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Oceny ksià˝ek • Book reviews
„Radiation Oncology for Cure and Paliation”
R. G. Parker, N. A. Janjan, M. T. Selch
Springer Verlag Berlin Heilderberg; 2003, stron 280
ISBN 3-540-41401-0
W ostatnich latach wydano wiele podr´czników poÊwi´conych radioterapii, o charakterze ogólnym. Jednak˝e,
w ka˝dym z nich g∏ówny nacisk k∏adziono na leczenie radykalne, niewiele miejsca poÊwi´cajàc napromienianiu
paliatywnemu. Oko∏o 50% chorych wymaga napromieniania paliatywnego w ró˝nym okresie przebiegu choroby.
Blisko 50% chorych leczonych w zak∏adach radioterapii
jest napromienianych z zamiarem uzyskania ulgi w cierpieniu, a nie wyleczenia. Bioràc pod uwag´ te fakty, mo˝na stwierdziç, ˝e proporcjonalnie za ma∏o miejsca poÊwi´cano dotychczas zagadnieniom napromieniania paliatywnego w porównaniu z leczeniem radykalnym. Ksià˝ka
Parkera, Janjan i Selcha, uznanych amerykaƒskich autorytetów w dziedzinie radioterapii, omawia przede wszystkim
zagadnienia napromieniania paliatywnego. Jest to wi´c
pierwszy podr´cznik o zasi´gu mi´dzynarodowym, poÊwi´cony tym zagadnieniom. Trafi∏ on idealnie w zapotrzebowanie.
Jak podkreÊlono w przedmowie i we wst´pie, wybór
prawid∏owego leczenia paliatywnego wymaga indywidualnego podejÊcia i jest trudny. W decyzji uwzgl´dnianych
jest wiele czynników, w tym tak˝e zasada, aby efekt paliatywny uzyskaç przy jak najmniejszym nara˝eniu chorych
na powik∏ania popromienne i inne niedogodnoÊci zwiàzane z leczeniem. Te niedogodnoÊci to d∏ugotrwa∏a hospitalizacja lub koniecznoÊç wielokrotnego dojazdu z domu
na leczenie. PodkreÊlano w ksià˝ce kilkakrotnie, ˝e napromienianie paliatywne powinno byç przeprowadzone
w mo˝liwie jak najkrótszym czasie. Jak zaznaczy∏ w przedmowie dr Mellinkoff, uzyskanie równowagi mi´dzy optymalnym efektem paliatywnym a zasadà minimalizacji ryzyka powik∏aƒ nie jest ∏atwe. Decyzje o wyborze sposobu
leczenia paliatywnego anga˝ujà t´ dziedzin´ indywidualnego nagromadzenia wiedzy i doÊwiadczenia, którà
umownie nazywamy sztukà; tym bardziej, ˝e informacje
z badaƒ naukowych sà cz´sto niedostateczne.
W poczàtkowych rozdzia∏ach ksià˝ki omówiono najcz´Êciej wyst´pujàce zespo∏y objawów, które wymagajà
paliacji. Przedstawiono ogólne zasady leczenia bólu, post´powanie u chorych z przerzutami do koÊci, przerzutami do mózgu, z uciskiem rdzenia kr´gowego i z zespo∏em ˝y∏y g∏ównej górnej. Nast´pne rozdzia∏y omawiajà

