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Endokrin behandling av brystkreft0

Miller WR, Ingle JN, red
Endocrine therapy in breast cancer

378 s, tab, ill. New York: Marcel Dekker, 2002. 
Pris NOK 150
ISBN 0-8247-0787-7

Et sentralt terapeutisk 
angrepspunkt ved 
brystkreft er behand-
ling som på forskjel-
lige måter hindrer øst-
rogenets stimulerende 
virkning på bryst-
kreftceller. Nye medi-
kamenter som er utvi-
klet de senere år, gir 
nye muligheter både 

innen forebygging og behandling av bryst-
kreft.

50 klinikere og basalforskere med endo-
krin forskning innen brystkreft som ekspert-
område, var samlet i Skottland i 2001 for å 
evaluere og diskutere status og fremtidige 
strategier i forståelsen og behandlingen av 
brystkreft. Denne boken er et referat derfra. 
Målgruppen er således først og fremst leger/
forskere som arbeider innen feltet brystkreft.

Boken er bygd opp i fire faglige hovedde-
ler: avansert (metastatisk) brystkreft, tidlig 
brystkreft, neoadjuvant (preoperativ) terapi 
og kjemoprevensjon. Under hver av disse 
omhandles både behandlingsstrategi og de 
fleste aktuelle endokrine medikamenter/
substanser. Hver faglige del avsluttes med 
referat fra en paneldiskusjon, hvor den frem-
tidige forskning og behandling diskuteres. 
Det blir fremhevet i flere deler av boken at 
de nye effektive østrogenhemmende medi-
kamentene bør testes i neoadjuvante 
behandlingsprotokoller for best mulig å 
avdekke prediktive faktorer for effekt. I 
adjuvant behandling reises også viktige pro-
blemstillinger om hvorledes man skal opti-
malisere effekt og samtidig redusere mulige 
bivirkninger. Videre omhandles flere aspek-
ter av de nye midlenes muligheter i forebyg-
ging av brystkreft (kjemoprevensjon).

Boken har engelsk språk. Den har preg av 
først og fremst å skulle sørge for rask distri-
busjon av møtets innhold til det øvrige bryst-
kreftmiljø. Således er det ikke lagt vekt på 
pedagogisk layout, inkludert figurer/illustra-
sjoner. Det er kun noen få bilder, figurer og 
tabeller i boken. Boken kan ut fra et pedago-
gisk synspunkt virke tunglest. For personer 

med god faglig forståelse er likevel dette en 
spennende og meget lesbar bok. Den kan 
ikke erstatte en lærebok, men gir meget god 
oversikt over dagens situasjon og fremtidige 
utfordringer ved endokrin behandling av 
brystkreft. Boken kan således anbefales til 
leger og forskere med spesiell erfaring i og 
interesse for brystkreft.

Bjørn Naume

Onkologisk avdeling
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Oversiktlig om lungesykdommer00

Pedersen JT
Lungesygdomme
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Boken er en basislære-
bok i lungesykdom-
mer. Ifølge forlaget er 
den beregnet på syke-
pleie-, medisinstuden-
ter samt leger og syke-
pleiere i klinisk arbeid.
Bokens oppbygging 
og inndeling er tradi-
sjonell. Den omtaler 
kortfattet lungenes 

utvikling, anatomi, fysiologi og funksjon, kli-
niske funn samt lungefunksjonsundersøkel-
ser og prosedyrer som anvendes i klinikken. 
Videre tar boken for seg alle vanlige lunge-
sykdommer og sykdommer med manifesta-
sjoner fra lungene og behandling av disse. 
Det er også særskilte avsnitt om thoraxtrau-
mer, røyking og farmakologisk behandling.

Boken er skrevet på dansk. Språket er 
klart og boken er lettlest og enkel å finne 
frem i. Den inneholder rikelig med figurer 
og røntgenfotografier. Figurene er oversikt-
lige og instruktive. En så kortfattet lærebok 
som tar for seg hele det lungemedisinske 
fagområdet, vil nødvendigvis være summa-
risk. Den viktigste målgruppen vil etter mitt 
skjønn være sykepleiere som arbeider innen 
lungemedisin og sykepleierstudenter.

Til tross for at boken er dansk sammenfaller 
terapianbefalingene i det store og hele med 
norske retningslinjer og tradisjon, og er stort 
sett ikke kontroversielle. Avsnittene om regel-
verk og melderutiner kan imidlertid avvike fra 
norsk praksis og regler. En svakhet ved denne 
type kortfattede lærebøker er etter mitt skjønn 

at enkelte avsnitt kan være vanskelige å forstå 
uten forhåndskunnskaper om emnet. Et stort 
pluss er de meget gode og instruktive figurene.

Boken er som nevnt oversiktlig, men ikke 
uunnværlig ved landets lungeavdelinger. 
Leger og medisinstudenter er nok tjent med 
en bok som går mer i dybden, bortsett fra 
som eventuelt kortfattet oversikt/repetisjon. 
Det finnes fra før også tilsvarende litteratur 
på norsk som dekker samme behov.

Sigurd Steinshamn
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Oppdatert 
om arbeidsindusert astma00

Rundell KW, Wilber RL, Lemanske R jr, red
Exercise-induced asthma: Pathophysiology 

and treatment

266 s, tab, ill. Leeds: Human Kinetics, 2002. 
Pris GBP 34
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Forfatternes hensikt 
med denne boken er å 
gi en oversikt over 
dagens kunnskaper 
om arbeidsindusert 
astma og gi retnings-
linjer for diagnostikk 
og behandling.
Etter undertegnedes 
mening gir den en 
utførlig og oppdatert 

oversikt over emnet. Det er gode oversiktsar-
tikler og relevante tabeller og figurer. Det er 
godt med referanser også fra nordiske studier.

Den er aktuell lesing for dem som arbeider 
med astmapasienter f.eks. barne- og 
lungeleger, men spesielt av interesse for 
idrettsleger og for dem som er interessert i 
forskning i relasjon til arbeidsindusert astma.
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