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Den 5:e upplagan av “Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Data Analysis: Concepts and Applications” 

är en ny, omarbetad och utvidgad version av detta standardverk som använts av farmakokinetiker, 

studenter och forskare i många år. Den kan användas som lärobok av studenter såväl som uppslagsbok 

av mer erfarna forskare. Boken innehåller rikligt med figurer som åskådliggör koncept och modeller. 

De tre första kapitlen behandlar allmänna principer och farmakokinetiska och farmakodynamiska 

koncept. I kapitel 4 diskuteras strategier för att välja modeller och kapitlet avslutas med en checklista för 

bedömning av modellerna. I kapitel 5 behandlas vilka faktorer som man bör beakta vid försöksupplägg 

för att få resultat som besvarar en given fråga. Kapitel 6 är ett helt nytt kapitel som direkt blev mitt 

favoritkapitel eftersom det handlar om att titta på grafer med data och använda kurvornas form som 

diagnostiskt verktyg för att ställa hypoteser kring mekanismer samt förbättra dataanalys och tolkning 

och knyta data till biologiska processer. 

Bokens andra halva innehåller pedagogiska exempel på tillämpningar och alla data set finns på ett 

medföljande USB-minne. Där finns 53 PK exempel, inklusive några med stora molekyler (antikroppar och 

enzym), och 52 PD exempel. Alla exempel börjar med en målsättning för övningen och fortsätter med 

att beskriva problemet, försöksupplägget, resulterande data, vilka modeller som används (med 

referenser till koncept-kapitlen) och avslutas med ett avsnitt om tolkning av resultat och slutsatser. Alla 

exempel är klart indexerade och börjar med enkla PK studier som singeldos i.v. bolus och p.o. och 

fortsätter med mer komplexa exempel. Det finns också en utmärkt översiktstabell, i slutet av kapitel 1, 

med alla exempel och vilka koncept de bygger på. 

Jag kan varmt rekommendera denna bok till alla som är intresserade av detta ämnesområde. 
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