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Ksi¹¿ka nawi¹zuje do sze�ciu wydañ ¯ycia bakterii W.H.
Kunickiego-Goldfingera, zosta³a napisana przez grono Jego ucz-
niów: Jadwigê Baj, Dariusza Bartosika, El¿bietê K. Jagusztyn-
Krynick¹, Zdzis³awa Markiewicza, Andrzeja Piekarowicza,
Miros³awê W³odarczyk oraz Krystynê I. Wolsk¹. Wcze�niej auto-
rzy próbowali �uwspó³cze�niæ� ostatnie wydanie ¯ycia bakterii
(PWN 2005), jednak¿e okaza³o siê to tym razem bezsensowne.
Od pierwszego wydania ¯ycia bakterii nast¹pi³ zbyt du¿y skok
w poznaniu budowy oraz funkcji komórek bakteryjnych oraz sa-
mej natury zjawisk biologicznych. St¹d dalsze ulepszanie ksi¹¿ki
nie mia³o ju¿ sensu. Obecny podrêcznik oznakowany terminem
�molekularny� jest bardziej nowoczesny od pierwotnego wzoru
i zawiera wiele informacji o wspó³czesnym stanie wiedzy. Oma-
wiana w nim problematyka badañ jest nieco ró¿na od tej z pierwo-
wzoru. Oprócz klasycznej w podrêcznikach z mikrobiologii
tematyki jak: budowa komórki bakteryjnej, systemy klasyfikacji
drobnoustrojów, struktura i funkcje materia³u genetycznego wpro-
wadzono w nim kilka nowych b¹d� znacz¹co odmiennie napisa-
nych rozdzia³ów, takich jak Molekularne podstawy bakteryjnej
patogenezy czy Ruchome elementy genetyczne. S¹dzê, i¿ mniej
miejsca w ksi¹¿ce zajmuje klasyczna fizjologia, wiêcej genetyka
oraz aspekty regulacji metabolizmu drobnoustrojów. W sumie
ksi¹¿ka ta spe³nia dobrze wymogi nowoczesnego podrêcznika
akademickiego z zakresu mikrobiologii ogólnej.

Jerzy Hrebenda
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Genetyka molekularna koresponduje z omawianym ju¿
podrêcznikiem. J. Baj i Z. Markiewicza. Obie ksi¹¿ki s¹ spójne
tematycznie a w wielu punktach �wietnie siê uzupe³niaj¹. Redak-
torem naukowym Genetyki molekularnej jest Piotr Wêgleñski,
by³y Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, genetyk, badacz oraz
nauczyciel akademicki. P. Wêgleñski od lat zajmowa³ siê upo-
wszechnianiem w kraju genetyki. To w³a�nie t³umaczonej przez
Niego ksi¹¿ce F.W. Stahla pt. Mechanizmy dziedziczenia.
(1969 r.) zawdziêczamy pierwsze � po okresie �³ysenkizmu� in-
formacje o tej dyscyplinie naukowej.

Podrêcznik Genetyka molekularna, pierwowzór obecnego
wydania, ukaza³ siê po raz pierwszy w 1995 r. i przez d³ugi czas
by³ trudn¹ do kupienia ksi¹¿k¹. Dzisiejsze nowe wydanie przy-
gotowane wg koncepcji Wêgleñskiego napisali najbli¿si Jego
wspó³pracownicy: Piotr Bêbas, Magdalena Fikus, Pawe³ Golik,
El¿bieta K. Jagusztyn-Krynicka, Andrzej Jerzmanowski, Janusz
Limon, Barbara Lipiñska, Marta Nurek, Krzysztof Staroñ, Piotr
Wêgleñski i W³odzimierz Zagórski-Ostoja. W nowym wydaniu
znajduj¹ siê podstawowe informacje z genetyki oraz biologii
molekularnej. Omówiono w nim takie problemy jak: budowa
materia³u genetycznego, kod genetyczny, biosynteza bia³ek, in-
¿ynieria genetyczna, genomika i proteomika, procesy ró¿nico-
wania i wzrostu, choroby nowotworowe oraz ewolucja genów.
W tym miejscu chcia³bym zwróciæ szczególnie uwagê na trzy
zawarte w ksi¹¿ce rozdzia³y tj. Molekularne podstawy procesów
odporno�ciowych, Genetyczne pod³o¿e chorób nowotworowych
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Recenzje ksi¹¿ek