kolejno post´powanie paliatywne u chorych z nowotworami w poszczególnych lokalizacjach narzàdowych. Zazwyczaj ka˝dy z tych rozdzia∏ów sk∏ada si´ z krótkiej ogólnej cz´Êci, poÊwi´conej patologii, anatomii, diagnostyce
i stopniowaniu. Nast´pnie, przedstawione sà sposoby leczenia, z krótkim omówieniem zasad post´powania radykalnego i z wyczerpujàcym opracowaniem sposobów
paliacji, z po∏o˝eniem nacisku na radioterapi´. Cz´sto
poruszane sà zagadnienia kosztów leczenia. Ka˝dy z rozdzia∏ów zakoƒczony jest krótkim, przedstawionym
w punktach, podsumowaniem, co znakomicie u∏atwia
przyswojenie wiedzy. Koƒcowy rozdzia∏ poÊwi´cony jest
opiece nad chorymi u schy∏ku ich ˝ycia.
W ksià˝ce nie tylko omówiono zagadnienia paliacji
przy pomocy napromieniania. Przedstawiono równie˝ zagadnienia leczenia paliatywnego chirurgicznego i farmakologicznego. Dlatego, ksià˝ka ta b´dzie interesujàca nie
tylko dla radioterapeutów, ale tak˝e dla lekarzy innych
specjalnoÊci i studentów medycyny.
Doc. dr hab. med. Krzysztof Bujko
Zak∏ad Teleradioterapii
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
w Warszawie
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„Terapia genowa”
red. Stanis∏aw Szala
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2003, stron 185
ISBN: 83-01-14058-5
Wydanie ksià˝kowe w mi´kkich ok∏adkach, liczy 185 stron
tekstu plus zawarty na 16. stronach s∏owniczek wa˝niejszych terminów i 10 stronicowy skorowidz tematyczny.
Ca∏oÊç uzupe∏nia 39 czarnobia∏ych rycin i 21 tabel.
Pisanie dziÊ o terapii genowej to bardzo niewdzi´czne zaj´cie. G∏ównie dlatego, ˝e wielu ludzi zniech´ci∏o
si´ do tej metody ze wzgl´du na jej znikome znaczenie
w obecnie stosowanych podejÊciach terapeutycznych. Jednak jeszcze kilka lat temu ta metoda leczenia chorób
zwiàzanych z uszkodzeniami genów by∏a symbolem nowoczesnego podejÊcia do procesu leczenia. Gdy podejmowano pierwsze próby terapii genowej wydawa∏o si´, ˝e do
osiàgni´cia sukcesu wystarczy wprowadzenie do uszkodzonej komórki transgenu. Poniewa˝ istnia∏y ju˝ wówczas narz´dzia pozwalajàce na wprowadzenie obcego genu do komórki biorcy, przywrócenie prawid∏owego fenotypu wydawa∏o si´ w zasi´gu r´ki. Natura po raz kolejny
ujawni∏a, ˝e nie tak ∏atwo jest jà pokonaç. Okaza∏o si´, ˝e
pomimo opanowania nowoczesnych technik biologii molekularnej, sposób wprowadzenia transgenu oraz wydajnoÊç tego procesu znacznie ograniczajà mo˝liwoÊci zastosowania terapii genowej. Ci, którzy pierwsi rozpocz´li
próby leczenia za pomocà tej metody, z wykorzystaniem
jako noÊników transgenu wektorów wirusowych, natrafiali na coraz wi´ksze k∏opoty. Pomimo wielu wysi∏ków
efekty ich pracy okazywa∏y si´ mizerne. W koƒcu w 1999
roku pojawi∏ si´ pierwszy Êmiertelny wypadek, b´dàcy wynikiem realizacji protoko∏u terapii genowej OTC. Pojawi∏y si´ te˝ przypadki bia∏aczki u leczonych z wykorzystaniem retrowirusów. Wielu zniech´ci∏o si´ wówczas do tej
metody. Pozostali najbardziej wytrwali, ci, którzy nie próbowali zdobyç „fortecy atakiem frontalnym”. Pozostali
najbardziej cierpliwi, ci, którzy zamierzali zdobyç „fortec´” krok po kroku.
Profesor Szala wraz ze swym zespo∏em od wielu lat
zajmuje si´ terapià genowà. Jego prace koncentrujà si´ na
podstawowych problemach, z którymi boryka si´ ta metoda. Profesor Szala wraz zespo∏em pracuje nad dopracowaniem odpowiednich noÊników dla transgenów, nad sposobem podawania transgenu i nad konsekwentnym przybli˝eniem si´ do najlepszych i najskuteczniejszych
protoko∏ów post´powania. Próbuje zrozumieç, jak najskuteczniej wykorzystaç gromadzonà od lat wiedz´ o mechanizmach transformacji komórki obcym DNA dla skutecznego jej przeprogramowania. Swoje badania prowadzi
na modelach zwierz´cych.
Ksià˝ka napisana przez prof. Szal´ i Jego zespó∏ jest
próbà podsumowania doÊwiadczeƒ w∏asnych i wypracowa-

