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❙ ❙ I detta verk, omfattande 74 kapitel un-
der 15 huvudavsnitt, berörs flertalet en-
dokrinopatier ur ett mekanistiskt och kli-
niskt användbart perspektiv. Boken är
rikligt illustrerad, företrädesvis i form av
flödesdiagram. Bland svenska bidrags-
givare märks professorerna Leif Groop
(tillika redaktör), Carl-David Agardh,
Bo Ahrén, Peter Arner och Göran Sund-
kvist. 

Lättläst och välskrivet
Inledningsvis markeras att även endo-
krinologin nu inordnas under molekylär-
biologins domäner genom ett förtjänst-
fullt skrivet kapitel om molekylär och
genetisk diagnostik. I detta går man på
ett lättfattligt sätt igenom stora delar av
den metodarsenal som finns att tillgå i
diagnostiskt hänseende. I ett annat av-
snitt behandlas endokrint betingad hy-
pertoni där renovaskulär hypertoni klokt
nog ägnas ett särskilt kapitel. Likaså
finns välskrivna och väl uppdaterade ka-
pitel under avsnittet »diffusa hormon-
system«, t ex gastrointestinala hormo-
ner av Bo Ahrén, prostaglandiner samt
den endokrina funktionen hos organ som
lungor, hjärta, njurar. Endokrin immu-
nologi ägnas ett separat kapitel, liksom
det insulinresistenssyndrom som är för-
knippat med anti-HIV-läkemedel, som
ju ofta inducerar lipodystrofi.

Sjukdomar avhandlas i separata kapitel
Avsnittet om diabetes är generellt väl-
skrivet, även om det måhända kan tyck-
as att farmakologiska behandlingsmeto-
der vid insulinresistens och typ 2-diabe-
tes (glitazoner) beretts något sparsamt
utrymme. Sena vaskulära komplikatio-
ner beskrivs uttömmande, logiskt och
lättfattligt, liksom det koncisa kapitlet
om diabetes och graviditet. Obesitas och
dess relation till insulinresistens och det
dysmetabola syndromet är ett högaktu-
ellt ämne som avhandlas grundligt ur
framför allt patogenetisk synvinkel. Ett
separat avsnitt om diabetesdyslipidemi
berör föredömligt lipidrubbningens
uppkomst vid insulinresistens och stati-

nernas roll. Dock saknas här de senaste
stora lipidstudierna, tex Heart protection
study, som tillkommit efter bokens
tryckning. Betydelsen av lågt HDL som
kardiovaskulär riskfaktor och nyttan av
fibratbehandling av denna kunde dock
ha diskuterats.

Vad beträffar hypofys-, tyreoidea-
och binjureavsnitten är de, liksom bo-
kens övriga delar, uppbyggda på ett li-
kartat sätt med först ett, ibland två, kapi-
tel som beskriver grundläggande anato-
mi, fysiologi och diagnostiska procedu-
rer. I de nästföljande kapitlen beskrivs
separata sjukdomsentiteter grupperade
på ett logiskt sätt.

Tyreoideaavsnittet ger på det hela ta-
get en god och aktuell överblick över
ämnet. Grundfysiologin och molekylära
mekanismer beskrivs på ett detaljerat
sätt med kopplingar till klinisk relevans.
Angående det avsnitt som beskriver dia-
gnostiska procedurer önskar man sig
möjligen en mer ingående diskussion
om autoantikroppar, då dessa i klinisk
praxis har stor betydelse. Prevalenssiff-
ror vad avser antikroppsförekomst vid
olika tyreoideasjukdomar redovisas inte
här, utan man får leta i flera andra avsnitt
för att få en samlad bild. 

Tyreotoxikoskapitlet är något kort i
förhållande till dess kliniska betydelse
och komplexitet. Toxiskt adenom och
toxisk multinodös struma avhandlas t ex
på cirka en sida; likaså har endokrin of-
talmopati fått ett relativt litet utrymme.
Problemet med hur man skall hantera
subklinisk hypertyreos, dvs osäkra eller
inga symtom och lågt tyreoideastimule-
rande hormon med normala fria hor-
monfraktioner, tas inte upp. Vidare sak-
nas differentialdiagnostiska resone-
mang. Tyreoiditkapitlet är mycket väl-
skrivet och strukturerat och komplette-
rar hypotyreoskapitlet, vars omfattning
är ringa. 

Flödesscheman för utredningsgången
Hypofysens sjukdomar belyses på ett
bra och strukturerat sätt. I avsnittet om
hypofysens framlob finns en rad ut-
märkta flödesscheman över utrednings-
gång vid de olika misstänkta tillstånden.
Dessa ger en överblick och förståelse
som kompakt textmassa inte förmår för-
medla. Ibland saknas dock redovisning
av sensitivitet och specificitet för be-
skrivna test. 

Avsnittet om binjurens sjukdomar är
överlag mycket välskrivet. Utredningar
är väl redovisade med flödesscheman,
och oftast finns klara beskrivningar av
de olika testens relevans. Kapitlet om in-
cidentalom är utmärkt tydligt. Vad gäl-
ler primär aldosteronism har det under
senare år ackumulerats stöd för att den-
na rubbning är vanligare än man tidiga-

re trott, kanske har vi en prevalens på
mellan 5 och 10 procent bland hyperto-
niker. Likaså finns stöd för att en majo-
ritet av dessa patienter inte har en hypo-
kalemi. Med screening i form av al-
dosteron/reninkvot upptäcks även fall av
lindrigare rubbning. Detta kan komma
att ställa krav på endokrinologisk utred-
ning av fler patienter. Siffrorna som re-
dovisas av författaren vad gäller preva-
lens och andel patienter med hypokale-
mi är inte helt aktuella. Vidare kunde
man kanske ha belyst kontroverserna
kring vikten av att upptäcka fler lindriga
fall och därmed behovet av 
screening av alla hypertonipatienter. I
övrigt är utredningsdelen bra skriven.   

Aktuell överblick
Sammanfattningsvis kan konstateras att
denna bok, trots ovanstående smärre för-
bättringspotential, är väl uppdaterad,
mångsidig och väl användbar för endo-
krinologer och internmedicinare. Boken
kan tjäna som uppslags- och bredvidläs-
ningslitteratur för kliniskt som prekli-
niskt intresserade kolleger inom dessa
specialiteter. 

Samlad kunskap 
om kronisk trötthet
Benjamin H Natelson, Birgitta Evengård
Trötthet. Fakta och funderingar. 153 sidor.
Lund: Studentlitteratur, 2002. ISBN 91-44-
02327-8.

Recensent: Lars-Gunnar Gunnarsson, do-
cent och överläkare, Stressforum, yrkes-
och miljömedicinska kliniken, Universitets-
sjukhuset, Örebro 
(lars-gunnar.gunnarsson@orebroll.se) 

❙ ❙ »Studier visar att mer än 25 procent
söker husläkare på grund av trötthet«,
skriver den svenska infektionsläkaren
Birgitta Evengård. Hon bidrar med fyra
kapitel i boken och har gedigen erfaren-
het av utredning och behandling av pa-
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