Z prawdziw¹ przyjemno�ci¹ donoszê, ¿e oficyna PWN S.A. wyda³a w 2006 roku trzy bardzo dobre, dotowane przez Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego podrêczniki akademickie. S¹ nimi Biologia molekularna bakterii, Genetyka molekularna oraz
Biologia molekularna w medycynie � Elementy genetyki klinicznej.

Ksi¹¿ki te ³¹czy wiele wspólnych cech. Po pierwsze, w tytule ka¿dej z nich � pomimo � i¿ zajmuj¹ siê wydzielon¹ dziedzin¹
przyrody znajduje siê okre�lenie �molekularna� � termin ten oznacza charakterystyczny dla koñca XX i pocz¹tku XXI wieku
sposób ogl¹dania przyrody, ju¿ nie na poziomie komórki czy krajobrazu, ale na poziomie cz¹steczek i ich wzajemnych relacji. Po
drugie, omawiane podrêczniki napisane s¹ od nowa przez prawie wy³¹cznie polskich autorów, reprezentuj¹cych ró¿ne o�rodki
naukowe (Uniwersytety, Akademie medyczne, placówki PAN-u itp.). Po trzecie, wszystkie prezentuj¹ najwy¿szy poziom naukowy,
ka¿da z nich jest bezcennym �ród³em wielkiej ilo�ci faktów. Po czwarte, stanowi¹ prace zbiorowe � tendencja zamiany �samotnego�
autora zespo³em wynika jak s¹dzê z ogromnej specjalizacji we wspó³czesnej nauce. Osobi�cie jestem zwolennikiem pisania podrêczni-
ków jednoautorskich. Uwa¿am, ¿e prace zespo³owe s¹ byæ mo¿e faktograficznie bogatsze od indywidualnych, ale zwykle nie s¹ mery-
torycznie spójne, trac¹ na jasno�ci narracji. S¹dzê, ¿e w podrêczniku napisanym przez zespó³ gubi siê niewielk¹ szczyptê polotu, któr¹
mo¿e w³asn¹ ksi¹¿kê zaprawiæ �samotny� autor o zdecydowanej indywidualno�ci. W�ród powojennych polskich podrêczników do
klasyki gatunku zaliczam pierwsze wydania ¯ycia bakterii autorstwa nie ¿yj¹cego ju¿ profesora W³adys³awa J.H Kunickiego-
Goldfingera � w podrêczniku tym, napisanym ¿ywym i doskona³ym polskim jêzykiem, wyk³ad naukowy mikrobiologa, jest przepla-
tany refleksj¹ filozofa przyrody oraz wybornie ilustrowany zabawnymi rysunkami Szymona Kobyliñskiego. Obawiam siê, ¿e ten
rodzaj oryginalnych oraz indywidualnie przygotowanych podrêczników akademickich zaczyna stanowiæ ju¿ przesz³o�æ.

Na koniec rozwa¿añ ogólnych chcia³bym podaæ jeszcze jedn¹ wspóln¹ cechê recenzowanych podrêczników, jest ni¹ jednolity,
dobry graficznie projekt ok³adki (autor Edwin Radzikowski). W kolejnych ksi¹¿kach ok³adki ró¿ni¹ siê od siebie zdjêciami przed-
stawiaj¹cymi ró¿ne obiekty badawcze oraz kolorami. Ogólny wygl¹d ok³adki sugeruje jedn¹ seriê wydawnicz¹.
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oraz Nowy wspania³y �wiat biotechnologii. Ka¿dy z tych roz-
dzia³ów tworzy oddzieln¹ ca³o�æ i mo¿e byæ traktowany jako
syntetycznie napisany, samodzielny podrêcznik z Immunologii,
Chorób nowotworowych czy Biotechnologii.

