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Boken er noe så 
sjeldent som et 
forsøk på å gi en 
strukturert oversikt 
over et komplekst 
tema som signalfor-
midling mellom og 
inn i celler. Den er 
skrevet på engelsk, 
er på 389 sider og 
inneholder ti 
kapitler samt to 
vedheng og en 

indeks. Det er gitt en oversikt over hvordan 
signaler på utsiden av en celle (første bud-
bringere) formidler sitt budskap over celle-
membranen via reseptorer og inn i cellen 
via ulike løselige molekyler (sekundære 
budbringere) og ved hjelp av signalkas-
kader. 

Forfatteren innleder med en del defini-
sjoner av termer og begreper samt en frem-
stilling av cellesignalleringens historie. 
Videre tar han for seg grunnleggende 
enzymlære og bruker eksempler fra ulike 
komponenter i signalkaskader. Deretter 
definerer han prinsippene for hvordan de 
ulike komponentene i en signalkaskade 
kommuniserer ved protein-protein-interak-
sjoner via spesifikke gjenkjenningsdo-
mener. I kapittel 4 beskriver han prinsipper 
og mekanismer for hvordan et enzym inne 
i en celle kan «skrus» av og på ved for 
eksempel fosforylering. Deretter beskriver 
han to hovedtyper av cellereseptorer, de 
såkalte «7-span» og «single pass» resepto-
rene. Han gir en rekke eksempler og 
beskriver viktige prinsipper for signalkas-
kader utløst ved signaler gjennom disse 
reseptorene. I kapittel 7 beskriver han små 
G-proteiner, og heterotrimere G-proteiner 
er beskrevet i kapittel 8. I kapitlene 9 og 10 
setter han reseptorer og signalkaskader i en 
biologisk sammenheng. Han skriver detal-

jert om mekanismen for insulins signalering 
og biologisk effekt i et metabolsk pers-
pektiv. Deretter tar han for seg mitogen sti-
mulering og beskriver i stor detalj celle-
syklus og proteiner involvert.

John Nelson makter dessverre ikke på en 
pedagogisk måte å gi en innføring i signal-
formidling mellom og i celler. Boken virker 
ustrukturert og er ofte lite oversiktlig fordi 
den bl.a. forklarer viktige prinsipper 
i cellesignallering ved bruk av molekyler 
som først blir definert senere i boken. 
I tillegg er det en ikke uniform fremstilling 
av figurer som ofte er overlesset med uklare 
bilder som noen ganger er for små. For en 
som er godt bevandret i cellesignallering så 
kan enkelte av kapitlene klart være nyttige. 
Men, for en som ikke har særlig erfaring 
i cellesignallering, er kanskje ikke John 
Nelsons bok det første de burde gi seg i kast 
med.
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Mange av oss har 
vel vært i en situa-
sjon hvor vi har lest 
en artikkel eller 
vært på et møte der 
det er referert til en 
klassifikasjon, sta-
dieinndeling eller 
gradering av en 
medisinsk tilstand 
og vi ikke helt vet 
hva denne innde-

lingen innebærer. Det kan også være van-
skelig å finne en del av disse i vanlige lære-
bøker. Slike inndelinger er viktige, spesielt 

i studier hvor for eksempel alvorlighetsgrad 
og effekt av behandling skal analyseres på 
en systematisk og reproduserbar måte.

Forfatterne har her klart å samle det 
meste av klassifikasjoner og graderinger 
innen fordøyelsessykdommer mellom to 
permer, og undertegnede har ikke sett lik-
nende oppslagsverk tidligere. Det gis en 
kortfattet presentasjon av de ulike klassifi-
kasjoner/graderinger, oftest i tabellform 
med en kommentar og referanser. Illustra-
sjoner og bilder blir brukt i utstrakt grad.

Innholdet er ordnet i tre deler. I første del 
presenteres stadieinndelinger og grade-
ringer som er viktige for en generell vurde-
ring av pasienten, som for eksempel 
almenntilstand, mental status og ernærings-
status. Videre finner man egne kapitler om 
gastrointestinal blødning (med for 
eksempel Forrests klassifikasjon og Roc-
kalls skåringssystem), neoplasi (TNM-klas-
sifikasjon etc.), funksjonelle tarmsyk-
dommer m.m.

Den andre delen er om inndelinger og 
graderinger knyttet til de ulike organer 
i fordøyelsessystemet. Dette er den største 
bolken, og her blir hvert organ beskrevet for 
seg, fra oropharynx til rectum. Avhengig av 
organ omtales symptomer, anatomiske vari-
anter, vaskulær sykdom, infeksiøse til-
stander, inflammasjon, neoplasi og traumer.

I den tredje delen omtales ulike metoder 
for vurdering av livskvalitet.

Boken presenterer en nær komplett over-
sikt over ulike klassifikasjoner, stadieinnde-
linger og graderinger innen fordøyelsessyk-
dommer, og det hele på en oversiktlig måte. 
Den er naturlig nok ment som et oppslags-
verk og er neppe noe man leser fra perm til 
perm, men den er nyttig å ha i avdelingen 
og anbefales både for indremedisinere og 
for kirurger.
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