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Studentlitteraturs översättning – ett lyft för embryologin 
Fyrtio spännande veckor tar det för ett barn att utvecklas i moderns mage. Det är med denna tids-
rymd som ämnet embryologi befattar sig. Den svenska medicinlitteraturen har länge saknat en bok 
om detta ibland styvmoderligt behandlade ämne. Därför ger Studentlitteratur nu ut Embryologi – 
en kortfattad lärobok.

Embryologin är den gren av anatomin som ägnar sig åt människokroppens embryo- och fosterutveckling, 
från tidpunkten för befruktning till födsel. Även de processer som föregår befruktningen, såsom bildning 
och utmognad av könsceller, hör till embryologin.

Det har länge saknats en bok som på svenska behandlar embryologin och utvecklingsbiologin, och som 
inkluderar både en medicinsk och molekylärgenetisk utgångspunkt. Norbert Ulfigs Kurzlehrbuch Embryo-
logie tillhör de bästa och mest använda läroböckerna på området varför Studentlitteratur nu ger ut en 
svensk översättning med titeln Embryologi – en kortfattad lärobok.

– Forskningen inom dessa ämnesområden rör sig mycket snabbt och vår kunskap om framför allt de 
molekylära och cellulära processer som ligger till grund för vår utveckling från befruktat ägg till vuxen 
individ har ökat radikalt under senare år, säger Daniel B. Wilhelms, som har översatt Ulfigs bok, och Urban 
Lendahl, som har fackgranskat den.

Efter ett allmänt, inledande kapitel går boken igenom utvecklingen av rörelseapparaten, huvud och hals, 
hjärt-kärlsystemet, andningsorganen, matsmältningsapparaten, urogenitalsystemet, nervsystemet, sinnes-
organen och huden och dess bihang innan det avslutningsvis redogörs för utvecklingens molekylärbio-
logi. Utöver den normala utvecklingen tar boken även upp många typer av medfödda missbildningar.

– Tack vare det kortfattade och kärnfulla formatet ger den en god överblick, säger Daniel B. Wilhelms och 
Urban Lendahl. Boken ger också realistiska exempel på embryologiska problem hämtade ur den kliniska 
vardagen, vilket är ytterligare en styrka.

Som ett komplement till den tryckta boken finns det också en webbplats där studenter bland annat kan 
testa sina kunskaper med hjälp av interaktiva övningar. På webbplatsen hittar man även utvalda länkar till 
webbresurser inom embryologin samt tips på vidare läsning inom ämnet.

Om översättaren: 
Daniel B. Wilhelms är läkare och forskar i neurobiologi vid institutionen för klinisk och experimentell medi-
cin, Hälsouniversitetet i Linköping. 

Om fackgranskaren: 
Urban Lendahl är professor i genetik vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet, 
Stockholm.
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