Ostatni rozdzia³ traktuj¹cy o zastosowaniu technik biologii
i genetyki molekularnej w praktyce uwa¿am za szczególnie cen-
ny. Obecnie brak jest aktualnego, napisanego po polsku podrêcz-
nika z biotechnologii. Wprawdzie mo¿na polecaæ jedno z wydañ
uaktualnionego podrêcznika Aleksandra Chmiela pt. Biotechno-
logia � podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, jednak¿e
jest to ksi¹¿ka, traktuj¹ca w wiêkszo�ci, o tradycyjnej a nie no-
woczesnej biotechnologii. Autorka Nowego i wspania³ego �wiata
biotechnologii (M. Fikus) bardzo trafnie przedstawia wspó³cze-
sne pogl¹dy na obszary zainteresowañ nowoczesnej biotechno-
logii oraz charakteryzuje jej g³ówne nurty nazywane bia³¹, czer-
won¹ i zielon¹ biotechnologi¹. Rozdzia³ obfituje w du¿¹ ilo�æ
aktualnych danych. Opisuj¹ one dynamikê rozwoju biotechno-
logii jak i przedstawiaj¹ zyski uzyskiwane dziêki stosowaniu tej
techniki. Wad¹ rozdzia³u jest jego lapidarno�æ, czytaj¹c go mia-
³em wra¿enie, ¿e mam przed oczami nie rozdzia³ podrêcznika,
a szczegó³owy konspekt przygotowany dla wydawcy.

Jerzy Hrebenda
Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Warszawski
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Biologia molekularna w medycynie � Elementy genetyki
klinicznej Jerzego Bala, stanowi kolejny tom z serii biologii
molekularnej PWN. Jest to drugie zmienione wydanie. Ksi¹¿ka
sk³ada siê z dwu czê�ci, pierwsza obejmuje problematykê ogóln¹
(diagnostyka molekularna w medycynie, podstawy genetyki,
genom cz³owieka, zasady dziedziczenia, zmienno�æ i dziedzicz-
no�æ, genetyczna ró¿norodno�æ populacji ludzkiej). Czê�æ ogól-
na, bez diagnostyki, jest tematycznie bardzo podobna do opisy-
wanej problematyki w ksi¹¿ce Wêgleñskiego. Ró¿nice pomiêdzy
ww. podrêcznikami polegaj¹ na, zawê¿eniu w ksi¹¿ce Bala pro-
blematyki do jednego obiektu tj. cz³owieka, zmianie akcentów

z podstawowych problemów genetyki na próbê przedstawienia
anomalii w tych procesach (ok. ¾ tekstu to opis chorób kom-
pleksowych, mitochondrialnych oraz genetycznych chorób dzie-
dzicznych), ukierunkowaniu materia³u zawartego w ksi¹¿ce
Bala z problematyki czysto poznawczej na zagadnienia prak-
tyczne (testy diagnostyczne, identyfikacja grup krwi, testy oparte
na analizie DNA itp.), oraz wprowadzeniu do podrêcznika ele-
mentów z zakresu uregulowañ prawnych (rozdzia³ napisany
przez Marka Safjana, oryginalne teksty jak np. Konwencja
o Ochronie Praw Cz³owieka i Godno�ci Istoty Ludzkiej wobec
Zastosowañ Biologii i Medycyny, przyk³ady wyników diagno-
styki molekularnej itp.). Informacje natury praktycznej zosta³y
uzupe³nione rozdzia³em zatytu³owanym Biotechnologia (pro-
dukcja szczepionek, przeciwcia³ monoklonalnych, produkcja
zwi¹zków biologicznie aktywnych oraz zwierz¹t transgenicz-
nych dla produkcji biofarmaceutyków). Do�æ oryginalnym
przedsiêwziêciem jest omówienie szczepionek g³ównie na przy-
k³adzie otrzymywania ich w ro�linach.

