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Eftersomdemedicinska konsekven-
serna av detmetabola syndromet i allt
högre grad kommer att involvera sjuk-
vården är boken välkommen och rele-
vant. Boken fokuserar på hypertoni,
men tar även upp övriga aspekter av
metabola syndromet sombukfetma, ste-
atos, insulinresistens, dyslipidemi och
typ 2-diabetes. Boken kan ge ett bra
underlag till behandling då den tar upp
både bakomliggandemekanismer och
behandlingsprinciper.
Detmärks att boken är skriven av väl

insatta författare som är både läkare och
forskare eftersomden är vetenskapligt
uppdateradmed en synlig koppling
mellan forskning och klinik. Boken ger
förutomkliniskt relevant information
även en inblick i nyare rön och synsätt
inomområdet. I kapitlet om epidemio-
logi diskuteras t ex aktuell problematik
kring definitioner och diagnoser av det
metabola syndromet.

Författarna ger en bred och adekvat bak-
grund till detmetabola syndromets oli-
ka delar, vilket samtidigt leder till att
fokusområdet hypertoni ibland kom-
mer i skymundan och gör boken lite
spretig. Exempelvis är kapitlet om le-
versteatos och dess komplikationer väl-
skrivet, aktuellt och högintressant i
sammanhanget,men kopplingen till
hypertoni diskuteras inte.
Kapitlet om diagnostik och behand-

ling av hypertoni är centralt med tanke
på bokens titel, och kanske skulle man
önska att detta kom något tidigare i
boken. Likaså är kapitlet om ambulato-
risk blodtrycksmätning kliniskt värde-
fullt, inklusive dess information kring
vitrockeffekten och dess potentiella
orsaker.
Avsnitten om fysisk aktivitet, rökning,

stress och saltintag är värdefulla för att
belysa värdet av icke-farmakologisk be-
handling utöver viktreduktion. Det står
mycket användbart om saltets roll, men
kostens betydelse i hypertonibehand-
ling harman valt att undvika även om
det nämns att en så kalladDASH-kost
(fettsnål kost rik på frukt, grönsaker och
magramejeriproduktermed lågt inne-
håll avmättat fett) visat sig vara effektiv
i randomiserade kontrollerade studier.
Även övriga kapitel är välskrivna och ak-
tuella;metabola syndromet ur ett pri-
märvårdsperspektiv, genetisk variation
och saltintag vid hypertoni, samt bety-
delsen av kön.

Bokens överlappningmed tidigare
hypertoniböcker är inget större pro-
blem eftersomdessa inte direkt handlat
omdetmetabola syndromet. Det finns
dock överlappningmed en nyligen utgi-
ven bok omdetmetabola syndromet,
som även den är utgiven av Studentlitte-
ratur.

Det är inte självklart vilken bok som
är att föredramen den tidigare boken
tar inte upp hypertoni i någon större be-
märkelse. Dessa böcker kompletterar
därför varandra och det finns sannolikt
ett behov av flera böcker sompå ett
mångsidigt och vetenskapligt tar upp
detmetabola syndromet och dess be-
handling.
Denna bok bidrar till att ge ytterli-

gare kunskaper omhypertoni och det
metabola syndromet. Den är nogmer
lämpad att läsa kapitelvis eller från
pärm till pärm än som ett uppslagsverk.
Boken är dock lättläst och ett flertal ka-
pitel kan fungera utmärkt när snabb
och kliniskt användbar information
krävs.

Boken kan rekommenderas till läkare
och vårdpersonal somkommer i kon-
taktmed patientermed hypertoni
och/eller detmetabola syndromet,
men den är även lämplig för läkar- och
forskarstuderande sombehöver en
övergripande introduktion såväl som
fördjupning i området. ■
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Denhär EKG-samlingen vänder sig till
läkare, sjuksköterskor och biomedicin-
ska analytiker under utbildning eller i
klinisk tjänstgöringmed krav på viss
förmåga att bedömaEKG-resultat. Bo-
ken återger en representativ och utför-
lig samling av drygt 100EKG-exempel
tagna ur enEKG-tolkares vardag i en re-
alistisk och till synes slumpvis ordning,
inklusive fallmed typiska felkopplingar
av EKG-elektroderna.

Vid behov av mera systematiskt lärande
kan läsarenmed hjälp av innehållsför-
teckningen välja EKG-exempel på te-
mat arytmier, infarkter, retlednings-
hinder eller EKG-förändringar avmera
ospecifik karaktär. Tack vare demycket

tydliga och praktiska ekg-presentatio-
nerna på de vänstra boksidorna som in-
kluderar tillräckligt många anamnes-
uppgifter, samtmed de oftast tydliga
förklaringarna på sidan bredvid, lämpar
sig boken utmärkt för en kurs i praktisk
EKG-tolkning, alternativt för självstu-
diermed en systematiskt EKG-lärobok
vid sidan om.

Ett appendix innehållande de viktigaste
normalvärdena kanman dock anse hade
varit till hjälp vid självstudier, som ris-
kerar att ske i enmiljö utan omedelbar
tillgång tillMinnesotakoderna.
Även en vanEKG-tolkare kan förbe-

hållslöst fastställa att en systematisk
genomgång av bokensEKG-exempel är
ytterst intressant ochmedför lärorik
kompetensuppdatering. Dock kanman
ibland bli förvånad av jämförelserna
mellan de egna oberoende tolkningarna
och bokens facit. Således skulle under-
tecknad i cirka 10 procent avEKG-exem-
plen ha velat diskutera enmodifikation
av de utlåtanden som föreslås, exempel-
vis gällande fastställandet av ennyligen
genomgångendiafragmalmyokardskada
i fall 48, eller beskrivningarna av sekun-
dära STT-förändringar vid retlednings-
hindren kontra det i boken oftast använ-
da begreppet »vänsterkammarbelast-
ning« (fall 6, 35, 98). Det senare är ett ut-
tryck taget ur en svensk tolkningstradi-
tion, vilket emellertid är svårbegripligt
ur patofysiologisk synvinkel.

Vidare kan man diskutera vissa bedöm-
ningar omhur aktuell enmyokardskada
kan ha varit vid registreringstillfället. I
utlåtanden utan tillgång till tidigare tag-
na EKG-registreringar för jämförelse
skulle undertecknad föredra uttrycket
»inga tecken till akutmyokardprocess«
framför »äldremyokardinfarkt«. Också
det avmånga tolkare vanligtvis använda
begreppet »intraventrikulära retled-
ningshinder« bör nämnas endast när
det har klinisk relevans (fall 100), efter-
somutseendet av en infarkt inte kan an-
ses vara annat än ett – i förekommande
fall farligt – intraventrikulärt retled-
ningshinder.
Vidare är bokens distinktionermellan

skänkelblock, främre fascikelblock och
atypiska retledningshinder inte alltid
lätta att förstå. Att exempelvis kalla en
rättbestämd elektrisk axel på 45 grader i
kombinationmed S-vågor i V5–V6 för
»lätt vänsterställd« (fall 77) behöver nog
en korrigering.

Sammanfattningsvis utgör dock den här
EKG-samlingen ett stimulerande bidrag
till att sprida ökad tolkningskompetens
blandEKG-användare. Den främjar
också berörda yrkesgruppers förmåga
att kritiskt granska datorstödda auto-
matiska EKG-bedömningar. ■




