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de fagfeltene hvor basalkunnskapen har økt 
mest de siste ti årene, og det man lærer på 
studiet, blir følgelig utilstrekkelig etter kort 
tid. Gapet mellom utøvere av medisinsk 
forskning og medisinsk praksis blir derfor 
på mange måter stadig større. Dette gjen-
speiles også i at basalkunnskapen har økt 
langt raskere enn man har kunnet omsette 
den i anvendt kunnskap som kommer 
pasientene til gode – den medisinske trans-
lasjonen henger etter.

Formålet med denne læreboken er å gi 
en grunnleggende forståelse av immunologi 
og dens relevans for moderne medisin. 
Målgruppen er medisin- og biologistuden-
ter og leger under spesialisering. Boken er 
kortfattet, sammenliknet med de fleste stan-
dardlærebøker i immunologi, med sine ca. 
200 sider fagtekst og 16 kapitler. Den består 
av to nesten like store deler, hvor forfatterne 
i den første forklarer immunsystemets opp-
bygning og funksjon, mens de i den andre 
tar for seg immunpatologi. Her skiller 
boken seg klart fra f.eks. Janeway’s Immu-
nobiology, som av mange regnes som en 
gullstandard innen feltet (1). Blant annet 
har Immunology et helt kapittel om lymfo-
proliferative sykdommer, noe som bare vies 
noen sider i Janeway’s Immunbiology. 
Fokuset på immunologiens relevans for 
sykdom fortsetter gjennom hele del to. 
Dette gjør boken spesielt egnet for mål-
gruppen praktiserende medisinere, samtidig 
som omfanget ikke er avskrekkende. For 
medisin- og biologistudenten blir det muli-
gens litt lite dybdekunnskap i den første 
delen. Hvert kapittel innledes med en boks 
med «key objectives» og avsluttes med 
en boks hvor «key points» oppsummeres, 
noe som gjør at leseren lett kan repetere 
innholdet. Viktige begreper er uthevet. 
Videre fungerer de mange historiske hen-
visingene til viktige oppdagelser som kryd-
der, og setter dagens kunnskap i perspektiv. 
Illustrasjonene er mange og gode, men ville 
vært klart mer inspirerende i mer enn to 
farger. Referanser er utelatt.

Kunnskapen om de molekylære mekanis-
mene som ligger til grunn for normale og 
patologiske prosesser, øker raskt gjennom 
forskning på ulike fagfelt. Samtidig forstår 
den utøvende legen en stadig mer begrenset 
andel av disse mekanismene. Jeg anbefaler 
boken som et bidrag i arbeidet med å bygge 
bro mellom medisinsk forskning og praksis.
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Målgruppa er 
assistentlegar og 
ferske interven-
sjonsradiologar, 
men boka er òg 
nyttig for meir 
erfarne interven-
sjonsradiologar 
på radiologiske 
avdelingar. Den 
er informativ og 
oversiktleg og eit 
godt oppslagsverk 

for alt personale som er med på interven-
sjonsradiologiske prosedyrar. Den bør vere 
tilgjengeleg som ei handbok på alle inter-
vensjonslaboratoria i Noreg.

Det er ein europeisk og ein amerikansk 
redaktør. Dei har fått bidrag frå velrenom-
merte og anerkjende kirurgar og interven-
sjonsradiologar i Europa og USA. Mange 
av forfattarane er kjende bidragsytarar på 
dei store årlege intervensjonsradiologiske 
kongressane arrangert av Cardiovascular 
and Interventional Radiological Society 
of Europe (CIRSE).

Boka er delt opp i 25 kapittel. Den er 
skrive på engelsk og er kortfatta og infor-
mativ. Det er ikkje for mange illustrasjonar 
eller bilete. Forfattarane understrekar at du 
må ha ein plan A, ein reserveplan B og ein 
strategi for å kome ut av knipa dersom 
desse ikkje fungerer!

Første kapitel omhandlar basisutstyr du 
treng for å gjere angioplastikk og stent-
prosedyrar. Deretter er det eit kapitel om 
aktuelle medikament, tilgang til arteriar 
og vener. Neste er eit generelt kapitel om 
angioplastikk og stenting. Kapitlet som 
omhandlar korleis du lukkar arterien etter 
at du er ferdig med prosedyren, omtalar 
det nyaste utstyret du har å velje mellom. 
Dette kapitlet er detaljert og har fine 
illustrasjonar.

Så kjem eigne kapittel om spesielle pro-
sedyrar frå hjerne til perifert i arteriane og 
venene. Prosedyrane er detaljert beskrive 
og oppdelt logisk og oversiktleg, med kli-
nikk, diagnostikk, indikasjonar og kon-
traindikasjonar. Kva utstyr du kan bruka til 
dei ulike prosedyrane, er også omtala, samt 
fordelar og ulemper med dei. Nødvendige 
illustrasjonar er med her.