Podrêcznik zosta³ napisany przez wielu �wietnych autorów:
Jerzego Bala, Ewê Bartnik, Ewê Bocian, Ewê Brojer, Barbarê
Czartorysk¹, W³adys³awa A. Daniela, Janusza Fietta, Alain
Fishera, Marek Gniatkowski, Piotra Grabarczyka, Józefa Kapustê,
Piotra Kozio³a, Janusza Limona, Barbarê Lisowsk¹-Grospierre,
Tadeusza Mazurczaka, Normana J. Pieni¹¿ka, Jacka Pietrzyka,
Tomasza Pniewskiego, Marka Safjana, Janusza A. Siedleckiego,
Annê Tylki-Szymañsk¹, Joannê Wiszniewsk¹, Wojciecha Wisz-
niewskiego i Ewê Ziêtkiewicz. Na koniec chcia³bym poruszyæ
jeszcze dwie kwestie: ksi¹¿ka zosta³a zaprojektowana przez
J. Bala wg bardzo rozs¹dnej koncepcji oraz napisana przez grono
wysokiej klasy specjalistów. Dla ilustracji tej tezy wymieniê
nazwiska tylko dwu Autorów: Marek Safjan, by³y Prezes Trybu-
na³u Konstytucyjnego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
laureat Nagrody Stefana Kisielewskiego, za stosowanie zasady
�dura lex sed lex� � Profesor wielokrotnie wypowiada³ siê na
tematy niektórych aspektów prawnych eksperymentów z zakresu
biologii molekularnej i medycyny: Norman J. Pieni¹¿ek � po-
cz¹tkowo pracowa³ w Instytucie Biochemii Biofizyki w War-
szawie (w Zak³adzie �p. prof. W. Gajewskiego) obecnie jest
Kierownikiem Referencyjnej Diagnostyki Molekularnej Naro-
dowego Centrum Chorób Infekcyjnych w Atlancie. Trudno zna-
le�æ lepszego Autora rozdzia³u pt. Diagnostyka Chorób infek-
cyjnych i inwazyjnych.

S¹dzê, ¿e recenzowany podrêcznik mo¿na polecaæ jako po-
moc w nauczaniu biologii molekularnej na uniwersytetach oraz
akademiach medycznych.

Jerzy Hrebenda
Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Warszawski

Warszawa, listopad 2006
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Ksi¹¿ka J. Buchowicza nie jest podrêcznikiem akademickim,
nie jest te¿ opisem monograficznym klasycznej biotechnologii
rozumianej jako: zintegrowane zastosowanie biochemii, mikro-
biologii i nauk in¿ynieryjnych w celu wykorzystania zdolno�ci
drobnoustrojów, jak i kultur tkankowych. Autor na ok. 150 stro-
nach tekstu stara³ siê przedstawiæ now¹ dyscyplinê o w³asnych
celach badawczych, jak¹ stanowi biotechnologia molekularna.
Wg Niego jest to nauka powsta³a na styku wspó³czesnej bio-
logii eksperymentalnej oraz techniki. Sam termin � biotechno-
logia molekularna � nie zosta³ dotychczas zdefiniowany, choæ
podobno jest instynktownie zrozumia³y, przez ka¿dego biologa
i biotechnologa. (informacje ze wstêpu). Wreszcie nazwa dys-
cypliny pochodzi od tytu³u projektu badawczego Instytutu Bio-
chemii i Biofizyki PAN � Molekularne podstawy biotechnolo-
gii, opracowanego w roku 1984. Zainteresowania Biotechnologii
molekularnej id¹ w dwu kierunkach; pierwszy znany pod termi-
nem in¿ynierii genetycznej polega na uzyskiwaniu zrekombi-
nowanego DNA oraz pracy na tym polimerze, drugi zajmuje siê
interferencj¹ RNA-RNA.

