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Oceny ksià˝ek • Book reviews
„Targets for cancer chemotherapy: transcriptions factors
and other nuclear proteins”
red. Nicholas B. La Thangue i Lasantha R. Bandara
Totowa, New Jersey: Humana Press Incorporated, 2002
Wyd. I, stron 352, ISBN 0-89603-938-2
Niewàtpliwy post´p w zakresie rozpoznawania i leczenia
wcià˝ nie zapewnia mo˝liwoÊci opanowania problemu
zdrowotnego, jaki stanowià nowotwory z∏oÊliwe. Co
czwarty mieszkaniec naszej planety umiera z powodu nowotworu i utrzymanie tego trendu sprawi, ˝e w niedalekiej
perspektywie wi´cej ludzi b´dzie umieraç z tego powodu
ni˝ na choroby uk∏adu krà˝enia. Obecnie wykorzystywane
metody terapeutyczne (szczególnie chemioterapia) wcià˝
nie sà dostatecznie swoiste i efektywne, a w konsekwencji
cz´sto obserwowana jest opornoÊç na leczenie i progresja
nowotworów pomimo stosowanego leczenia oraz wyst´pujà powa˝ne dzia∏ania niepo˝àdane leczenia. Istnieje zatem
bezwzgl´dna potrzeba wprowadzenia nowych metod leczenia – mi´dzy innymi konieczna jest identyfikacja odmiennych celów terapeutycznych oraz nowych leków, co
wymaga zmiany dotychczasowych paradygmatów post´powania. Tzw. „celowana” chemioterapia wykorzystuje wiele zjawisk molekularnych, typowych dla komórek zmienionych nowotworowo. Jednym z celów leczenia potencjalnie
mogà byç bia∏ka komórkowe – protoonkogeny, które kodujà procesy zwi´kszonej proliferacji komórkowej i dostarczajà sta∏y sygna∏ promujàcy wzrost oraz geny supresorowe, które dzia∏ajà przeciwstawnie. Problematyce wykorzystania w chemioterapii mo˝liwoÊci oddzia∏ywania
na wewnàtrzkomórkowe bia∏ka, uczestniczàce w przekazie
sygna∏ów, poÊwi´cona zosta∏a ksià˝ka pt. „Targets for cancer chemotherapy: transcriptions factors and other nuclear proteins”, której redaktorami sà Nicholas La Thangue (Uniwersytet w Glasgow) i Lasantha Bandara
(Oxford). Ksià˝ka powsta∏a we wspó∏pracy 35 autorów,
b´dàcych autorytetami w prezentowanych przez siebie
zagadnieniach i reprezentujàcych czo∏owe oÊrodki europejskie i amerykaƒskie.
Ksià˝ka zosta∏a podzielona na 16 rozdzia∏ów, poÊwi´conych omówieniu czynników transkrypcyjnych i innych bia∏ek jàdrowych, które byç mo˝e w niedalekiej przysz∏oÊci b´dà celem nowoczesnej chemioterapii przeciwnowotworowej. W ka˝dym z rozdzia∏ów ich autorzy bardzo
szczegó∏owo przedstawiajà mechanizmy, które le˝à u pod∏o˝a oddzia∏ywania poszczególnych bia∏ek komórkowych
na procesy ró˝nicowania, dojrzewania i wzrostu komórek

nowotworowych. Nast´pnie omawiajà mo˝liwoÊci rozpoznawania tych czynników i metody terapeutycznego oddzia∏ywania, z uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci ich zastosowania w praktyce klinicznej. Wi´kszoÊç rozdzia∏ów wykorzystuje tabele i ryciny, które u∏atwiajà w du˝ym stopniu
zrozumienie oraz usystematyzowanie wiadomoÊci, mogàcych stanowiç pewnà trudnoÊç dla czytelnika na co dzieƒ
nie zajmujàcego si´ zagadnieniami biologii molekularnej.