nych przez naukowców pracujàcych na tym polu od wielu
lat. Jest to ksià˝ka odzwierciedlajàca g∏´bokà wiedz´ i w∏asne przemyÊlenia. Czytelnik nie znajdzie w niej odpowiedzi na pytanie, czy warto myÊleç o terapii genowej. Prof.
Szala wraz z zespo∏em nie majà co do tego ˝adnych wàtpliwoÊci. Natomiast znajdzie w niej odpowiedê na pytanie
o stan wiedzy, opis dotychczasowych metod i wyników
osiàgni´tych przez wiele ró˝nych zespo∏ów, pracujàcych
nad wdro˝eniem tej techniki do panelu dzia∏aƒ terapeutycznych.
W ksià˝ce poruszono wszystkie podstawowe zagadnienia, które sà istotne dla skutecznoÊci terapii genowej.
Nie czas i miejsce na omawianie kolejnych rozdzia∏ów.
MyÊl´, ˝e czytelnicy sami przekonajà si´, jak wyczerpujàco przedstawiono w niej takie zagadnienia, jak rodzaj noÊników transgenu, dobór noÊnika w zale˝noÊci od typu
komórki, do której ma on byç wprowadzony, czy te˝ zagadnienia zwiàzane z terapià chorób mono- i wielogenowych. OsobiÊcie uwa˝am, ˝e niektóre zagadnienia omówione sà nawet zbyt szczegó∏owo. Przyjmuj´ jednak do
wiadomoÊci, ˝e ksià˝ka ta to nie tylko Êwietny podr´cznik
akademicki, ale równie˝ kompendium wiedzy o terapii
genowej. Zgodnie z mojà wiedzà jest to jedyny tak powa˝ny podr´cznik na naszym rynku wydawniczym. Ksià˝ka koƒczy si´ omówieniem aktualnie realizowanych protoko∏ów terapeutycznych. I to bez owijania w bawe∏n´.
Przedstawione sà w tym rozdziale zarówno sukcesy (nieliczne), jak i pora˝ki (przewa˝ajàce) obecnie realizowanych protoko∏ów terapii genowej. W ostatnim rozdziale,
zatytu∏owanym „Problemy terapii genowej”, autorzy
przedstawiajà perspektywy rozwoju tej techniki i mo˝liwo-
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Êci jej zastosowania w chorobach innych ni˝ zwiàzane
z uszkodzeniami genów. Wydaje si´, ˝e wbrew oczekiwaniom w∏aÊnie w tych chorobach terapia genowa na obecnym poziomie rozwoju mo˝e znaleêç najwi´ksze zastosowanie. W∏aÊnie w leczeniu takich chorób, jak choroba
wieƒcowa i niedokrwienie koƒczyn, wady metody (niewielka wydajnoÊç i brak trwa∏ej ekspresji transgenu) stajà
si´ jej zaletami.
Ksià˝ka ta ma jeszcze jednà zalet´. Choç napisana
z myÊlà o okreÊlonym czytelniku, napisana jest bardzo
przyst´pnym j´zykiem. Dodatkowo uzupe∏niona jest
o przejrzyste schematy, które wielokrotnie u∏atwiajà zrozumienie tekstu. Dzi´ki temu zabiegowi staje si´ ona równoczeÊnie ksià˝ka dla ka˝dego, kto mia∏by ochot´ zrozumieç ide´ terapii genowej, zorientowaç si´ w skutecznoÊci
tej metody i wyrobiç sobie zdanie na temat jej przysz∏oÊci.
˚a∏owaç nale˝y jednak, ˝e w tak wartoÊciowych podr´cz-

nikach nie potrafimy dopracowaç si´ grafiki z prawdziwego zdarzenia. O ile bardziej podnios∏a by ona wartoÊç tej
ksià˝ki.
Podsumowujàc, ksià˝k´ t´ nale˝y na pewno rekomendowaç studentom medycyny i lekarzom. MyÊl´ jednak, ˝e mo˝na jà równie˝ poleciç pacjentom i ich rodzinom. Znajdà oni bowiem w tej ksià˝ce nie tylko w miar´
przyst´pnie wy∏uszczone podstawowe zasady terapii genowej, ale równie˝ aktualny stan jej zaawansowania.
Prof. dr hab. n. med. Janusz A. Siedlecki
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
w Warszawie

Ksià˝k´ do recenzji przekaza∏ wydawca

„Strukturalne podstawy biologii komórki”
Wincenty Kilarski
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, stron 380
ISBN 83-01-14070-4