Ksi¹¿ka sk³ada siê tylko z trzech rozdzia³ów � pierwszy sta-
nowi wstêp i traktuje do�æ pobie¿nie o historii odkryæ, enzy-
mach restrykcyjnych, cytogenetyce oraz genomice; rozdzia³
drugi � najbardziej rozbudowany zawiera opis podstawowych
zainteresowañ biotechnologii molekularnej tj. klonowania mo-
lekularnego, sztucznych chromosomów, transformacji, agroin-
dukcji, transformacji plastydów i mitochondrów, embriogenezie
somatycznej, zwierzêtom transgenicznym. Kolejne podrozdzia³y
opisuj¹ wykorzystanie biotechnologii molekularnej w medycy-
nie (terapia genowa, terapeutyczne zastosowanie interferencji
RNA-RNA) oraz omawiaj¹ problemy zwi¹zane z GMO. Ksi¹¿kê
koñcz¹ krótkie rozwa¿ania Autora na temat przysz³o�ci bio-
technologii molekularnej.

Ksi¹¿ka napisana jest bardzo dobr¹ polszczyzn¹, czyta siê j¹
z prawdziw¹ przyjemno�ci¹. Pozornie robi wra¿enie literatury
popularno naukowej � jednak¿e zrozumienie g³êbszych my�li
zawartych miêdzy opisem, wydawa³o by siê technicznych infor-
macji, wymaga pewnego przygotowania przyrodniczego.

Jerzy Hrebenda
Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Warszawski
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Podrêcznik �Biologia komórki ro�linnej� jest pierwszym
w jêzyku polskim tak obszernym dzie³em prezentuj¹cym ca³o�-
ciowe spojrzenie na biologiê komórki ro�linnej, a wiêc z jednej
strony na budowê, z drugiej na funkcjê, a tak¿e na pochodzenie
komórki ro�linnej. Powi¹zanie struktury z funkcj¹, pokazanie
ich wspó³zale¿no�ci, a przede wszystkim integracja osi¹gniêæ
ró¿nych dziedzin biologii ro�lin jest ogromna zalet¹ podrêczni-
ka. Nawet w podrêcznikach obcojêzycznych biologia komórki
ro�linnej stanowi pewn¹ niewielk¹ czê�æ ich tre�ci.

W rozumieniu wielu biologów zajmuj¹cych siê komórk¹
zwierzêc¹, komórka ro�linna ró¿ni siê od zwierzêcej jedynie
obecno�ci¹ �ciany komórkowej i plastydów, a pozosta³e struktury
komórkowe wygl¹daj¹ i funkcjonuj¹ tak samo. W ich rozumie-
niu nie ma wiêc potrzeby pisania podrêcznika po�wiêconego
biologii komórki ro�linnej. Nowy podrêcznik pod redakcj¹
P. Wojtaszka, A. Wo�nego i L. Ratajczaka pokazuje ró¿nice
w biologii komórki ro�linnej i zwierzêcej, a tym samym wy-
prowadza studentów z b³êdu o jednakowej biologii tych dwóch
typów komórek.

Ogromn¹ zalet¹ publikacji s¹ bardzo aktualne, nowe zagad-
nienia dotycz¹ce np. biomechaniki ro�lin, iRNA, czy transportu
bia³ek i RNA przez plazmodesmy, których z oczywistych powo-
dów nie by³o w poprzednim podrêczniku �Podstawy biologii
komórki ro�linnej� z 2000 r.

Bardzo siê cieszê, ¿e podrêcznik �Biologia komórki ro�lin-
nej� zosta³ napisany, wydany i trafi do r¹k studentów.

Ksi¹¿ka napisana jest w sposób przystêpny. Ka¿dy rozdzia³
zawiera wprowadzenie definiuj¹ce opisywan¹ strukturê, a na-
stêpnie opis budowy okre�lonej struktury lub kompartmentu
komórkowego.

Tekst jest bogato ilustrowany, co znakomicie u³atwia zrozu-
mienie budowy i funkcjonowania danej struktury.

Pojêcia i terminy specjalistyczne wyja�nione s¹ w tek�cie,
a tak¿e zawarte w s³owniczku podstawowych pojêæ i terminów.

