer

D K C Cooper, L W Miller, G A
Petterson, eds. The transplantation
and replacement of thoracic organs.
The present status of biological
and mechanical replacement of the
heart and lungs. 2nd ed. 824 sidor.
Dordrecht–Boston–London: Kluwer
Academic Publishers, 1996. Pris $350.
ISBN 0-7923-8898-4.

Recensent: docent Eva Berglin, to-
raxkirurgiska kliniken, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg.

Denna bok omfattar drygt 800 sidor
skrivna av fler än 100 författare.

Den är att se som ett uppslagsverk för
alla som på klinisk nivå på något sätt har
med hjärt- eller lungtransplantation att
göra, och den spänner över alla tänkba-
ra områden. Ambitionen att få med allt
som rör ett så stort fält i en enda bok kan
ifrågasättas, men hittills har det inte
funnits någon »transplantationsbibel»
att vända sig till, så denna bok fyller ett
hittills dåligt tillgodosett behov. Förfat-
tarna är alla väl kända inom transplan-
tationskretsar och finns noggrant pre-
senterade i ett författarregister. 

Det finns ett innehållsregister i bör-
jan och ett alfabetiskt index i slutet. Det
kan inte hjälpas att vissa områden blir
berörda på flera olika ställen. Om man
vill ta del av allt som sägs i boken om
t ex immunsuppression eller infektion
hos transplanterade är det klokast att an-
vända det alfabetiska indexet i slutet och
inte bara läsa kapitlet med den aktuella
rubriken. Varje kapitel avslutas med väl
tilltagna referenslistor från transplanta-
tionshistoriens början till dags dato. 

Boken är uppdelad i fyra delar, där
den första delen tar upp allmänna syn-
punkter på transplantation av toraxor-
gan, den andra behandlar hjärttrans-
plantation, den tredje lung- och
hjärt–lungtransplantation, och den sista
delen berör pågående och framtida ut-
veckling. Språket är genomgående lätt-
läst och illustrationerna tydliga. I en
bok skriven av så många författare blir
det oundvikligen så att den litterära sti-

len varierar, men det lättar snarare upp
än stör läsningen.

Allmänna synpunkter
i första delen
I första delen tas transplantationslag-

text och medikolegala aspekter upp, vil-
ket belyses med olika rättsfall. För det
mesta beskrivs amerikanska förhållan-
den som knappast har sin tillämpning i
Sverige, men som ändå kan vara av in-
tresse för att öka förståelsen för de
grannlaga problemställningarna kring
situationer som organdonation, ersätt-
ning av donationskostnader eller anen-
cefala barn som donatorer.

I kapitlet som handlar om organtill-
gång och transplantationsorganisation
hade det varit bättre om författarna inte
bara skildrat amerikanska förhållanden
utan varit mer pålästa om hur det står till
i t ex Europa. Man får lätt intrycket att
de europeiska länderna kämpar mot
oöverstigliga språkproblem som för-
hindrar varje form av samarbete mellan
länderna. Ingenting sägs om den myc-
ket framgångsrika »spanska modellen»
för tillvaratagande av organ som nu in-
förts i flera länder, bl a i Sverige. 

I boken rekommenderas att varje kli-
nik bör utföra minst tolv transplantatio-
ner/år och dessutom uppvisa resultat
vad beträffar mortalitet och morbiditet
som överensstämmer med The Interna-
tional Registry for Heart and Lung
Transplantation. Detta register är unikt
så till vida att sedan det startades 1983
ingår så gott som alla transplanterande
kliniker i världen. Registret ger ut årli-
ga analyser av inrapporterade data och
nås via Internet. Det är nog ett av värl-
dens mest heltäckande kvalitetsuppfölj-
ningar. Boken innehåller aktuella rap-
porter från bl a detta register.

