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Oceny ksià˝ek • Book reviews
„Hodowla komórek i tkanek”
Stanis∏awa Stok∏osa
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2006, stron 534
ISBN 13:978-83-01-14232-2 i 10:83-01-14232-4
Dzie∏o zbiorowe pod redakcjà Stanis∏awy Stok∏osowej
mieÊci 29 rozdzia∏ów, napisanych przez 28 pracowników
nauki polskich i zagranicznych uczelni. Polscy autorzy pochodzà z uczelni wy˝szych Krakowa, Olsztyna i Szczecina.
Kraków reprezentuje przede wszystkim Uniwersytet Jagielloƒski, a mianowicie Instytut Zoologii i jego dwa Zak∏ady: Fizjologii Zwierzàt (z trzema Pracowniami: Endokrynologii i Hodowli Tkanek, Hematologii i Toksykologii
Rozrodu Zwierzàt) i Zak∏ad Immunologii Ewolucyjnej,
dalej Collegium Medicum – Polsko-Amerykaƒski Instytut
Pediatrii z dwoma Zak∏adami: Transplantologii i Immunologii, Klinicznej oraz Wydzia∏ Biotechnologii UJ i jego
Instytut Biologii Molekularnej z Pracownià Genetyki Molekularnej i Wirusologii. Kolejni krakowscy autorzy pracujà w Instytucie Farmakologii PAN i jego Zak∏adzie Endokrynologii, w Instytucie Zootechniki (Balice) i jego Dziale Biotechnologii Rozrodu Zwierzàt oraz w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera – w jego Oddziale Urazowo-Ortopedycznym i Chirurgii R´ki. Autorzy
z Olsztyna pochodzà z Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego i jego Wydzia∏u Medycyny Weterynaryjnej i pracujà w Katedrze Histologii i Embriologii oraz w Zak∏adzie
Fizjologii Zwierzàt. Szczeciƒscy autorzy sà zatrudnieni
w Katedrze Histologii i Embriologii Pomorskiej Akademii
Medycznej. Warto tu podkreÊliç udzia∏ autorów zagranicznych: z Zak∏adu Lekarskiej Biologii i Genetyki Wydzia∏u Lekarskiego w Hradec-Kralove, z Imperial College University of London i z Cell Biology, School of Biological Sciences, University of East Anglia.
Nazwiska i stanowiska autorów, profil placówek naukowych i ich liczba, z góry wskazujà na bogactwo, wysoki poziom i specjalizacj´ tematyki poszczególnych rozdzia∏ów dzie∏a. W tym stwierdzeniu utwierdzajà równie˝:
7-stronicowy wykaz skrótów i symboli na poczàtku ksi´gi,
a na jej koƒcu 16-stronicowy s∏ownik terminów i 12-stronicowy indeks. Dane te ukazujà trud sporzàdzenia omówienia z∏o˝onego i obszernego dzie∏a.
Wst´p o znaczeniu hodowli tkanek napisa∏a Stanis∏awa Stok∏osowa, redaktor dzie∏a i autorka kilku rozdzia∏ów.
Dalsze rozdzia∏y (2-11) dotyczà organizowania, wyposa˝enia, sterylizacji i „dobrej praktyki” pracowni hodowli tkanek, biologii i charakterystyki hodowli, Êrodowiska ho-