Dodatkowo na koñcu ka¿dego rozdzia³u znajduje siê opis
hase³ i wyja�nienie okre�lonych pojêæ, bêd¹ce de facto krót-
kim streszczeniem ka¿dego rozdzia³u, co znakomicie u³at-
wia zrozumienie, podsumowanie i powtórzenie okre�lonego
zagadnienia.

Recenzje ksi¹¿ek

Uprzejmie donoszê, i¿ wraz z ¿yczeniami z okazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku, otrzymali�my od Wydawnictwa
Naukowego PWN trzy kolejne, wydane w 2006 roku, ksi¹¿ki. S¹ one ró¿ne je�li chodzi o ich charakter i przeznaczenie, wszystkie
jednak zajmuj¹ siê wa¿nymi problemami z zakresu ogólnie rozumianej biologii. Polecaj¹c PT czytelnikom lekturê tych ksi¹¿ek
mam nadziejê, ¿e oprócz warto�ci poznawczych znajd¹ tam równie¿ wiele praktycznych informacji, u¿ytecznych w pracy zawodowej.
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Na szczególne podkre�lenie zas³uguj¹ bardzo klarownie
i skrótowo napisane za³¹czniki zawieraj¹ce s³owniczek pojêæ
i terminów, definicje wybranych jednostek oraz nomenklaturê
g³ównych sk³adników komórkowych. Dwa ostatnie za³¹czniki,
tak rzadko spotykane w podrêcznikach biologicznych, s¹ bar-
dzo przydatne.

Podrêcznik zawiera skróty stosowane w biologii komórki,
bardzo u¿yteczne w czytaniu i zrozumieniu tekstu, wraz z od-
powiednimi pierwowzorami anglojêzycznymi.

Zasadnicz¹ czê�æ podrêcznika stanowi¹ rozdzia³y z umiesz-
czonym na pocz¹tku ka¿dego z nich szczegó³owym spisem tre�ci,
co znacznie u³atwia znalezienie informacji.

Na koñcu poszczególnych rozdzia³ów s¹ has³a wyja�niaj¹ce
pojêcia u¿yte w rozdziale i podsumowuj¹ce tekst ka¿dego z nich.
Warto podkre�liæ umieszczony na koñcu ka¿dego rozdzia³u spis
literatury pozwalaj¹cy na poszerzenie informacji na temat poru-
szanych zagadnieñ.

Za³¹czniki zawieraj¹ce s³owniczek pojêæ i terminów, defini-
cje wybranych jednostek oraz nomenklaturê g³ównych sk³adni-
ków komórkowych s¹ bardzo przydatne.

Materia³ ilustracyjny: schematy, rysunki, wzory zwi¹zków
chemicznych, a przede wszystkim zdjêcia mikroskopowe s¹ nie-
odzowne dla zrozumienia budowy poszczególnych komórek,
struktur wewn¹trz komórkowych, przebiegu cykli komórko-
wych i wewn¹trzkomórkowych przemian.

Na szczególne uznanie zas³uguj¹ zdjêcia z mikroskopu �wietl-
nego, konfokalnego, elektronowego transmisyjnego i skaningo-
wego (str. 396�428); bardzo u³atwiaj¹ one zrozumienie tekstu.

Publikacja jest podrêcznikiem akademickim. Tre�æ zawarta
w �Biologii komórki ro�linnej� jest ca³kowicie zgodna ze Stan-
dardami kszta³cenia Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego
(21.06.2006) dla kierunku biologia, a tak¿e ze Standardami
innych kierunków studiów, gdzie tre�ci kszta³cenia dotycz¹ bio-
logii molekularnej, budowy, funkcji, rozwoju i ewolucji organiz-
mów. Podrêcznik jest adekwatny do zakresu i poziomu zajêæ za-
równo z biologii komórki, jak i anatomii ro�lin, biologii rozwoju
ro�lin oraz zajêæ metodycznych z technik mikroskopowych.