W wydawnictwie naukowym PWN pod koniec 2003 roku
ukaza∏a si´ ksià˝ka „Strukturalne podstawy biologii komórki” autorstwa profesora Wincentego Kilarskiego. Jest
to pozycja skierowana przede wszystkim do studentów
biologii, mo˝e jednak stanowiç dodatkowe êród∏o wiedzy
dla lekarzy i studentów medycyny.
Dzisiejsza medycyna – a onkologia chyba w szczególnoÊci – jest w du˝ej mierze kszta∏towana przez gwa∏towny post´p w tzw. dziedzinach podstawowych: biologii, biochemii, fizjologii czy te˝ genetyce. W nat∏oku informacji gubimy niekiedy podstawowe wiadomoÊci, le˝àce
przecie˝ u podstaw wielu metod wspó∏czesnej terapii.
W podr´cznikach skierowanych do klinicystów zajmujàcych si´ onkologià powtarzajà si´ poj´cia z zakresu biologii: mikrotubule, apoptoza, fosforylacja, topoizomerazy,
transkrypcja, replikacja, itd. Z czasem, cz´Êç znaczeƒ tych
nazw zaciera si´ w pami´ci i zaczynamy operowaç has∏ami
nie do koƒca rozumianymi. Jednak czasem przychodzi
memento. Tak by∏o mi´dzy innymi z GISTem i imatinibem, gdzie zarówno zrozumienie molekularnego mechanizmu „nap´dzajàcego” ten nowotwór, jak i mechanizmu
dzia∏ania leku (co wià˝e si´ z ustalaniem wskazaƒ do jego
stosowania) wymaga znajomoÊci podstaw biologii komórki. Biologii rozumianej jako interdyscyplinarna nauka,
obejmujàca nie tylko zakres okreÊlany wczeÊniej jako
„cytofizjologia”, ale tak˝e biochemi´ i biologi´ molekularnà – obejmujàcà nie tylko genetyk´, ale równie˝ rozleg∏y

zakres wzajemnych zale˝noÊci regulacyjnych pomi´dzy
ró˝nymi molekularnymi elementami ˝ycia komórki.
Podstawy biologii komórki, biochemii i genetyki sà
nauczane na studiach medycznych. Pami´ç jest jednak
zawodna, a post´p wiedzy olbrzymi – warto czasem przypomnieç sobie wybrane informacje. Ksià˝ka profesora
Wincentego Kilarskiego mo˝e stanowiç jedno ze êróde∏ tej
wiedzy, tym bardziej ˝e polska oferta wydawnicza nie jest
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zbyt szeroka, a doskona∏e podr´czniki angloj´zyczne –
ma∏o popularne.
Elementy zawarte w podr´czniku „Strukturalne podstawy biologii komórki” sà nauczane na studiach medycznych w ramach ró˝nych przedmiotów, g∏ównie histologii,
fizjologii i biochemii. Porównujàc te zakresy – jest to
ksià˝ka miejscami zbyt szczegó∏owa dla medyków – mi´dzy innymi w warstwie metodycznej (rozdzia∏ 1). Podobnà
uwagà mo˝na opatrzyç repetytorium z klasycznej cytofizjologii, zajmujàce wi´kszoÊç stron tego podr´cznika.
Z kolei w rozdziale 4 mo˝na przypomnieç sobie struktur´
chromatyny, a ca∏y rozdzia∏ 8 jest poÊwi´cony cyklowi komórkowemu – bez wàtpienia, jednemu z najwa˝niejszych
dla onkologa procesów komórkowych. Jednak cz´Êç poÊwi´cona regulacji cyklu, tak istotna dla zrozumienia wielu publikacji z dziedziny onkologii – jest napisana w sposób bardzo zwarty, który dla czytelnika ma∏o obeznanego
z problemem, mo˝e czyniç to zagadnienie trudnym do

zrozumienia. Nieliczne, bardzo schematyczne ryciny tylko
nieznacznie poprawiajà to wra˝enie.
Podsumowujàc, jest to bez wàtpienia podr´cznik nowoczesny i interesujàco napisany, lecz skierowany wyraênie do studentów wydzia∏ów biologicznych. Studenci medycyny majà inaczej zarysowany program nauczania, natomiast onkologom chcàcym poszerzyç swojà wiedz´
z zakresu biologii molekularnej nowotworów poleci∏bym
raczej inne pozycje wydawnicze, bardziej ukierunkowane
na tak specyficznego czytelnika.
Prof. dr hab. med. Radzis∏aw Kordek
Katedra Onkologii
Uniwersytet Medyczny
w ¸odzi