Tematyk´ poszczególnych rozdzia∏ów stanowià zagadnienia o ró˝nym stopniu naukowej eksploracji i zrozumienia. Perspektywa wykorzystania w praktyce klinicznej
leczenia, opartego na mo˝liwoÊci ingerencji w przedstawiane zjawiska molekularne, wydaje si´ byç zatem bardzo
zró˝nicowana. Przyk∏adem realnego w niedalekiej przysz∏oÊci zastosowania wydajà si´ byç metody blokowania
replikacji wirusów HPV (ang. human papillomaviruses),
które le˝à u pod∏o˝a powstawania raka szyjki macicy oraz
raka p∏askonab∏onkowego skóry, a tak˝e szeregu chorób
nienowotworowych. Podobnie, znaczenie mogà mieç metody wykrywania i oddzia∏ywania na czynniki indukujàce
hipoksj´ komórek nowotworowych. Jest to szczególnie
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wa˝ny obszar, poniewa˝ opornoÊç na leczenie wielu nowotworów jest przynajmniej w cz´Êci spowodowana nierównomiernym utlenowaniem poszczególnych cz´Êci guza
nowotworowego.
Jeden z ciekawszych rozdzia∏ów ksià˝ki zosta∏ poÊwi´cony przedstawicielom rodziny receptorów jàdrowych,
które majà znaczenie w powstawaniu i rozwoju nowotworów. Jest to jednoczeÊnie temat najbli˝szy wykorzystaniu
w codziennej praktyce klinicznej. Obecnie receptory estrogenowe i androgenowe majà ugruntowanà rol´ w leczeniu
nowotworów. Stopieƒ ekspresji wymienionych receptorów ma znaczenie predykcyjne w hormonoterapii raka
piersi i raka gruczo∏u krokowego. Wymienione receptory
ró˝nià si´ od innych czynników transkrypcyjnych ze wzgl´du na zdolnoÊç kontroli ekspresji genów przez przy∏àczanie steroidów, retinoidów, hormonów tarczycy, witaminy
D, kwasów t∏uszczowych i innych moleku∏. Wcià˝ nie jest
znana przyczyna braku reaktywnoÊci na leki hormonalne, obserwowana u cz´Êci chorych z ekspresjà receptorów hormonalnych, jak równie˝ brak jest wyt∏umaczenia
dla zjawiska utraty wra˝liwoÊci na to leczenie u cz´Êci
chorych po krótszym lub d∏u˝szym okresie leczenia. Zjawiska te mogà byç zale˝ne od istnienia przynajmniej dwóch
klas hormonalnych receptorów jàdrowych. Autorzy roz-

dzia∏u przedstawiajà mo˝liwoÊci wykrywania obu klas receptorów, badania ich czynnoÊci i ich ró˝nicowania. Usystematyzowanie wiedzy na temat receptorów jàdrowych
mo˝e przyczyniç si´ do rewizji zasad hormonoterapii raka
piersi i raka gruczo∏u krokowego.
Przedstawiana ksià˝ka jest z pewnoÊcià niezwykle
cennym uzupe∏nieniem biblioteki lekarzy, którzy zajmujà
si´ badaniami biologii molekularnej nowotworów. Nieuchronny post´p, który opiera si´ na wykorzystaniu zjawisk molekularnych w codziennej praktyce klinicznej, powinien zainteresowaç równie˝ klinicystów. Ju˝ dziÊ sà oni
coraz cz´Êciej Êwiadkami odchodzenia od empirycznego
podejÊcia w chemioterapii nowotworów na rzecz leczenia dostosowanego do indywidualnych cech chorych, które sà okreÊlane przy pomocy badaƒ molekularnych.
Doc. dr hab. med. Maciej Krzakowski
Klinika Nowotworów P∏uca i Klatki Piersiowej
Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie

Ksià˝k´ do oceny przekaza∏ International Publishing Service
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„Immunologia”
red. Jakub Go∏àb, Marek Jakóbisiak, Witold Lasek
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydanie Nowe, 2002, stron 567
ISBN 83-01-13737-1
Ksià˝ka jest znaczàco zmienionym, udoskonalonym i uzupe∏nionym o uaktualnione informacje, czwartym wydaniem podr´cznika pt. „Immunologia”, opracowywanym
pod redakcjà profesora Marka Jakóbisiaka, przy redakcyjnej wspó∏pracy naukowej zespo∏u wspó∏pracowników. Poza wymienionymi na stronie tytu∏owej redaktorami naukowymi, autorami liczàcego 567 stron podr´cznika,
podzielonego na 34 rozdzia∏y, sà tak˝e inni pracownicy
Zak∏adu kierowanego przez profesora Marka Jakóbisiaka,
a tak˝e znani specjaliÊci wybranych dzia∏ów immunologii,
tak˝e spoza pracowników Akademii Medycznej w Warszawie.
