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Jens Mortensen, som arbetat som uro-
logöverläkare vid Eksjö lasarett, har 
haft sin forskningsverksamhet vid uni-
versitetet i Århus. Han har i samarbete 
med farmakologerna Frederik Andrea-
s en och Ulf Simonsen utgivit en sam-
ling arbeten om njurbäckenets tryck 
och uretärens peristaltik och deras be-
tydelse vid behandling av urolithiasis. 

Flera internationellt välkända fors-
kare har bidragit till boken. Alison Bra-
ding i Oxford och medarbetare har be-
skrivit hur den pacemakeraktivitet som 
påvisats starta i atypiska celler i njur-
kalkarnas slemhinna propageras längs 
uretären till blåsan av kontraktioner 
reglerade av autonoma nervsystemet, 
men också under inflytande främst av 
frisatt kalcium och av histamin och 
prostaglandiner.Vid akut uretärstens-
anfall innebar på 70-talet användning-
en av prostaglandinhämmare en effek-
tiv smärtlindring, som åstadkoms ge-
nom både minskad slemhinnesvullnad 
och sänkt diures men sannolikt också 
av en bromsad peristaltik. Prostaglan-
dinhämmare blev förstahandsanalgeti-
kum i stället för opiater. 

Vid obstruktion i urinvägarna är 
främsta målet att reducera det förhöjda 
njurbäckentrycket för att lindra kolik-
smärtan och för att minska risken för 
njurskada. Den senare ökar proportio-
nellt med trycknivån och tiden för ob-
struktion, men påverkan på njuren för-
värras vid samtidig förekomst av infek-
tion. 

I Århus finns en lång forskningstradi-
tion av njurbäckentryckmätningar och 
peristaltikstudier på gris. Mortensen 
och medarbetare har, med bakgrund av 
de senaste årens bättre kartläggning av 
receptorförhållanden i övre urinvägar-

na från in vitro-försök, velat studera 
om man med infusion i uretären av nor-
adrenalin och isoproterenol kan mins-
ka det intrapelvina trycket och uretär-
kontraktionernas amplitud och frek-
vens. 

De redogör för hur man med små in-
fusionsflöden och låga koncentrationer 
kan uppnå bromsande effekter utan att 
få en generell påverkan med takhykardi 
eller hypertoni hos försöksdjuret. 
Dessa effekter var väntade av isoprote-
renol, som är en beta-2-agonist, men 
kan tyckas vara oväntade av noradrena-
lin, som vid generell tillförsel är uretär-
kontraherande. Författarna anser att 
den svagt beta-stimulende effekt som 
noradrenalin har, förstärks och domi-
nerar vid lokal tillförsel i uretären. För-
söken har utförts både med olika perfu-
sionsflödeshastigheter i uretärkateter 
och under ureteroskopi på sövd gris 
med liknande resultat.

Ureteroskopi är ett vanligt ingrepp som 
utförs på de flesta kliniker och med allt 
finare kaliber hos instrumenten. Det 
senare har inneburit en markant sänk-
ning av komplikationsriskerna uretär-
perforation och strikturer. De grövre 
och mindre flexibla ureteroskop som 
tidigare användes hade en ytterskida 
som medgav bättre spolningskapacitet, 
om man fick besvärande blödning. De 
kunde därför vara tekniskt lättare att 
handskas med för en skopist som inte 
var så driven. Mortensens och medarbe-
tares tidigare studier, liksom andra in-
ternationella publikationer, visade hur 
man med höga spolflöden skapar så höga 
trycknivåer att njurskada kan utvecklas. 
Om farmaka av ovannämnda slag till-
sätts kan urologen med ett skonsamt 
tunt flexibelt skop arbeta utan jäkt i en 
relaxerad och vidgad uretär. Sannolikt 
finns möjligheter att i framtiden använ-
da även andra farmaka som 5HT-ant-
agonister och kalciumkanalblockerare. 

Budskapet om risken för njurpåver-
kan, som säkert inte alltid den ivrige 
skopisten beaktar under jakten på ure-
tärstenen, är viktigt, och boken förtjä-
nar att läsas av urologer med stenverk-
samhet. Tyvärr lär den nog inte påträf-
fas i svensk bokhandel, men den kan be-
ställas direkt från förlaget. ■
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Från Norge kommer en ny utgåva av bo-
ken »Seksuelt overførbare infeksjoner 
og genitale hudsykdommer«, som har 
författats av Harald Moi, professor i 
dermatovenereologi, Oslo Universitet, 
och Jan Martin Maltau, professor i ob-
stetrik och gynekologi, Tromsø Univer-
sitet. Harald Moi har ett förflutet inom 
svensk venereologi och disputerade på 
arbeten om bakteriell vaginos vid Upp-
sala Universitet. Den första utgåvan an-
mäldes i Läkartidningen nr 40/2004.

Bokens författare är väl insatta i områ-
det sexuellt överförda infektionen 
(STI), som belyses på ett lättfattligt 
sätt. Norskan torde inte utgöra något 
större problem. Boken tar i korta kapi-
tel upp hur man ska handlägga patien-
ter som söker för misstänkt könssjuk-
dom eller andra underlivsbesvär. Den 
ger bland annat tips om hur man tar 
upp en sexualanamnes, vilka mikro-
biella agens som kan komma i fråga 
samt hur man diagnostiserar dem. Den 
lägger särskild vikt vid att vägleda läsa-
ren till en snabb och korrekt diagnostik 
och behandling av genitala flytningar, 
sår eller utslag hos både män och kvin-
nor. Förtjänstfullt framhålls hur vik-
tigt det är att utföra direktmikroskopi. 
Boken innehåller såväl kortfattad sjuk-
domslära om STI som kolpiter, vulva-
sjukdomar, balaniter, neoplastiska till-
stånd och hudsjukdomar som uppträ-
der i underlivet. Den är rikt illustrerad 
med kliniska och mikroskopiska bilder 
i färg. Dagens laboratorietekniker och 
hur svaren ska tolkas beskrivs också ut-
omordentligt bra.

Denna bok passar bra att ha som stöd på 
mottagningar i allmänmedicin, gyneko-
logi, infektion, dermatovenereologi och 
på ungdomsmottagningar eller för and-
ra som ansvarar för STI-vård samt inom 
utbildningen. Den förmedlar samma 
synsätt som vi har i Sverige på den 
medi cinska handläggningen, och den 
har en hög aktualitet. De moment i om-
händertagandet som regleras av vår 
smittskyddslag finns av naturliga skäl 
inte med, men den norska lagstiftning-
en är mycket lik vår egen i dessa avseen-
den. 

Vi saknar i Sverige motsvarande ak-
tuell litteratur, och därför kan boken 
varmt rekommenderas. ■