Ksià˝k´ do recenzji przekaza∏ wydawca

„Cancer Sourcebook”
red. Karen Bellenir
Detroit, Omnigraphics, 2003, stron 1119
ISBN 0-7808-0633-6
Mimo post´pu, jaki dokona∏ si´ w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów z∏oÊliwych sà one nadal istotnym problemem epidemiologicznym i spo∏ecznym na ca∏ym Êwiecie. W krajach rozwini´tych, tak jak i w Polsce, stanowià
drugà przyczyn´ zgonów.
W ciàgu ostatnich lat coraz bardziej wzrasta ÊwiadomoÊç chorych i ich rodzin. Starajà si´ oni zdobyç coraz
szerszà wiedz´ na temat zapobiegania, rozpoznawania
i leczenia chorób nowotworowych.
W roku 2003 nak∏adem wydawnictwa Omnigraphics
ukaza∏o si´ czwarte wydanie ksià˝ki pt. „Cancer Sourcebook”. Pierwsze wydanie tego opracowania pojawi∏o si´
na rynku w 1992 roku i cieszy∏o si´ du˝à popularnoÊcià.
Do chwili obecnej wydano oko∏o 100 pozycji z serii Omnigraphics’ Health Reference Series. Sà one napisane ∏atwym, przyst´pnym j´zykiem i adresowane przede wszystkim do szerokiego grona czytelników, zarówno zdrowych,
jak i chorych, nie zwiàzanych zawodowo z medycynà, ale
pragnàcych poszerzyç swojà wiedz´ w tak rozleg∏ej dziedzinie, jakà jest onkologia.
Prezentowana ksià˝ka pt. „Cancer Sourcebook” porusza wszystkie aspekty dotyczàce epidemiologii, etiologii,
metod rozpoznawania i leczenia nowotworów. Edytor
stara∏ si´, aby informacje zawarte w tej publikacji zosta∏y
przedstawione w przyst´pnej formie i jednoczeÊnie prezentowa∏y wysoki poziom merytoryczny.
Ksià˝ka „Cancer Sourcebook” sk∏ada si´ z siedmiu
cz´Êci, podzielonych na rozdzia∏y.

W pierwszej cz´Êci czytelnik mo˝e zapoznaç si´
z podstawowymi informacjami na temat nowotworów z∏oÊliwych. Stosunkowo szeroko omówione sà dane epidemiologiczne dotyczàce zachorowalnoÊci i umieralnoÊci
z powodu nowotworów w Stanach Zjednoczonych, w odniesieniu do wieku, p∏ci i rasy oraz zasady interpretacji wyników. W 2000 roku stwierdzono 553,091 zgonów z powodu nowotworów z∏oÊliwych, co stanowi∏o 23% wszystkich
zgonów. W populacji m´˝czyzn zaobserwowano, ˝e w latach 1987-1999 zachorowalnoÊç na nowotwory utrzymywa-

