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N Y A B Ö C E RK

Praktiska skrifter
om rörelseorganen

Harald Brodin. Vanligt ont i ryg-
gen. 24 sidor. 1994.

Harald Brodin. Den nötta leden. 34
sidor. 1996.

Harald Brodin, Ninni Lundh. Smär-
ta med relation till rörelseorganen.
26 sidor. 1997.

Harald Brodin. Profylax mot be-
svär från rörelseorganen. 29 sidor.
1998.

Samtliga skrifter är utgivna av För-
säkringskassan i Norra Hälsingland och
Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra
Hälsingland. Kan beställas kostnads-
fritt.

Recensent: Bengt Nordgren, docent,
institutionen för neurovetenskap, reha-
biliteringsmedicin, Akademiska sjuk-
huset, Uppsala.

Författaren Harald Brodin, professor
emeritus i fysikalisk medicin och re-

habilitering, Karolinska sjukhuset, har
förmåga att ur komplicerade samman-
hang ta fram det väsentliga och använd-
bara – anpassat för praktisk sjukvård. I
skriftserien beskrivs kortfattat bl a
funktionell anatomi och fysiologi i ryg-
gen (skrift nummer 1) och extremiteter
(skrift nummer 2). I tredje skriften be-
handlas smärta – särskilt orsaker och
mekanismer för smärta i rörelseorga-
nen. Fjärde skriften är inriktad på före-
byggande av besvär i rörelseorganen,
särskilt hos äldre.

För allmänläkare
och företagsläkare
Trauma och sjukdomstillstånd i rö-

relseorganen är vanliga. De orsakar ofta
arbetsoförmåga, sjukskrivning och be-
hov av rehabilitering. Med adekvat pri-
märt omhändertagande minskar besvär
och funktionsnedsättning. Det medi-
cinska omhändertagandet av besvär och
funktionsnedsättning kräver kunskap
och förståelse, särskilt om fysiologi, pa-
tofysiologi och funktionell anatomi i
rörelseorganen. Besvären innebär för
den enskilda individen väsentliga pro-
blem och för samhället stora kostnader.

Främst allmänläkare och företagslä-
kare har väsentlig praktisk användning
av skrifterna. Språk och ordval är be-

gripliga även för människor utan sär-
skild medicinsk utbildning.

Välgjorda bilder och illustrationer
underlättar förståelsen. Skrifterna kan
användas som informationsunderlag
för patienterna i samband med läkarun-
dersökning och förklaring av behand-
ling. Vid besvär och funktionsnedsätt-
ning i rörelseorganen är remiss till sjuk-
gymnast ofta indicerad.

Sjukgymnast kan med fördel använ-
da skrifterna vid genomgång med pati-
enten av hemprogram för behandling
och träning och även i samband med
återbesök och uppföljning.

Skrifterna torde fylla ett stort prak-
tiskt behov och rekommenderas.•

En blivande best-
seller i mikro-
och cellbiologi

Brian Henderson, Michael Wilson,
Rod McNab, Allistar J Lax, eds. Cellu-
lar microbiology. Bacteria host inter-
actions in health and disease.452 si-
dor. Chichester–New York–Singapore:
Wiley, 1999. ISBN 0-471-98678-X.

Recensent: Torkel Wadström, profes-
sor, institutionen för infektionssjukdo-
mar och mikrobiologi, Lunds universitet.

I dag konkurrerar ett stort antal läro-
böcker i medicinsk mikrobiologi om

att vara kurslitteratur parallellt med att
studenter kan studera »via nätet». Ett
»kunskapslyft» har skett de senaste tre
till fyra åren för såväl klassiska human-
patogena mikrober såsom toxinbildan-
de E coli (med sju klasser av patogener
inkluderande EHEC E coli 157:H7).

Samtidigt har läroböcker i modern
cell- och molekylärbiologi expanderat
kraftigt i omfång, men för det mesta
lämnat prokaryota celler, virus och
andra mikrober utanför.

Författarna till aktuell volym konsta-
terar med emfas i inledningen att det
idag behövs en bok som bryggar över
denna kunskapsexplosion inom pro-
och eukaryot cellbiologi och närliggan-
de ämnen såsom medicinsk molekylär-
biologi och immunologi.

En ökad respekt i användning av anti-
biotika gör att vi idag letar efter nya pre-

ventiva metoder (vacciner) och behand-
lingsprinciper för såväl bakterie- som
svamp-, parasit- och virusinfektioner.

Efter ett inledande kapitel om evolu-
tioner för våra bakterier och arke-
bakterier och Eukarya (inklusive Homo
sapiens), behandlas i synnerligen väl-
skrivna och väl illustrerade 25 kapitel
mikrobiell patogenes, med fokus på hur
mikroben och våra egna cellsystem in-
teragerar (ofta idag benämnt som pro-
och eukaryota celler i »crosstalk») och
hur vår immunapparat svarar i kampen
om herraväldet mellan  den patogena
mikroben och värdorganismen.

Rekommenderas för
undervisning i ämnet
Boken kommer att bli ett »måste»

för läkare i mikrobiologi och bör re-
kommenderas till studenter med sär-
skild håg att fördjupa sina kunskaper.
Jag är övertygad om att även många kli-
niker med intresse för mikrobiologi och
infektionssjukdomar kommer att finna
stort nöje i att studera denna innehålls-
rika volym och njuta av ett mycket fint
illustrationsmaterial. Många av bokens
tabeller och bilder är inspirerande för
lärare som undervisar i ämnet.•
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