dowlanego, rozdzielania i identyfikowania komórek,
apoptozy i nekrozy in vitro, badaƒ w hodowli funkcji
i transferu genów do komórek ssaków, biotechnologii i linii komórkowych.
Tematami rozdzia∏ów 12-15 sà: hodowle przestrzenne, hodowle w immunologii, zastosowania badawcze, diagnostyczne i lecznicze przeciwcia∏ monoklonalnych oraz
hodowle in vitro w toksykologii. Nast´pne rozdzia∏y (16-27) opisujà hodowle: komórek rogówki, komorek nerwowych, izolowanie i klonowanie ludzkich wczesnych komórek krwiotwórczych, hodowl´ hepatocytów, komórek
uk∏adu szkieletowego, owadów, hodowle tkanek w badaniach czynnoÊci przysadki, komórek szyszynki, jàdra, komórek nab∏onkowych najàdrza, p´cherzyka jajnikowego
i cia∏ka ˝ó∏tego.
Po dwu ostatnich rozdzia∏ach o pozaustrojowym uzyskiwaniu zarodków ssaków oraz ich klonowaniu zarodkowym i somatycznym, nast´pujà: dodatek laboratoryjny, s∏ownik i indeks, na 32 stronach liczne, przewa˝nie
barwne, ryciny przedstawiajàce g∏ównie obrazy komórek
z hodowli. W poszczególnych rozdzia∏ach spotykamy ilustracje czarno-bia∏e, które ukazujà m. in. ró˝ne komórki
hodowli, urzàdzenia laboratoryjne i schematy. W tekÊcie
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znajdujà si´ równie˝ rozsiane tabele. Rozdzia∏y sà zaopatrzone w wybrane wieloj´zyczne piÊmiennictwo.
Cenione Wydawnictwo Naukowe PWN zapewni∏o
dzie∏u: dobry papier, klarownà dyspozycj´ ca∏oÊci i poszczególnych rozdzia∏ów (ka˝dy na poczàtku podaje treÊç
podrozdzia∏ów), zró˝nicowanà wielkoÊç i krój czcionki,
dobrà reprodukcj´ ilustracji i tabel oraz spisy skrótów,
terminów i indeks. Do tych walorów nale˝y dodaç pi´knà
wielobarwnà, pó∏sztywnà, kartonowà i lakierowanà ok∏adk´ (autor Edwin Radzikowski). Na jej ostatniej stronie
znajduje si´ informacja o zawartoÊci dzie∏a.
Dzie∏o Hodowla komorek i tkanek, traktujàce o jej
teorii i praktyce, nale˝y poleciç studentom i absolwen-

tom ró˝nych dziedzin biologii, medycyny i weterynarii,
jak równie˝ akademickim nauczycielom, lekarzom, pracownikom laboratoriów hodowli tkanek lub farmaceutycznych, biologom molekularnym, biotechnologom i cytofizjologom. Bowiem w∏aÊnie biotechnologia, w tym hodowla komórek i tkanek, otwiera coraz to nowe wa˝ne
dziedziny naukowej wiedzy i praktycznych zastosowaƒ
dla leczenia wielu ludzkich i zwierz´cych chorób ró˝nych
tkanek, narzàdów i ich uk∏adów.
Prof. dr hab. med. Henryk Gaertner
Kraków

„Immunologia. Podstawowe zagadnienia i aktualnoÊci”
Witold Lasek
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2005, stron 223
ISBN: 83-01-14519-6
Podr´cznik Witolda Laska Immunologia. Podstawowe zagadnienia i aktualnoÊci, który ukaza∏ si´ w 2005 roku nak∏adem wydawnictwa PWN jest kontynuacjà wydanego
przed 5 laty Repetytorium z immunologii tego˝ autora. Ten
liczàcy 223 strony podr´cznik, który sk∏ada si´ z 14 rozdzia∏ów, podzielony jest na dwie cz´Êci. Pierwsza z nich,
zatytu∏owana „Podstawy immunologii” obejmuje problematyk´ dotyczàcà przede wszystkim morfologii uk∏adu
odpornoÊciowego, odpornoÊci nieswoistej, budowy i dzia∏ania przeciwcia∏ oraz odpowiedzi typu humoralnego. Kolejne dwa rozdzia∏y dotyczà mechanizmów zwiàzanych
z przebiegiem i regulacjà odpowiedzi immunologicznej,
a w szczególnoÊci rozpoznaniem antygenu oraz z funkcjami poszczególnych subpopulacji limfocytów T,
z uwzgl´dnieniem roli cytokin. Natomiast na drugà cz´Êç,
zatytu∏owanà „Immunologia kliniczna”, sk∏adajà si´ rozdzia∏y: Reakcje odpornoÊciowe na poziomie b∏on Êluzowych i skóry; OdpornoÊç przeciwzakaêna, szczepionki;
Nadwra˝liwoÊç, choroby alergiczne; Autoimmunizacja,
choroby z autoagresji; Diagnostyka uk∏adu odpornoÊciowego, pierwotne i wtórne zespo∏y upoÊledzonej odpornoÊci; Immunologia transplantacyjna, supresja reakcji odpornoÊciowych; Interwencje immunologiczne, modulacja
odpowiedzi immunologicznej; Immunologia i immunoterapia nowotworów; Immunohematologia. Ka˝dy z rozdzia∏ów zamyka wybór piÊmiennictwa z ostatnich lat, który umo˝liwia pog∏´bienie wiedzy w zakresie omawianych
zagadnieƒ.
Istotnym b∏´dem edytorskim tego wydania jest z∏a
numeracja stron w spisie treÊci, poczàwszy od strony 116.
Mocnà stronà tego zmienionego wydania sà natomiast bardzo dobre, kolorowe i czytelne ilustracje. ¸à-