307
∏a si´ na podobnym poziomie, natomiast w populacji kobiet wzrasta∏a, szczególnie w grupie kobiet po 50 roku
˝ycia. W przypadku m´˝czyzn rasy czarnej wykazano, ˝e
w latach 1995-1999 wystàpi∏a u nich najwi´ksza zachorowalnoÊç i umieralnoÊç na nowotwory w ka˝dej grupy wiekowej, z wy∏àczeniem m´˝czyzn poni˝ej 20 roku ˝ycia.
W drugiej cz´Êci wiele uwagi poÊwi´cono omówieniu
czynników ryzyka zachorowania na nowotwory z∏oÊliwe,
metod badaƒ przesiewowych i zasad prewencji, uwzgl´dniajàc realia spo∏eczne i socjologiczne dotyczàce Stanów
Zjednoczonych. Czytelnik znajdzie tu mi´dzy innymi informacje o roli palenia tytoniu, nadu˝ywania alkoholu,
oty∏oÊci oraz terapii estrogenowej w indukowaniu nowotworów. Szczegó∏owo przedstawiono wp∏yw promieniowania jonizujàcego, pochodzàcego z naturalnych êróde∏,
zwracajàc uwag´ na szkodliwy efekt Êrodowiskowej ekspozycji na radon, zw∏aszcza na terenach o naturalnym wysokim tle radiacyjnym. Przedstawiono dotychczasowe doniesienia omawiajàce wp∏yw u˝ywania telefonów komórkowych na indukcj´ nowotworów. Wykazano, ˝e obecny
stan wiedzy nie pozwala jednoznacznie oceniç wp∏yw telefonów komórkowych na promocj´ procesów nowotworzenia.
Cz´Êç trzecia poÊwi´cona jest problematyce klinicznej. Zawiera bardzo szczegó∏owe informacje dotyczàce
poszczególnych nowotworów, z wy∏àczeniem nowotworów narzàdu rodnego u kobiet i raka piersi. Tym ostatnim
poÊwi´cono osobne publikacje pt. „Cancer Sourcebook
for Women” oraz “Breast Cancer Sourcebook”.
W przyst´pny sposób zosta∏y nakreÊlone zagadnienia
zwiàzane z rozpoznawaniem i leczeniem nowotworów.
Przedstawiono wspó∏czesne mo˝liwoÊci chirurgii, chemioterapii oraz radioterapii. Wiele uwagi poÊwi´cono roli
rehabilitacji chorych po zabiegach operacyjnych, szczególnie po amputacji koƒczyn czy po rozleg∏ych operacjach w obr´bie narzàdów g∏owy i szyi. Cennym uzupe∏nieniem ka˝dego rozdzia∏u w tej cz´Êci sà dane na temat
oÊrodków informacji dla chorych na nowotwory, gdzie
zainteresowani mogà uzyskaç dalsze informacje.
W czwartej cz´Êci obszernie omówiono wspó∏czesne
metody terapeutyczne, stosowane w leczeniu nowotworów. Poruszane sà równie˝ zagadnienia zwiàzane z dzia∏aniami niepo˝àdanymi, wynikajàcymi ze stosowanego leczenia. Zwi´êle i fachowo przedstawiono zasady prowadzenia leczenia wspomagajàcego.