Toraxtransplantationer
i del två och tre
Transplantationskirurgin var under

flera decennier ett mödosamt »trial and
error»-arbete vilket idag kanske har
glömts bort. De två delar av boken som
rör hjärt- och hjärt–lungtransplantation
inleds med ganska fyllig historik och
bra illustrationer, men  den person som
tveklöst har bidragit mest till utveck-
lingen och kunskapen om »the do:s and
the don’t:s», nämligen Norman Shum-
way och hans grupp i Palo Alto, har fått
en alldeles för blygsam plats. 

Det svåra kapitlet om indikationer
samt relativa och absoluta kontraindi-
kationer för transplantation är välarbe-
tat. Den kirurgiska tekniken för själva

transplantationen har inte ändrats myc-
ket sedan den först beskrevs, men de få
variationer som förekommer och dess
för- och nackdelar tas upp i detalj med
bra illustrationer, liksom också trans-
plantation av patienter med kongenitala
vitier. I lungkapitlet beskrivs såväl en-
kel- som dubbellungtransplantation,
transplantation av lunglob från levande
givare, samt »the split-lung technique»
för barn eller små recipienter.

Utförligt om
rejektionspatologin
Rejektionspatologin av det trans-

planterade hjärtat har fått en framskju-
ten roll i boken och behandlas i fyra ka-
pitel. Man beskriver och klassificerar
mikrovaskulär, akut cellulär, »mixed»
och kronisk rejektion var för sig. Dessa
kapitel är försedda med många utmärk-
ta bilder. I ytterligare två kapitel disku-
teras rejektionsterapi och risken för
lymfomutveckling vid upprepad cyto-
lytikaterapi kontra risken för kronisk re-
jektion hos patient med flera obehand-
lade cellulära rejektioner.

Om kapitlen om histopatologi och
behandling vid rejektion är välskrivna
så är ett annat viktigt område, nämligen
»Clinical diagnosis of acute rejection»
desto rörigare och verkar mera vara ett
hopkok på forskningsresultat och text
från apparatbroschyrer än författarens
uppfattning om hur hon skulle ställa
diagnosen rejektion.

Infektionsproblem
avhandlas
Infektionskapitel hittar man både i

den första allmänna delen och under
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hjärt- och hjärt–lungtransplantation.
Opportunistinfektionerna beskrivs väl
liksom cytomegolovirusinfektion, som
är det största infektionsproblemet inom
toraxtransplantation. Jämfört med
svenska förhållanden framstår såväl
profylax som behandling av olika agens
som väl »häftiga» både vad beträffar
preparatval och behandlingstider, men
infektionspanoramat är annorlunda och
incidensen lägre i Sverige. Detta är sär-
skilt tydligt på lungsidan, där infektion
rapporteras vara den största orsaken till
morbiditet och mortalitet (University of
Pittsburgh) och vida överstiger det man
ser efter hjärt-, lever- eller njurtrans-
plantation. 

Pågående och fr amtida
utveckling i fjär de delen
Denna del är den mest underhållan-

de med en stil som växlar mellan anek-
dotiskt berättande och vetenskaplig
rapportering. Man får i korthet en god
inblick i den forskning som bedrivs. 

Även om utvecklingen går fort inom
detta område kommer denna bok att
vara aktuell lång tid framöver. Slutom-
dömet får bli att denna bok varmt re-
kommenderas som uppslagsverk för
alla som i sin gärning möter hjärt- eller
lungtransplanterade patienter. •

Lättläst lärobok
om respirator-
behandling

Knut Dybwik. Respiratorbehand-
ling. 250 sidor. Stockholm: Universi-
tetsforlaget, 1997. ISBN 91-88584-30-
5.

Recensent: Gillis Andersson, speci-
alistläkare, andningsdispensären vid
anestesi- och intensivvårdskliniken,
Danderyds sjukhus, Stockholm.

Bokens drygt 200 tättskrivna sidor är
ett allsidigt dokument som väl läm-

par sig för intensivvårdssjuksköterskor
under både grund- och efterutbildning.
Boken fungerar utmärkt som uppslags-
verk för både sköterskor och läkarstu-
derande.

