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PEPTIDES AND NON PEPTIDES OF
ONCOLOGIC AND NEUROENDOCRINE
RELEVANCE
Autor: E. E. Muller
Wydawca: Springer Verlag
Rok wydania: 2003
ISBN: 88-470-0295-8
Cena: 98,23 EUR
Ksià˝ka zawiera 17 rozdzia∏ów, w których
prezentowane sà diagnostyczne i terapeutyczne zastosowania zwiàzków pochodzenia wewnàtrzwydzielniczego. Autor opisuje zdolnoÊç serii zwiàzków z∏o˝onych
pochodzenia endokrynologicznego, tzn.
GHRH (hormon uwalniajàcy hormon
wzrostu), LHRH (hormon uwalniajàcy
hormon luteinizujàcy), somatostatyny, antyandrogenów
i inhibitorów aromatazy do wywierania bezpoÊredniego
dzia∏ania antynowotworowego lub do wzmagania dzia∏ania tradycyjnych leków chemoterapeutycznych na guzy
lite i neuroendokrynologiczne. Zaprezentowano te˝ nowà
kategori´ silnie dzia∏ajàcych Êrodków uwalniajàcych GH
(hormon wzrostu), GSH/Ghrelin, posiadajàcych dzia∏anie
wewnàtrzwydzielnicze i nie-wewnàtrzwydzielnicze. Oprócz
tradycyjnej chemoterapii, czytelnik znajdzie nowe podejÊcie, w którym preferowane sà bardziej selektywne i mniej
cytotoksyczne zwiàzki pochodzenia wewnàtrzwydzielniczego.

GASTROINTESTINAL AND LIVER TUMORS
Autorzy: Wolfgang Scheppach, Robert S. Bresalierr, Guido N. Tytgat
Wydawca: Springer Verlag
Rok wydania: 2004
ISBN: 3-540-43462-3
Cena: 105,63 EUR
Publikacja ta obejmuje wszystkie
aspekty z∏oÊliwych nowotworów wàtroby i uk∏adu ˝o∏àdkowo-jelitowego
(epidemiologia, patofizjologia, badania masowe oraz symptomy i objawy
kliniczne, badania diagnostyczne, staging, jak równie˝ klasyfikacja, leczenie, rokowanie, katamneza, perspektywy na przysz∏oÊç). Ksià˝ka przeznaczona jest dla gastroenterologów, onkologów, radioterapeutów, chirurgów,
radiologów interwencyjnych, patologów, piel´gniarek oraz
lekarzy sta˝ystów. Dostarcza wyczerpujàcych informacji
z licznymi ilustracjami czarno-bia∏ymi i kolorowymi. Dzi´ki odsy∏aczom kierujàcym do dzia∏u streszczeƒ, tabel, spisów i algorytmów terapeutycznych mo˝liwe jest selektywne i szybkie uzyskanie informacji.

MECHANISMS IN CARCINOGENESIS AND
CANCER PREVENTION
Autorzy: E. Hietanen, H. U. Vainioo
Wydawca: Springer Verlag
Rok wydania: 2003
ISBN: 3-540-43837-8
Cena: 203,55 EUR
Publikacja opisuje obecny stan wiedzy
medycznej w dziedzinie karcinogenezy,
mo˝liwoÊci zapobiegania rakowi oraz podaje genetyczne t∏o zachorowaƒ na raka.
Wi´kszoÊç wszystkich zgonów z powodu
chorób nowotworowych t∏umaczy si´
dzia∏aniem czynników zewn´trznych, odkrytych w badaniach epidemiologicznych
w ciàgu ostatnich 50 lat. Jednak w dalszym ciàgu niewiele
wiadomo, w jaki sposób czynniki Êrodowiskowe i czynniki
genetyczne oddzia∏ujà na siebie wzajemnie, w jaki sposób
mogà regulowaç aktywacj´ genowà, itd. Zwrócono uwag´
na wzajemne oddzia∏ywanie na p∏aszczyênie geny – Êrodowisko, rozwa˝ajàc, w jaki sposób to oddzia∏ywanie mo˝e
doprowadziç do powstania nowotworu i jak mo˝na je wykorzystaç w prewencji raka. Opisane sà molekularne podstawy rozwoju raka i molekularne podstawy zapobiegania.

