Kniha docentky Bartůňkové se čte sice výborně díky krásné češtině a jednoduchým, srozumitelným větám, ale tuto knihu nestačí jen číst, je nutno ji studovat. Obsahuje totiž velmi závažná fakta. Autorka téma nejen vyčerpává, ale jak poznáme z textu, dává do ní své vlastní dlouholeté zkušenosti. A to může, protože je stále uprostřed praktického dění - in medias res. Má dar výborného učitele - dar složité věci jasně formulovat, aniž by to snižovalo závažnost tématu a problematiky, a navíc krásným jazykem.
Ač vyšla v edici Malá monografie, je to kniha velká svým dosahem, zpracováním tématu a také tím, jak vyplnila zející mezeru v naší lékařské literatuře. Je to dokonalý přehled teoretických poznatků klinické imunologie, zejména z tak významné oblasti, jakou představuje imunodeficience. Je to navíc komplexní souhrn pro použití v praxi. Blahopřeji autorce i jejím čtenářům.
Stručně z obsahu: na začátku je - jako obvykle - fyziologie imunitního systému, nespecifické i specifické složky imunity, humorální i buněčné, přirozené protilátky, fagocyty, NK buňky, lektin, komplement. Dále adhezivní molekuly, cytokiny (a jejich složitá funkce doplněná o velmi instruktivní schéma), ontogeneze, prenatální a postnatální vývoj imunity. Dobře je zpracovaná část prezentace antigenů a regulace imunitní reakce včetně procesu apoptózy lymfocytů.
Bohužel zde není místo na podrobný popis kapitol o primární a sekundární imunodeficienci, ale velmi doporučuji klinikům studium kapitol týkajících se imunodeficience jako následeku léčebných postupů, dále imunodeficience při imunosupresivní a cytostatické terapii, jak to je s imunodeficiencí v chirurgických oborech, při infekcích virových a bakteriálních. Gastroenterolog, hematolog a onkolog budou se zájmem číst o peptickém vředu, o MALT-lymfomu, adenokarcinomu žaludku a také to, že infekce helikobakterem je druhou nejrozšířenější chronickou bakteriální infekcí (po Streptococcus mutans - způsobuje zubní kaz). Interakce dlouhodobé infekce H. pylori a imunitního systému budou asi velmi složité (?). Podobně tomu bude u protinádorových imunitních mechanismů i u obrany nádorů vůči imunitnímu systému. Pak je už jen léčba a prevence.
Neváhejte a studujte. Stojí to za tu námahu.