I boken, som håller god vetenskap-
lig kvalitet, betonas även vikten av kli -
niska erfarenheter. Högteknologisk

apparatur är idag ett måste på en mo-
dern intensivvårdsavdelning. Men pa-
tientens, anhörigas och personalens
trygghetssituation får en central roll i
det dagliga arbetet. Kontinuerlig infor-
mation till patient och anhöriga poäng-
teras, liksom vikten av ett noggrant be-
dside-arbete där både sköterska och lä-
kare deltar. 

I den mycket utförliga genomgången
av behandlingsmetoder och apparatur
saknas kanske belysning av möjlighe-
ten att använda fiberoptik i intensiv-
vårdsarbetet. 

Boken är som helhet en lättläst och
välskriven dokumentation även för den
svenska sjukvården,  speciellt i utbild-
ningssyfte. •

Patientprogram
om astma

Bengt Midgren, Lone Olséni, Britt-
Louise Berben. Astma och annan ob-
strukti v lungsjukdom. Ett interak-
tivt multimediaprogram för patien-
ter, anhöriga och andra intresserade.
Systemkrav: Windows 3 x eller senare.
486:a med 8Mb RAM, 4x CD-ROM,
ljudkort och grafikkort med minst
32000 färger. Rekommenderad konfi-
guration: Pentium 90 MHz med 16 Mb
RAM, 6x CD-ROM och 24 bitars gra-
fikkort. Stockholm: Hjärt-Lungfonden,
1998. Pris 150 kr.

Recensent: Gustaf Lilliehöök, hus-
läkare, Kvartersakuten Essingen,
Stockholm.

Detta är ett interaktivt multimedia-
program på CD-ROM utarbetat av

lungkliniken, Universitetssjukhuset i
Lund i samarbete med Hjärt–Lungfon-
den.

Det vänder sig till patienter och an-
höriga och är utformat med interaktiv
multimediateknik. Användaren klickar
sig igenom programmet och kan välja
de delar som han är intresserad av. Det
finns insprängt korta videosnuttar. Man
kan säga att det här är som ett mellan-
ting mellan en uppslagsbok och en vi-
deofilm.

Det innehåller två stora kapitel:
»Astma och allergi» och »KOL» samt
ett något mindre, »Andningen». Det se-
nare visar andningens anatomi och fy-
siologi  på ett lustfyllt och intresseväck-
ande sätt.

Kapitlet om KOL belyser på ett före-
dömligt sätt alla tänkbara aspekter på
sjukdomen. Även alternativmedicinska
behandlingar tas upp, men synen är
strikt vetenskaplig.

Kapitlet »Astma och allergi» följer
samma struktur, och är också mycket
omfattande. Jag saknar dock aspekter
på  egenkontroll, till exempel möjlighe-
ten att följa sitt sjukdomsförlopp med
PEF-mätare, och justera medicinering-
en efter detta. 

När det gäller medicinsk behandling
är man uppdaterad, till exempel finns ett
kort avsnitt om leukotriener.  Jag tycker
dock att man hade kunnat berätta mer
om den moderna synen på inflammatio-
nens betydelse, och upplysa om risken
för irreversibla skador om man går
länge med underbehandlad astma.

Användarvänligt program
Frånsett dessa reservationer, som lätt

kan rättas till i nästa utgåva, kan pro-
grammet varmt rekommenderas. Det
lämpar sig utmärkt för ungdomar. Det
är för övrigt så användarvänligt att alla
med tillgång till en dator med CD-ROM
kan ha glädje av det. •

Vad kostar boken?
Vi vill ge våra läsare rådet att kontrolle-
ra priset med bokhandeln innan boken
beställs. Det händer att kostnaden för
en bok blir upp till dubbelt så stor som
en direkt omräkning efter valutakursen
antyder.