W kolejnych dwóch rozdzia∏ach dok∏adnie i wyczerpujàco zosta∏a przedstawiona problematyka badaƒ klinicznych. Wiele uwagi poÊwi´cono zagadnieniom zwiàzanym z udzia∏em chorego w kontrolowanych badaniach
klinicznych. Rzetelnie nakreÊlono zasady ich prowadzenia.
Obszernie omówiono zagadnienia zwiàzane z wyra˝aniem
przez chorego Êwiadomej zgody na udzia∏ w badaniu.
Przedstawiono aspekty prawne zwiàzane z ich prowadzeniem, z uwzgl´dnieniem tych, które zabezpieczajà prawa
chorego.
Bardzo interesujàcym rozdzia∏em tej cz´Êci ksià˝ki
jest omówienie mo˝liwoÊci stosowania terapii genowej.
W jasny i zwi´z∏y sposób przedstawiono zasady jej prowadzenia, podkreÊlajàc, ˝e na obecnym etapie wiedzy jest to
metoda nadal eksperymentalna.
Dalszà kontynuacjà cz´Êci czwartej jest cz´Êç piàta,
która zosta∏a poÊwi´cona zasadom prowadzenia leczenia
wspomagajàcego oraz leczenia przeciwbólowego. Obszernie omawiany jest problem wyniszczenia nowotworowego
oraz mo˝liwoÊci stosowania leczenia ˝ywieniowego w nowotworach. Cennym uzupe∏nieniem tego zagadnienia sà
zalecenia dietetyczne.
W cz´Êci szóstej, ostatniej zamieszczono s∏ownik terminów onkologicznych. Zawarte zosta∏y dodatkowe informacje o oÊrodkach prowadzàcych badania genetyczne, stowarzyszeniach i organizacjach zajmujàcych si´ pomocà chorym na nowotwory. Szczególnie podkreÊlone
zosta∏o znaczenie pomocy psychologicznej oraz finansowej
dla chorych nie posiadajàcych ubezpieczenia zdrowotnego.
Ksià˝ka „Cancer Sourcebook” jest wartoÊciowà publikacjà, zawierajàcà wiele praktycznych informacji z zakresu onkologii klinicznej. W przyst´pny i zwi´z∏y sposób wyjaÊnia zasady wczesnego rozpoznawania nowotworów. Jest cennym êród∏em informacji dla chorych na
nowotwory oraz ich rodzin. Szkoda, ˝e polscy pacjenci
nie majà nadal jeszcze mo˝liwoÊci korzystania z tego rodzaju publikacji.
Lek. med. Beata Jagielska
Klinika Nowotworów G∏owy i Szyi
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
w Warszawie
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Jan Mikulicz-Radecki (1850-1905). Wspó∏twórca nowoczesnej chirurgii
Johann Mikulicz-Radecki (1850-1905). Mitbegründer der modernen Chirurgie
Waldemar Kozuschek
Wroc∏aw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc∏awskiego,
Acta Universitatis Wratislaviensis No 2555, 2003, stron 281
ISSN 0239-6661, ISBN 83-229-2421-6
Autor urodzi∏ si´ w Gliwicach (1930), gdzie ucz´szcza∏
do szkó∏. Po wojnie by∏ absolwentem, doktorantem i habilitantem Wydzia∏u Lekarskiego Uniwersytetu Wroc∏awskiego, póêniej w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu
w Bonn zosta∏ docentem i zast´pcà profesora, wreszcie
profesorem i kierownikiem Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu Ruhry w Bochum. Jest wybitnym chirurgiem
i historykiem medycyny, zawdzi´cza wiele profesorom
wroc∏awskim – Wiktorowi Brossowi i Zdzis∏awowi Wiktorowi, wychowankowi krakowskiej szko∏y historii i filozofii
medycyny W∏adys∏awa Szumowskiego.
Pierwsza publikacja Kozuschka z historii medycyny
ukaza∏a si´ przed 40 laty. Zajmowa∏ si´ kolejno m.in. Janem Benedyktem Solfà, Teodorem Billrothem, Janem
Mikuliczem-Radeckim oraz dziejami chirurgii i gastrochirurgii, jak równie˝ uniwersyteckiej chirurgii i Wydzia∏u Lekarskiego Uniwersytetu Wroc∏awskiego. Korzenie
zainteresowaƒ Autora Janem Mikuliczem-Radeckim
tkwià w czasach, w których Kozuschek studiowa∏ i pracowa∏ w dawnej klinice Mikulicza. Wielki chirurg dzia∏a∏
bowiem w Krakowie 5 lat, w Królewcu 3, a we Wroc∏awiu
a˝ 15 lat. Obecne dzie∏o Kozuschka jest ostatnià z sekwencji monograficznych jego prac i stanowi niejako pomnik pami´ci wielkiego chirurga, a równoczeÊnie apogeum historyczno-medycznych dokonaƒ samego Autora.
Dzie∏o jest dwuj´zyczne. Tekst polski biegnie na stronach parzystych, niemiecki – na nieparzystych. S∏owa
wst´pne – przedmowy napisali profesorowie: Henryk Gaertner (Kraków) i Wojciech Noszczyk (Warszawa) dla
wersji polskiej, natomiast Irmgard Müller (Bochum)
i Hans-Jürgen Peiper (Göttingen) dla niemieckiej wersji, pos∏owie zaÊ jest pióra prof. Bogdana ¸azarkiewicza
(Wroc∏aw).
Po krótkim odautorskim wprowadzeniu nast´puje
w∏aÊciwy tekst dzie∏a, uj´ty w 10 rozdzia∏ów. Sà to kolejno:
Charakterystyka êróde∏, Pochodzenie, rodzina, dzieciƒstwo i okres gimnazjalny, Czasy uniwersyteckie w Wiedniu
(1869-1875), Uczeƒ Billrotha (1875-1882), Kierownik katedry chirurgii w Krakowie (1882-1887), Pobyt w Królewcu (1887-1890), U szczytu kariery naukowej i zawodowej
we Wroc∏awiu (1890-1905), Szko∏a chirurgiczna Mikulicza: Kraków, Królewiec, Wroc∏aw, Dzia∏alnoÊç naukowa
Mikulicza na tle epoki, W sprawie narodowoÊci Jana Mikulicza i Uwagi koƒcowe. Na koƒcu dzie∏a znajdujemy:
obszerne angielskie streszczenie, bibliografi´ prac Mikulicza (157 pozycji), publikacje jego 53 uczniów, piÊmien-