CURRENT CANCER RESEARCH 2002
Opracowanie: Deutsches Krebsforschungszentrum
Wydawca: Springer Verlag
Rok wydania: 2003
ISBN: 3-7985-1342-2
Cena: 21,08 EUR
Publikacja sfinansowana w oparciu o program Stowarzyszenia
Krajowych OÊrodków Badawczych im. Helmholtza. Omówione zosta∏y tematy:
– wp∏yw diety Êródziemnomorskiej na ochron´ zdrowia,
– czerniak z∏oÊliwy: nowe podejÊcia diagnostyczno-terapeutyczne,
– radioterapia jonami w´gla – od badaƒ podstawowych
do leczenia pacjentów,
– rak szyjki macicy a infekcja ludzkim wirusem Papilloma: wirusologiczne podejÊcie do diagnostyki, profilaktyki i terapii,
– badania nad rakiem i genomem.

CANCER PAIN: ASSESSMENT AND
MANAGEMENT
Autorzy: Eduardo D. MD Bruera, Russell K. MD Portenoy
Wydawca: Cambridge University Press
Rok wydania: 2003
ISBN: 0-521-77332-6
Cena: 122,66 GBP
W tej obszernej i wszechstronnej publikacji dokonany jest przeglàd unikalnych
cech bólu nowotworowego, ∏àcznie z jego patofizjologià, ocenà klinicznà, diagnozà, post´powaniem farmakologicznym oraz leczeniem nie farmakologicznym. Mi´dzynarodowej s∏awy autorzy,
uwzgl´dniajà tutaj ca∏y wachlarz dyscyplin zwiàzanych ze
sposobami prowadzenia pacjentów z bólem nowotworowym, w∏àczajàc w to farmakologi´, badania dotyczàce komunikowania si´ oraz psychologi´.
Publikacja zawiera wszelkie informacje potrzebne w celu
dokonania niezb´dnych dzia∏aƒ, majàcych na celu przyniesienie ulgi w bólu u pacjentów chorych na raka. Dostarcza
niezb´dnych informacji dla lekarzy, piel´gniarek, studentów medycyny, leczàcych pacjentów cierpiàcych z powodu
bólu nowotworowego.

CANCER PREVENTION AND EARLY DIAGNOSIS
IN WOMEN
Autor: Alberto Manetta
Wydawca: Mosby
Rok wydania: 2003
ISBN: 0-323-01347-3
Cena: 50,52 GBP
Ksià˝ka przeznaczona jest dla pracowników opieki zdrowotnej wszystkich specjalnoÊci do oceny ryzyka nowotworowego u kobiet. Stanowi praktyczny poradnik oparty na najnowszych dowodach
naukowych. Podaje zalecenia na temat
prewencji, w tym odpowiednie testy
przesiewowe w celu uzyskania wczesnej diagnozy. Obejmuje zasady prowadzenia masowych badaƒ w celu wykrycia przypadków zachorowaƒ na nowotwory, najbardziej powszechne miejsca lokalizacji nowotworów, etyczne i prawne skutki testów genetycznych, jak równie˝
opartà na dowodach analiz´ terapii uzupe∏niajàcych w zapobieganiu nowotworom.

Ksià˝ki mo˝na nabyç w ksi´garni IPS:
ul. Pi´kna 31/37, 00-677 Warszawa
tel.: (48-22) 628-60-89
fax: (48-22) 621-72-55
e-mail: books@ips.com.pl
(wejÊcie do ksi´garni IPS od
ul. Koszykowej przez ksi´garni´ MDM)
Informacji udzielajà te˝ Przedstawiciele Regionalni:
Poznaƒ: Marek Jazikowski
tel./fax: (48-61) 849-92-49
tel.: (48-61) 848-91-00
tel. kom. 0-691-512-975
e-mail: poznan@ips.com.pl
Wroc∏aw: Jolanta Bieƒkowska
tel./fax: (48-71) 336-12-02
tel. kom. 0-609-683-837
e-mail: wroc∏aw@ips.com.pl

Kraków: Józef Oliwa
tel./fax: (48-12) 269-48-37
tel. kom. 0-609-683-836
e-mail: krakow@ips.com.pl
Warszawa: Dorota Bojanowska
tel. kom. 0-502-277-348
e-mail: dorota@ips.com.pl