Opiniowany podrêcznik z �Biologii komórki ro�linnej� bê-
dzie bardzo przydatny dla studentów kierunków o profilu biolo-
gicznym, do zajêæ dotycz¹cych budowy, funkcji, rozwoju i pocho-
dzenia komórek ro�linnych. Powinien byæ polecany szczególnie
do zajêæ z biologii komórki, a tak¿e niektóre z jego rozdzia³ów do
zajêæ z fizjologii ro�lin, anatomii ro�lin, biologii rozwoju ro�lin,
ewolucjonizmu oraz technik mikroskopowych.

Agnieszka Mostowska
Instytut Biologii Eksperymentalnej Ro�lin,

Uniwersytet Warszawski
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Podrêcznik w 20 rozdzia³ach przedstawia aktualny stan wie-
dzy z zakresu toksykologii w oparciu chemiê i biochemiê �ro-
dowiska. Autor w pierwszych dwóch rozdzia³ach przypomina
podstawy chemii nieorganicznej i organicznej oraz zjawiska to-
warzysz¹ce przemianom chemicznym w �rodowisku. Kolejne
dwa rozdzia³y po�wiêcone zosta³y biochemii i przemianom me-
tabolicznym zarówno na poziomie komórki jak i ca³ego organiz-
mu. W rozdziale 5 omówione zosta³y �rodowiskowe procesy
biologiczne i podstawy ekotoksykologii. W tym rozdziale t³u-
macze wprowadzaj¹ nowy w jêzyku polskim termin �biostê¿a-
nie� w miejsce biokoncentracji czy te¿ bioakumulacji. W orygi-
nale Autor u¿ywa s³ów �bioconcentration� i �bioacumulation�.
Wprowadzenie nowego terminu wydaje siê niepotrzebne, tym
bardziej, ¿e w ¿adnych s³ownikach tematycznych powszechnie
dostêpnych podobne s³owo nie wystêpuje. Podstawy toksyko-
logii i chemii toksykologicznej znajdziemy kolejno w rozdzia-
³ach 6 i 7. W podrêczniku omówiono tak¿e genetyczne aspekty
toksykologii i reakcje fizjologiczne organizmu na czynniki tok-
syczne w³¹cznie z toksykologi¹ rozwojow¹ i teratologi¹. W dal-
szych 10 rozdzia³ach Autor przedstawia kolejno toksyczno�æ
pierwiastków (metali, metaloidów i niemetali), zwi¹zków nie-
organicznych z podzia³em na grupy i dalej w podobny sposób
zwi¹zków organicznych. Ostatni rozdzia³ po�wiêcony zosta³ no-
woczesnym metodom analizy ksenobiotyków.

Na koñcu ka¿dego rozdzia³u umieszczono spis literatury, lite-
ratury uzupe³niaj¹cej oraz zestaw pytañ i problemów. Taka kon-
strukcja w znakomity sposób u³atwia systematyczne i rozumne
przyswajanie wiedzy. Jest to podrêcznik nowoczesny.

Zgodnie z notk¹ wydawcy umieszczon¹ na tylnej ok³adce
podrêcznik przeznaczony jest dla studentów chemii, biologii,
geografii. Rzeczywi�cie szeroki zakres tematyczny i omówienie
w pierwszych rozdzia³ach podstaw chemii, biochemii i fizjologii
czyni ten podrêcznik dostêpnym dla szerokiego grona odbior-
ców. Trzeba jednak stwierdziæ, ¿e wiedza zawarta w podrêczniku
jest wiedz¹ podstawow¹ i powinna zostaæ opanowana w ci¹gu
pierwszych lat studiów oraz otworzyæ drogê do zg³êbiania bar-
dziej specjalistycznych problemów. Jednocze�nie podrêcznik
wychodzi naprzeciw wymaganiom zawartym w standardach
nauczania dla nastêpuj¹cych kierunków studiów: biologia, ochro-
na �rodowiska, chemia i w mniejszym stopniu geografia, ochrony
�rodowiska, farmacji i medycyny.

Aleksandra Sk³odowska
Pracownia Analizy Ska¿eñ �rodowiskowych,

Wydzia³ Biologii, Uniwersytet Warszawski