nictwo (9 niedrukowanych, a 100 wybranych drukowanych pozycji), spis 113 ilustracji i indeks nazwisk. W tekÊcie dzie∏a sà rozsiane liczne (551) mniej lub bardziej z∏o˝one przypisy.
Dzie∏o o Mikuliczu jest owocem iÊcie benedyktyƒskiej pracy Autora i zasad warsztatu naukowego. Uderza
oparcie zawartoÊci na bogactwie i ró˝norodnoÊci êróde∏.
Do nich nale˝à rozliczne publikacje polskich i zagranicznych (g∏ównie niemieckich) badaczy, poprzednie w∏asne
publikacje Autora oraz wskrzeszone informacje z niepublikowanej niestety roboczej wersji monografii Zdzis∏awa
Wiktora o Mikuliczu. Autor zaczerpnà∏ te˝ wiele informacji z ró˝nych archiwów, a nawet z wnikliwej kwerendy ˝yjàcych potomków Mikulicza-Radeckiego. Wzbogaci∏o to
nie tylko tekst s∏owny w wa˝ne dane i cenne cytaty, lecz
równie˝ zapewni∏o tematowi ciekawà i licznà dokumentacj´ ilustracyjnà.
Wa˝nym atutem ksià˝ki jest uwzgl´dnienie w niej
wspó∏czesnych Mikuliczowi stosunków spo∏eczno-gospodarczych i uniwersyteckich oraz stanu medycyny – szczególnie chirurgii. Autor dowodnie ukazuje rol´ Billrotha
w poczàtkach kariery Mikulicza (24 stron), jego osiàgni´cia w kolejnych miejscach dzia∏alnoÊci, zw∏aszcza w Krakowie (26 stron) i Wroc∏awiu (34 stron), powstanie i rozwój „szko∏y Mikulicza” (Kraków, Królewiec, Lwów, Wroc∏aw), a tak˝e przedstawia znaczenie prac Mikulicza dla
ówczesnej i nam wspó∏czesnej medycyny (60 stron). Osobny rozdzia∏ (20 stron) zajmuje si´ sprawami narodowoÊci,
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a raczej europejskoÊci, Mikulicza, z podkreÊleniem znaczenia elementów polskoÊci (rodowód, w∏asne wypowiedzi, polskie wyk∏ady i publikacje, zatrudnianie i ˝yczliwoÊç dla polskich asystentów, itd.). Na uznanie zas∏uguje
doskona∏y j´zyk i styl narracji. Dwuj´zycznoÊç dzie∏a jest
wa˝kim wk∏adem Autora i Wydawcy, nie tylko do polskiej i niemieckiej historii medycyny, lecz równie˝ w zbli˝enie europejskie.
Recenzentami ksi´gi byli: Henryk Gaertner i Wojciech Wrzesiƒski. Dzie∏o jest zadedykowane ku czci Mikulicza dwu narodowym towarzystwom chirurgów – polskiemu i niemieckiemu. W wydaniu ksi´gi walnie pomog∏y
Êrodki z niemieckich êróde∏ Fundacji Alfried Krupp von
Bohlen und Halbach oraz Fundacji Wspó∏pracy Polsko-Niemieckiej. Zas∏u˝one Wydawnictwo Uniwersytetu
Wroc∏awskiego zapewni∏o dzie∏u Ênie˝no-bia∏y papier kredowy, Êwietnie czytelne: dyspozycj´ i uk∏ad graficzny, krój
i zró˝nicowanie czcionki, doskona∏à reprodukcj´ ilustra-

cji oraz pi´knà, wielobarwnà, sztywnà i lakierowanà ok∏adk´ (projektu Bo˝eny Soboty), z reprodukcjami frontonów uniwersytetów w Wiedniu, Krakowie, Królewcu
i Wroc∏awiu.
Mikulicz wniós∏ wiele w rozwój ró˝nych dziedzin medycyny, zw∏aszcza patologii i terapii chirurgicznej, onkologii – szczególnie narzàdów jamy brzusznej, diagnostyki
i aseptyki. Dlatego ksià˝k´ nale˝y poleciç polsko- i niemieckoj´zycznym lekarzom chirurgii ogólnej i specjalistycznej, onkologom i gastroenterologom oraz studentom medycyny, jak równie˝ wszystkim zainteresowanym
polskà i europejskà historià medycyny oraz dziejami nauki
i szkolnictwa wy˝szego.
Prof dr hab. med. Henryk Gaertner
Kraków
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