Pod redakcjà profesora Marka Jakóbisiaka i g∏ównie
cz∏onków Jego zespo∏u opracowanych zosta∏o 18 pierwszych rozdzia∏ów, stanowiàcych cz´Êç ogólnà podr´cznika.
T´, nie wyodr´bnionà jako ogólna, cz´Êç dzie∏a poprzedza
„Wst´p i definicje podstawowe” oraz „Wykaz stosowanych skrótów”. Na t´ cz´Êç ogólnà sk∏adajà si´ nast´pujàce, kolejno wymienione, rozdzia∏y: „G∏ówne komponenty
i zasadnicze cechy odpowiedzi immunologicznej”, „Morfologia uk∏adu limfatycznego”, „Przeciwcia∏a”, „Powstawanie przeciwcia∏”, „Przeciwcia∏a monoklonalne”, „Re-

ceptory limfocytów T wià˝àce antygen”, „G∏ówny uk∏ad
zgodnoÊci tkankowej”, „Dojrzewanie limfocytów”, „Popu-
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lacje i subpopulacje limfocytów”, „Krà˝enie limfocytów”,
„Uk∏ad dope∏niacza”, a tak˝e „Prezentacja antygenów
limfocytów T”.
Po kolejnym rozdziale pt. „Aktywacja limfocytów”
umieszczono najd∏u˝szy rozdzia∏ (od str. 198 do str. 248),
poÊwi´cony cytokinom, pt. „Cytokiny”. Kolejne rozdzia∏y
cz´Êci ogólnej: „Naturalna regulacja odpowiedzi immunologicznej” i „Pami´ç immunologiczna”, poprzedzajà 18
rozdzia∏ pt. „CytotoksycznoÊç naturalna i zale˝na od przeciwcia∏” oraz rozdzia∏ 19 pt. „Mechanizmy cytotoksycznoÊci limfocytów”.
Rozdzia∏ 20 pt. „Uk∏ad odpornoÊciowy zwiàzany
z b∏onami Êluzowymi” zaliczyç mo˝na do cz´Êci podr´cznika poÊwi´conej zagadnieniom bardziej szczegó∏owym,
do której nale˝à tak˝e pozosta∏e rozdzia∏y od 19 do 34, tj.
od strony 277 do str. 543.
Rozdzia∏ 21 pt. „Uk∏ad odpornoÊciowy skóry” opracowany zosta∏ przez profesora S∏awomira Majewskiego,
rozdzia∏ 22 pt. ‚Immunologia rozrodu’ przez profesora
Macieja Kurpisza. Kolejny rozdzia∏ 23 pt. „Psychoneuroimmunologia”, podobnie jak rozdzia∏ 30 pt. „Pierwotne
niedobory odpornoÊci” i rozdzia∏ 31 pt. „Wtórne niedobory odpornoÊci”, opracowany zosta∏ przez dr Tomasza Stok∏os´. Autorami rozdzia∏u 24 pt. „OdpornoÊç przeciwzakaêna” sà dr Marek Radkowski i Dominika Olszewska,
rozdzia∏u 25 pt. „Immunologia szczepieƒ ochronnych”
dr Pawe∏ Grzesiowski i prof. Waleria Hryniewicz, rozdzia∏u 28 pt. „Immunohematologia” prof. Zbigniew Gaciàg, który wspólnie z dr Gra˝ynà Korczak-Kowalskà
opracowa∏ tak˝e rozdzia∏ 33 pt. ”„Immunologia transplantacyjna”. Autorem rozdzia∏u 32 pt. „Zjawiska autoimmunizacyjne” jest dr Anna Waƒkowicz Kaliƒska.
