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Vi har fået en ny undervisningsbog i immunologi skrevet af lægerne Palle Høy Jakobsen (også biolog) og Ib 
Christian Bygbjerg. Det faktum, at læger skriver en biologibog har givet en meget fin og relevant indgang til 
immunologien. Bogen redegør for infektionssygdommes betydning og omfang i verden og redegør for 
dødsårsager. Bogen tager udgangspunkt i en af de største medicinske succes’er, nemlig polioepidemien i 
1952 og ud fra dette gennemgås hele immunsystemet, på en letlæselig og flot illustreret måde. Der er en 
god sammenhæng mellem tekst og figurer og figurerne er i det hele taget meget illustrative og virker 
nærmest tredimensionelle i deres visuelle udtryk – selv antistoffernes opbygning og genetik (spændende, 
men kunne udbygges) er illustreret på flot vis. 

Bogens første 45 sider giver således en dybdegående forståelse for immunforsvarssystemets agenter og 
virkemåder, ligesom vaccination – og igen med den lægelige vinkel i form af Jenners koppevaccination – 
gives såvel en biologisk som en historisk forklaring på vaccination. Bogens generelle indledning sluttes af 
med en appetitvækker om immunologisk forskning, som en god inspirationsfortælling. Ordet ”fortælling” er 
netop det centrale i bogens tekst og figurer i en sådan grad, at der for en underviser er tale om en bog der 
læser sig selv. Fakta og anekdoter giver teksten liv og indhold. Det er flot at præsentere så svært stof, så let. 

Herefter følger tematiske kapitler om malaria, tuberkulose, hiv og aids og diabetes. Ud over, at 
sygdommene har forskellig oprindelse (parasit, bakterie, virus og autoimmun sygdom), er kapitlerne 
forsynede med samfundsrelevante, perspektiverende små cases om netop følgerne af den pågældende 
sygdom. Dette gør i særklasse bogen egnet til tværfaglige SRP-opgaver eller lignende. Bogens kapitler om 
disse sygdomme viser i praksis, hvordan forskellige typer sygdomme virker, og hvad det specifikke 
immunrespons er i hver af eksemplerne. 

Bogen sluttes af med et meget interessant, men kort kapitel om sammenhænge mellem forskellige 
sygdomstyper baseret på statistiske data. Det forklares fx, at man, hvis man har diabetes og dermed nedsat 
immunforsvar, stiger sandsynligheden for at få tuberkulose.  

Med denne udgivelse har forfatterne ramt præcist ned i A-niveauets immunologikernestof og suppleret det 
med gode fortællinger om forskellige sygdomstyper. Bogen er med faktasider og med ordliste (hentes på 
nettet) og er en gennemarbejdet og spændende bog om immunologi. På nettet ligger desuden figurer, 
links, rejsebreve og figurerne uden tekst.  

Det er et af de bedste bogprojekter, jeg længe har læst, og som jeg vil give min varmeste anbefaling. 
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