Korleis pasienten bør handsamast før og 
etter dei ulike prosedyrane, og følgjast opp 
etterpå, er heilt nødvendig å kunne for ein 
intervensjonsradiolog. Dette er vel omtalt 

i boka, som òg er lett å slå opp i. Det er 
også referansar til artiklar om dei same 
tema på slutten av kvart kapitel.

Viktige poeng er samla i eigne rubrikkar 
og med eigen farge for å vere lett å finne. 
Dette er gjort på same måte i heile boka.

Det som elles er bra, er at boka er veldig 
konkret og kortfatta. Forfattarane omtalar 
ikkje berre prosedyrane, men også pasient-
behandlinga før og etterpå.

Jon Egge
Radiologisk avdeling
Haugesund sjukehus
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Fenylketonuri, eller 
Føllings sykdom, 
har en spennende 
historie med flere 
medisinske gjen-
nombrudd som 
startet med at 
Asbjørn Følling 
(1888–1973) 
i 1934 erkjente 
sykdommens kli-

niske og biokjemiske fenotype. Deretter kom 
bestemmelse av sykdommens enzymatiske 
fenotype, med påfølgende etablering av en 
fenylalaninfattig diett som drastisk endret 
den kliniske fenotypen ved å hindre utvik-
ling av mental retardasjon. Dette forutsatte 
en enkel og effektiv nyfødtscreening. Ende-
lig er bestemmelse av sykdommens varierte 
genotype blitt avdekket og genotyping blitt 
klinisk rutine.

Det har skjedd stadige forbedringer av 
diettbehandlingen også i de senere årene, 
med erkjennelse av at enkelte pasienter 
trenger tilførsel av kofaktoren BH4 og at 
tilførsel av lange nøytrale aminosyrer kan 
være gunstig.

Til tross for alt dette viser nevropsyko-
logisk testing av diettbehandlede personer 
lettere kognitive og atferdsmessige avvik. 
Dessuten forekommer lav etterlevelse for 
den strenge dietten, særlig i ungdomsårene. 
Det er derfor et vedvarende ønske om en 
kausal behandling med genterapi, men det 
er langt frem. Enzymterapi er også en 
mulighet.

Alle disse aspektene drøftes godt og 
på ekspertnivå i det foreliggende heftet, 
som er på knappe 90 sider og inneholder 
fem oversiktsartikler om molekylær basis 
for fenylketonuri, nyfødtscreening, diett-
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behandling, nevropsykologisk funksjon 
samt nye tilnærminger til terapi for syk-
dommen. Jeg anbefaler heftet for alle som 
er involvert i fenylketonuri, klinisk og labo-
ratoriemessig.

Jaran Apold
Avdeling for medisinsk genetikk
Haukeland universitetssykehus
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Forekomsten av 
diabetes i svanger-
skapet har økt 
betydelig i løpet 
av en generasjon. 
Alle som driver 
med svangerskaps-
omsorg, må ha 
kjennskap til dia-
gnostiske kriterier, 
klassifikasjon, pro-

sedyrer og oppfølging av denne gruppen 
gravide. Til tross for intensivert omsorg for 
gravide med diabetes gjennom mange år 
har vi ikke nådd målet i St. Vincent-erklæ-
ringen fra 1989 om å redusere forekomsten 
av føtale feilutviklinger til nivået i den 
generelle befolkningen. Det gjelder også 
i Norge. Problemet med den økte fore-
komsten av store barn, selv ved god glyke-
misk kontroll, er heller ikke løst.

Det er fem kapitler. I de to første kapit-
lene gir forfatterne en kort, men dekkende 
oversikt over epidemiologi og patofysio-
logi. I kapittel 2 diskuterer de også screen-
ing av gravide for glukoseintoleranse og 
grunnlaget for de ulike diagnostiske krite-
riene av svangerskapsdiabetes, dvs. dia-
betes som har oppstått eller først blitt 
erkjent i svangerskapet. Disse temaene har 
vært gjenstand for diskusjon gjennom mer 
enn én generasjon. Som det fremgår, er den 
ikke over. Kapittel 3 og 5 er praktisk rettede 
kapitler om omsorgen for gravide med dia-
betes før, under og etter svangerskapet. 
Kapitlet om tiltak og oppfølging før svan-
gerskapet er både viktig og leseverdig. Det 
dreier seg om kvinner med kjent diabetes 
og de med risiko for svangerskapsdiabetes. 
I kapittel 5 diskuterer forfatterne kjente, 
men vanskelige problemstillinger knyttet 
til forløsningstidspunkt og forløsningsmåte. 
I kapittel 4 beskriver de komplikasjoner 
som forekommer hyppigere hos gravide 
med diabetes, enn hos friske.

