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PERSPEKTIV OG DEBATT   Anmeldelser    

psykosomatiske og konsultasjons- og 
rådgivningsavdelinger og velvillig lånes 
ut til somatiske kolleger ved første fore-
spørsel. Den er på 949 sider og inneholder 
utrolig mange gode oversiktsartikler med 
oppdaterte referanser til sentrale artikler og 
bøker. På en medfølgende DVD finnes alle 
bokens kapitler med referanser i søkbar 
form, og Powerpoint-presentasjoner med 
spørsmål/svar-avsnitt gjør at den også kan 
brukes i undervisning.
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Ettersom autistiske 
syndromer har en 
betydelig genetisk 
disposisjon, må det 
foreligge kjemiske 
endringer i krop-
pen. At miljømes-
sige påvirkninger 
står sentralt, vises 
bl.a. ved en betyde-
lig økning i fore-
komsten i USA 
og Storbritannia 

i senere tid. I denne boken finnes bl.a. en 
systematisk gjennomgang av autismens bio-
logi, hvor også helt nye data er blitt inkor-
porert. Hvert kapittel kan leses for seg, og 
en fyldig referanseliste til hvert kapittel 
gjør boken hendig som oppslagsverk. Både 
nevrokjemiske og nevroradiologiske data 
samt moderne registrering av tungmetall-
virkninger via porfyrinprofiler i urin er 
godt beskrevet. Tungmetaller er ekstreme 
enzymgifter og synes å være involvert 
i autisme også. Hvert kapittel ender med en 
oppsummering som hjelper oss å se om vi 
har forstått innholdet. Biomedisinsk inter-
vensjon, som undertegnede har agitert for 
lenge, får også hederlig omtale.

Svakheten er at én person skriver om alle 
emner, og han har tydeligvis ikke helt fått 
med seg at det er mengden transmittere 
i synapsespalten, hvor lenge den oppholder 
seg der, gjenopptak eller nedbrytning samt 
reseptorantall og -følsomhet som er kritisk, 
ikke den totale mengde transmittere i et 
hjerneområde.

Konklusjonen er likevel at dette er en 
meget leseverdig bok som også kan forstås 
av ikke-fagfolk. Den er godt egnet som 
oppslagsverk. Den er nøktern i stil og 

påstander og er godt underbygd. Illustrasjo-
nene er greie og oversiktlige.
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Dette er en omfattende, god og selvstendig 
bok om karsykdommer. Den er grundig, men 
ikke overveldende. Boken utgis som et til-
legg til det store kardiologiske verket Braun-
wald’s heart disease (1). Ved dette under-
streker utgiverne, helt riktig, at hjerte-kar er 
ett organsystem. Det er de samme underlig-
gende patologiske prosesser som hos én 
pasient kan gi claudicatio intermittens, 
angina pectoris hos en annen og hjerneslag 
hos en tredje. Spesialiteten angiologi, som 
også kalles «vascular medicine», er den 
indremedisinske parallellen til karkirurgi og 
finnes i en del land, men ikke i Norge. Funk-
sjonene innen denne spesialiteten ivaretas 
i hovedsak av karkirurger hos oss.

Denne, eller en tilsvarende bok, bør være 
for hånden for leger som møter pasienter 
med karsykdommer. Det vil primært si 
hjertemedisinere, karkirurger, nevrologer, 
radiologer og thoraxkirurger, men andre 
med interesse for feltet vil også ha glede og 
nytte av boken.

De tre hovedforfatterne har med seg 
drøyt 100 kapittelforfattere, som står bak 66 
kapitler ordnet i 18 seksjoner. Her omtales 
feltet fra basal karbiologi, fysiologi og pato-
logi til kirurgi og epidemiologi. Blant annet 
finnes seksjoner om renoarteriell sykdom, 
visceral iskemi, vaskulær impotens, to 
seksjoner om venesykdommer og en om 
lymfepatologi. Innholdsfortegnelsen er 
oversiktlig, og sammen med et godt stikk-
ordregister er det lett å finne frem. Det er 
gode tabeller og illustrasjoner. Rikholdige 
referanselister etter hvert kapittel er med på 
å gjøre dette til en grundig bok. Det er også 
hyggelig å finne flere norske miljøer repre-
sentert i referansene.

Til en pris av cirka én krone per side får 
vi mye for pengene. Denne boken er lett 
å anbefale.
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