Poza rozdzia∏em 33 pt. „Immunologia transplantacyjna” dla czytelników podr´cznika o zainteresowaniach onkologià szczególnie interesujàcy jest rozdzia∏ 32 pt. „Immunomodulacja”, opracowany przez dr hab. Witolda Laska i oczywiÊcie ostatni rozdzia∏ 34 pt. „Immunologia
nowotworów” autorstwa profesora Marka Jakóbisiaka,
aktywnie zaanga˝owanego w badania prowadzone w tej
dziedzinie.
Podr´cznik jest bogato ilustrowany barwnymi rycinami, pomys∏owymi schematami oraz zestawieniami tabelarycznymi, które razem ze starannie opracowanymi
rozdzia∏ami, systematycznie uporzàdkowanymi w formie
numerowanych podrozdzia∏ów, podzielonych jeszcze na
odpowiednie podpunkty, odzwierciedlajà wieloletnie i weryfikowane w kolejnych wydaniach i na bie˝àco doÊwiadczenie dydaktyczne autorów podr´cznika, okreÊlonego
w tytule jako „Wydanie Nowe”. W rzeczywistoÊci jest to
kolejne, rozszerzone o aktualnie dost´pne informacje,

wydanie czwarte, oczekiwane przez zainteresowanych immunologià nie tylko studentów uniwersyteckich wydzia∏ów
przyrodniczych, uczelni medycznych i rolniczych, ale
przede wszystkim biologów, lekarzy, którzy nie tylko mogà, ale tak˝e powinni odÊwie˝aç i uaktualniaç swà znajomoÊç immunologii, prze˝ywajàcej bardzo dynamiczny rozwój. Jest to szczególnie wa˝ne, je˝eli uwzgl´dniç wp∏yw
rozwoju immunologii, podobnie jak i innych nauk biomedycznych, na obserwowany znaczàcy post´p, nie tylko
w wzbogaceniu wprowadzanych metod diagnostycznych,
jak i metod, programów i strategii terapeutycznych.
Walory dydaktyczne ocenianego podr´cznika podnosi umieszczone na poczàtku wyjaÊnienie (we „Wst´pie”) znaczenia stosowanych terminów, symboli oraz skrótów, i to zarówno w brzmieniu angielskim, jak i podanie
poprawnego mianownictwa polskiego. Podobnie jak zamieszczenie na koƒcu podr´cznika nie tylko wykazu czàsteczek CD (kompleksów ró˝nicowania), ale tak˝e informacji na temat ich wyst´powania, ich funkcji i ligandów.
Umieszczenie w treÊci prawie wszystkich rozdzia∏ów
na barwnym tle „dygresji”, wyjaÊniajàcych istot´ wa˝nych
opisywanych zjawisk, podanie szczegó∏owych informacji
ilustrujàcych omawiane zagadnienia w oparciu o wybrane
publikowane dane oraz informacji historycznych o wa˝nych odkryciach, nie tylko wzbogaca, ale i uatrakcyjnia
czytanie treÊci. W tych wyodr´bnionych cz´Êciach „dygresjach” podane sà nazwiska immunologów, których odkrycia, czy badania przyczyni∏y si´ znaczàco do rozwoju
immunologii. Wykaz nazwisk, wprawdzie bez inicja∏ów
i tylko ze wskazaniem strony podr´cznika, na której je
wymieniono, umieszczony zosta∏ na ostatniej stronie podr´cznika.
W opinii oceniajàcego dla niektórych podanych informacji szczegó∏owych (opisywane doÊwiadczenie czy
obserwacja kliniczna) celowe by∏oby podanie pe∏nej informacji bibliograficznej (odnoÊnika literaturowego). Tak˝e celowe wydaje si´ wskazanie, po ka˝dym rozdziale lub
jego cz´Êci, polecanej monografii lub artyku∏u przeglàdowego, pog∏´biajàcego omawiane w rozdziale, czy jego
cz´Êci, zagadnienie. Takie uzupe∏nienie rozszerzyç mog∏oby zw∏aszcza kràg zawodowo czynnych czytelników
z wykszta∏ceniem akademickim, zamierzajàcych pog∏´biç
wiadomoÊci w interesujàcej ich dziedzinie immunologii.