Bidragsyterne gir en kortfattet, men fyl-
lestgjørende og oppdatert fremstilling av 
sentrale problemstillinger innen feltet. For 
eksempel er det en poengtert diskusjon av 
spørsmålet om nytten av å diagnostisere og 
behandle «mildere» varianter av svanger-
skapsdiabetes. Dette kombineres elegant 
med konkrete forslag til prosedyrer og 
klinisk tilnærming på bakgrunn av kasui-
stikker. Hvert kapittel blir fulgt av en liste 
med sentrale referanser.

Boken er på 280 sider. Likevel klarer for-
fatterne på en grundig måte å dekke både 
grunnleggende problemstillinger og prak-
tiske sider av omsorgen for gravide med 
diabetes. For alle som ønsker en oppdate-
ring på feltet, er dette en meget god kilde.

Tore Henriksen
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ISBN 978-1-43980721-7

I dette tobinds-
verket har utgi-
verne hatt som mål 
å gi en samlet 
oversikt over 
dagens kunnskap 
om kvinnelig uro-
logi og urogyneko-
logi. Forfatterne 
er en internasjonal 
gruppe gyneko-
loger, urologer, 
nevrologer, pedia-
tere, epidemio-
loger, farmako-
loger, fysiologer, 
ingeniører, syke-
pleiere, urotera-
peuter og fysio-
terapeuter, som 
alle anses som eks-
perter på sine felt. 

Totalt 192 forfattere har bidratt.
Boken er delt i ti seksjoner. Første sek-

sjon omhandler historie og epidemiologi fra 
USA, Sør-Amerika, Europa, Australia, Asia 
og Afrika. I andre seksjon behandler forfat-
terne inkontinenssymptomer og livskvalitet, 
vurdert med spørreskjemaer. Tredje seksjon 
omhandler embryologi, anatomi, fysiologi 
og farmakologi. I fjerde seksjon gjør forfat-
terne rede for urologisk diagnostikk med 
bleietester, urodynamikk, radiologi og 

endoskopiske undersøkelser. I femte sek-
sjon tar de for seg ikke-kirurgisk behand-
ling av urininkontinens og prolaps. I sek-
sjon seks diskuterer de overaktiv blære, 
nevrologiske sykdommer, bekkensmerter, 
interstitiell cystitt, urinveisinfeksjoner, 
vaginitt, seksualitet, menopause, obstipa-
sjon og anal inkontinens. I seksjon sju og 
åtte beskriver forfatterne operasjonsme-
toder for urininkontinens og urogenital pro-
laps. Seksjon ni omhandler laparoskopi og 
robotkirurgi. I den siste seksjonen dreier det 
seg om fistler, divertikler, nevromodule-
ring, rekonstruktiv kirurgi, utviklingsfor-
styrrelser, pediatrisk urogynekologi, effekt 
av hysterektomi på de nedre urinveiene, 
urologiske komplikasjoner etter gynekolo-
gisk kirurgi og kosmetisk vaginalkirurgi. 
Forfatterne avslutter hele verket med stan-
dardiseringsrapporter om terminologi for de 
lavere urinveiene, bekkenbunnsdysfunksjon 
og beskrivelse av hva som regnes som god 
urodynamisk praksis.

Boken er trykt på et kraftig, blankt papir 
og innbundet med papprygg. Det finnes 
svart-hvitt-tegninger og tabeller, men også 
rikelig med fargefotografier og gode illus-
trasjoner trykt i pastellfarger. Kapitlene 
som omhandler operasjoner, informerer om 
indikasjon og teknikk, og illustrasjonene er 
laget som i et kirurgisk atlas. Dette er den 
mest komplette læreboken om kvinnelig 
urologi og urogynekologi publisert til nå. 
De fleste forfatterne er kjente fagpersoner 
innen området. Boken virker meget godt 
oppdatert, dokumentasjonen synes grundig 
og utvalget av emner relevant for klinisk 
bruk i hverdagen. Tekstboken er betydelig 
utvidet både når det gjelder emner og for-
fattere, sammenliknet med første utgave 
som kom i 2001 (1). Boken vil kunne fun-
gere som et oppslagsverk for spesialister, 
men burde også være rimelig lett tilgjen-
gelig for utdanningskandidater. Jeg anbe-
faler den for alle avdelinger hvor man 
behandler kvinnelige pasienter med urin-
inkontinens og genital prolaps.

Sigurd Kulseng-Hanssen
Kvinneklinikken
Bærum sykehus

Litteratur
1. Kulseng-Hanssen S. Anbefalelsesverdig om kvin-

nelig urologi og urogynekologi. Anmeldelse av: 
Cardozo L, Staskin D, red. Textbook of female uro-
logy and urogynecology. Tidsskr Nor Lægeforen 
2002; 122: 1234.