czà one w sobie zrozumienie problemu, estetyk´ i graficznà zwi´z∏oÊç – a wi´c cechy niecz´sto charakteryzujàce ryciny w tego typu podr´cznikach.
Podr´cznik opracowany jest w formie zestawów pytaƒ, z których jedna lub dwie odpowiedzi sà prawid∏owe.
Autor we wst´pie przekonuje, ˝e w ten w∏aÊnie sposób
„zmusza czytajàcego do wnikliwego zastanowienia si´ nad
ich treÊcià i jednoczeÊnie uczy go”. Bez wàtpienia, prawid∏owe wykonanie tego typu testów wymaga od czytelnika
nie tylko wi´kszego skupienia, ale na prawd´ dog∏´bnej
wiedzy. W moim przekonaniu nie sprzyja to prawid∏owemu przyswojeniu opisywanej problematyki przez osoby
s∏abiej przygotowane, szczególnie zaÊ w przypadku ma∏ej
ró˝nicy pomi´dzy prawid∏owà, a b∏´dnà odpowiedzià. Po-
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nadto, tematyka niektórych zestawów pytaƒ jest wprawdzie ciekawa, ale zbyt wyspecjalizowana, tote˝ zdecydowanie bardziej nadaje si´ do umieszczenia w licznych w tym
podr´czniku ciekawostkach. Na przyk∏ad pytanie 7.23 na
stronie 104 dotyczy podania roku, w którym WHO og∏osi∏a eliminacj´ ospy prawdziwej. Podobnie, dane zawarte
w Tabeli 3.3 na stronie 43, które dotyczà st´˝enia podklas IgG w surowicy u dzieci w zale˝noÊci od wieku, mogà
raczej zainteresowaç pediatrów, stojàcych wobec okreÊlonego problemu klinicznego.
Ciekawym i cennym uzupe∏nieniem samych zestawów pytaƒ sà komentarze, które pozwalajà lepiej zrozumieç niektóre z∏o˝one zagadnienia. Ponadto, na koƒcu
niektórych rozdzia∏ów umieszczono adresy stron internetowych oraz liczne dodatkowe informacje i ciekawostki dotyczàce uk∏adu odpornoÊciowego oraz historii immunologii. Z pewnoÊcià ∏atwiej w ten sposób skupiç uwag´ czytelnika i zach´ciç go do szerszego zainteresowania
si´ tà dynamicznie rozwijajàcà si´ dziedzinà wiedzy. Wyczerpujàce schematy, które towarzyszà niektórym zestawom pytaƒ, nie tylko u∏atwiajà czytelnikowi znalezienie

w∏aÊciwej odpowiedzi, ale mobilizujà go do dok∏adnego
zapoznania si´ z mechanizmem opisywanego zjawiska.
Przyk∏adem tego typu cennego podejÊcia dydaktycznego
jest pytanie 10.26 na stronie 158 oraz Rycina 10.10, gdzie
problem dotyczy granicznej liczby limfocytów T CD4 dla
efektywnoÊci uk∏adu odpornoÊciowego w przebiegu AIDS.
WartoÊç dydaktycznà ocenianego podr´cznika podnoszà
ponadto liczne zestawienia w formie tabel, gdzie bardzo
rzetelnie uporzàdkowano wiele zagadnieƒ, dbajàc przy
tym w szczególny sposób o podanie polskiego mianownictwa.
W podsumowaniu, podr´cznik ten warto poleciç
wszystkim, którzy pragnà pog∏´biç i sprawdziç swojà wiedz´ z zakresu immunologii, szczególnie zaÊ studentom
kierunków przyrodniczych oraz medycyny, a tak˝e lekarzom medycyny oraz weterynarii.
Dr Jan Konrad Siwicki
Zak∏ad Immunologii
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
w Warszawie