Prof. dr hab. med. Czes∏aw Radzikowski
Zak∏ad Immunologii Nowotworów
Instytut Immunologii i Terapii DoÊwiadczalnej PAN
we Wroc∏awiu
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„O chirurgii polskiej koƒca XX wieku”
red. Wojciech Noszczyk
Warszawa: Fundacja Polski Przeglàd Chirurgiczny, 2001, stron 544
ISBN 83-911977-4-3
Ârodowisko chirurgów polskich, a szerzej – lekarze uprawiajàcy wszystkie dyscypliny zabiegowe – otrzymali monografi´ bardzo wartoÊciowà i potrzebnà – owoc kolejnej
inicjatywy wydawniczej prof. Wojciecha Noszczyka.
Zamys∏em Redaktora by∏o przedstawienie osiàgni´ç
polskiej chirurgii w drugiej po∏owie XX wieku i zwi´z∏e
przedstawienie jej kondycji u progu kolejnego stulecia.
Nale˝y przy tym podkreÊliç, ˝e poj´cie „chirurgia” ma tu
znaczenie bardzo szerokie. Sà to w rzeczywistoÊci wszystkie specjalnoÊci zabiegowe, które w przeciàgu XX wieku stopniowo wyodr´bnia∏y si´ z dawnej, klasycznej, „wielkiej” chirurgii. Wyodr´bnienie to poczàtkowo polega∏o
na wykonywaniu okreÊlonej grupy zabiegów, póêniej –
dochodzi∏o do tworzenia odr´bnych specjalnoÊci, ukierunkowywania badaƒ naukowych, powo∏ywania osobnych
korporacji cz∏onkowskich, wreszcie – wydawania specjalistycznych monografii i czasopism. Zebranie w jednym tomie wszystkich specjalnoÊci zabiegowych, a ponadto –
najwa˝niejszych kierunków badaƒ naukowych i dzia∏alnoÊci klinicznej, które nie majà jeszcze swoich odpowiedników organizacyjnych, odpowiada duchowi 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich z 2001
roku, który po raz pierwszy by∏ te˝ spotkaniem przedstawicieli wszystkich dyscyplin operacyjnych.
Ksià˝ka, obok przedmowy Redaktora, sk∏ada si´ z 42
rozdzia∏ów i jest dzie∏em 78 autorów; liczy 544 strony.
Jest wi´c dzie∏em monumentalnym i nawet pobie˝ne
omówienie jej zawartoÊci nie jest mo˝liwe. Ogranicz´ si´
wi´c do kilku refleksji.
Poszczególne rozdzia∏y ró˝nià si´ pod wzgl´dem uj´cia tematu, szczegó∏owoÊci bàdê opisowoÊci narracji, roz∏o˝enia akcentów. Nie mo˝e to dziwiç, zwa˝ywszy, ile ró˝norodnych, jak˝e cz´sto – wybitnych – osobowoÊci sàsiaduje ze sobà na ∏amach ksià˝ki. Wszystkie natomiast
rozdzia∏y sà niezwykle cennym zapisem tego, co ogromnym wysi∏kiem, w trudnych warunkach, przez kolejne
dzi´si´ciolecia osiàga∏y pokolenia polskich chirurgów.
Przez karty ksià˝ki przewija si´ plejada znakomitych nazwisk – nasi nauczyciele i ich mistrzowie. Ogromnà, trudnà do przecenienia zaletà monografii jest zatem utrwalenie ostatniego pi´çdziesi´ciolecia polskiej medycyny zabiegowej. B´dzie ono zapewne przedmiotem niejednego
jeszcze opracowania w przysz∏oÊci, ale niezbywalnà kanwà
pozostanie „O chirurgii polskiej koƒca XX wieku”.
