Spis treści
6

Podstawy immunoonkologii. Część II. Punkty kontroli układu
immunologicznego: mechanizm działania, różnice i podobieństwa
przeciwciał anty-PD-1 i anty-PD-L1
dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk

17

Rola patomorfologa w kwalifikacji chorych na raka
niedrobnokomórkowego płuca do leczenia inhibitorami
punktów kontroli immunologicznej
prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort

27

Immunoterapia w pierwszej linii leczenia chorych na niedrobnokomórkowego
raka płuca z uwzględnieniem najważniejszych doniesień z ASCO 2018
dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha, prof. nadzw. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

33

Rola immunoterapii w leczeniu chorych z rozpoznanym rakiem urotelialnym
po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia opartego na pochodnych platyny
dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

42

Skuteczność ustekinumabu w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna
prof. dr hab. n. med. Andrzej Pawlik

48

Leczenie biologiczne i immunosupresyjne w nieswoistych zapaleniach jelit

63

Atezolizumab w leczeniu drugiej linii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca

dr n. med. Alina Durko, dr n. med. Katarzyna Szabelska-Zakrzewska,
prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc

dr n. med. Katarzyna Stencel, lek. Daria Świniuch, prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

REDAKTOR NACZELNY
dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha
REDAKCJA CZASOPISM
Dorota Kobierzewska
Wydawca
Koordynator Działu Czasopism
tel. 22 695 44 96
tel. kom. 500 329 998
dorota.kobierzewska@pwn.pl
DYREKTOR WYDAWNICZY
Ewelina Szyszkowska

DZIAŁ REKLAMY
Marzena Domańska
Dyrektor Biura Reklamy
marzena.domanska@pwn.pl
PRENUMERATA I DYSTRYBUCJA
Anna Świtalska
tel. 22 695 41 53,
faks 22 695 44 87
prenumeraty@pzwl.pl

PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD
FoxDesigns
WYDAWCA
PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 2,
02-460 Warszawa
www.pzwl.pl
NAKŁAD
3 000 egzemplarzy

KOREKTA
Agata Czaplarska

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, a także zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych artykułów i listów.
Wydawca i redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. © by PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie części lub całości tekstów bez pisemnego zezwolenia jest zabronione.

2/2018

3