Kolejny aspekt to obecna kondycja naszych specjalnoÊci operacyjnych. Jest to doskona∏a panorama najnowszych osiàgni´ç, pozwalajàca te˝ na ocen´ porównawczà

z post´pem Êwiatowym. Nie mo˝e nie budziç uczucia zdumienia fakt, jak ogromne post´py poczyni∏a chirurgia
w naszym kraju w ostatnim pó∏wieczu, mimo jak˝e trudnych uwarunkowaƒ. Wobec post´pujàcej hiperspecjalizacji, a równie˝ ze wzgl´du na lawinowy przyrost informacji, najcz´Êciej Êledzimy post´p tylko we w∏asnej dziedzinie. Mo˝liwoÊç przeglàdu najnowszych dokonaƒ innych
specjalnoÊci jest, obok aspektu historycznego, drugà podstawowà zaletà ksià˝ki.
W g∏´bokim przeÊwiadczeniu piszàcego te s∏owa,
„O chirurgii polskiej koƒca XX wieku” powinien znaleêç
si´ w podr´cznej bibliotece ka˝dego chirurga (czy mo˝e –
przedstawiciela dyscyplin zabiegowych) w Polsce. Jedni
przeczytajà ksià˝k´ od razu „od deski do deski”, uznajàc
jà za lektur´ pasjonujàcà. Inni byç mo˝e zacznà od swojej
specjalnoÊci, a na reszt´ przyjdzie pora póêniej. Dla
wszystkich natomiast b´dzie ta ksià˝ka nieodzownà pomocà w odpowiedzi na pytanie: Quo vadis, chirurgio polska
w wieku XXI?
Doc. dr hab. med. Edward Towpik
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Centrum Onkologii–Instytutu im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
w Warszawie
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„Blaski chirurgii krakowskiej 1779-1939”
„Splendors of Cracow's surgery 1779-1993”
Muzeum Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Kraków 2002, stron 64, ilustr.
ISBN 83-9086883-7-7
Wydanie tej publikacji jest zwiàzane z otwarciem 30 wrzeÊnia br. (w przeddzieƒ inauguracji nowego roku akademickiego) czasowej wystawy w parterowych salach Collegium
Maius przez Rektora UJ Franciszka Ziejk´, dyrektora
Muzeum UJ Stanis∏awa Waltosia i kierownika Katedry
Historii Medycyny i Muzeum Wydzia∏u Lekarskiego UJ
Andrzeja Âródk´. Komisarzami wystawy sà mgr Ryszard
Gryglewski i dr Ewa Wyka.
Po krótkim wst´pie (A. Âródka) i podzi´kowaniach
(S. WaltoÊ) nast´pujà dwa obszerne rozdzia∏y poÊwi´cone
historii krakowskich klinik chirurgicznych: I (Andrzej Wysocki) i II (Janusz Legutko). Katalog eksponatów (w nawiasach liczby) omawia narz´dzia i instrumenty (62),
ksià˝ki i druki (33), fotografie (13), r´kopisy, rysunki
i grafiki (8), medale (2), portrety (4) i inne (9). W ksià˝ce
znajdujà si´ bardzo liczne reprodukcje (ponad 20), g∏ównie dawnych narz´dzi i instrumentów, a na jej koƒcu pi´kne, z jednym wyjàtkiem, barwne ilustracje. Pi´ç z nich
to reprodukcje portretów s∏awnych krakowskich chirurgów.
Z s∏usznych wzgl´dów ksià˝ka jest dwuj´zyczna –
tekst polski biegnie równolegle z angielskim. Dobry kredowy papier, logiczna dyspozycja, dobór kroju czcionki,
wysoka jakoÊç reprodukcji ilustracji oraz wielobarwna,
pó∏twarda, kartonowa ok∏adka sà obok ciekawej treÊci
dodatkowymi istotnymi argumentami do poznania publikacji.
Publikacj´ nale˝y w pe∏ni poleciç nie tylko chirurgom ró˝nych dziedzin, historykom medycyny i szkolnictwa
wy˝szego. Wielkà korzyÊç z poznania treÊci odniosà te˝
pracownicy medyczni, studenci medycyny, a tak˝e wszyscy

zwykli czytelnicy, zainteresowani post´pami nauki i praktyki medycyny (szczególnie krakowskiej) oraz zwiedzajàcy wystaw´.
Prof. Henryk Gaertner
Kraków
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