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Angiogenesis in cancet, antiangiogenic sttategies and destluction of blood uessels
Sumnrary

The neoplastic transformation of a cell can initiate mutations, mainly in suppressor gene p53 and in the
protooncogenes (e.g. ra§, src, ral). Angiogenesis simultaneously facilitates the uncontrolled growth of primary
tumors and the formation of metastases. Not only numerous proangiogenic factors (for example, VEGĘ FGĘ
PDEGF) participate in this process of neovascularisation, but also enzymes of the extracellular matrix MMPs,
unbalanced by inhibitory factors (e.g. endostatin, angiostatin, MMPs inhibitors, trombospondins) in condi-
tions of staggered environmental homeostasis. Therapeutic strategies of antiangiogenic therapy (the tumor is
not, the target) and strategies of the destruction of preexisting b|ood vęssels in solid tumors (e.g. by gene
therap.v, hyperthermia, photosensitization) are presented against this background. Numerous advantages of
antiangiogenic therapy and the destruction ofblood vessels are also discussed together with the evaluation of
their possible limitations.
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Transformacj ę nowotworową komorki inicjuj ą aber-
racje chromosomalne, nadto mutacje zachodzącew ge-
nach supresorowych (7 ,19) oraz protoonkogenach (19,
ż5), ale klinicznie uchwfna zmiana(carcinoma in situ)
pozostaje długo, pTzez całe często lata w stanie uśpio-
nym (quiescent state). Impulsem stymuluj ącym w niej
proliferację komórek jest rozwój anglogenezy (1,22,
26). Warunkuje ona wzrost guzow pierwotnych i po-
wstawanie przerzutow (I 0, 12, 2 I). D oty czy to takich
złośliwych nowotworów, jak: rak sutka, plostaty i płuc,
a także jajnika, trzustki oraz ohężnicy (10,22,34).
Dlatego hamowanie angiogenezy i niszczenie sieci
naczyh krwionośnych w guzach stały się podstawą
opracowywanych, jednych z najnowszych strategii
przeciwrakowych (4, I0, 11,26). Przybliżenie tych
aktualnych, interdyscyplinarnych dokonań naukowych,
dotychczas nie przedstawianych w piśmiennictwie
weterynaryjnym w zwartej tematycznie konwencji,
a poruszonych jedynie w wielowątkowym opracowa-
niu monograftcznym (19), stanowi myśl przewodnią
niniejszego artykułu.

Angiogeneza

Imperatywem osiągnięciaprzez lite guzy (rak, mię-
sak) rozmiarów przekraczających2-3 mm (106 komo-
rek) jest powstawan ię de novo w ich tkankach naczyń
krwionośnych (1), drogą rozgałęzteh i wypustek (23)
z istniejących w sąsiedztwie sieci kapilar w procesie

określanym an gio genezą, J ej zai stnienie zapoc zątko -
wuj e ni e stabiln o ść genety czna komorek nowotworo-
wych (mutacje genu supresorowego p53, onkogenów
ras, src, raf,cyt.25,26), nadto zachwianie równowagi
regulowanej wpĘrvem czynników sĘmulujących i ha-
mujących rozwój unaczynienia (ab. 1), ostatecznie
do prowadz aj ący ch do zmni ej s zęnia o ddziaŁy w ah
inhibicyjnych (m.in. trombospondyn, angiostatyny.
cyt. 35).

Angiogenezę uruchamia kaskada niezwykle złożo-
nych, mo leku l arnych interak cji zacho dzących p omi ę-
dzy stransfofinowanymi komórkami nowotworowymi
a śródbłonkiem naczyniowym w łączności z przebu-
dowywanym j ednocześnie łącznotkankowym podście-

Tab. l. Nicktóre czl,nniki regulujące angiogenezę

Naczyniowo-ś rodbłonkowy czynnił
Wzroslu (VEGF)

ZasadOwy tibtoblastyczny czynnik
włostu (bFGF)

Translormu jący czynnik wzrostu
(TG Fp)

Płytkowy czynnik wzrostu
śródbłonka (PDEGF)

Angioqenina (ANG 
}

Angiostatyna

En d ostatyna

lnhibilor metalOproteaz macierzy
pozakomórkowel (MMPs)

Trombospondyny

lnlerleron (lNFrr)



liskiem (I9,24), ktorego istotę stanowi macierzpoza-
komórkowa (extracellular matrix, ECM). Impuls wy-
wołany ni edotlenowaniem dr zemiąc ej zmiany nowo -
tworowej (dormant state) inicjuje uwalnianie przez
komórki nowotworowę i naciekt zapalne guzów (16,
22, 26) proangiogennych czynników wzrostowych
(12), głownie VEGF, bFGF i TGFB (ryc. 1). Molekuły
VEGF oraz bFGF specyficznie wiĘąsię z receptora-
mi na powierzchni endothelium (Y) indukując - po
zmianię ekspresji adhezyjnych integryn (receptory T)
- proliferacj ę komórek środbłonka i sekrecj ę własnych,
proteoliĘc znychmetaloproteaz MMPs (matrix meta-
loproteinases). Stanowią one zespoł ęnzymow (kola-
genazy, żelaty nazy, stro m e lizyny, cyt. 1 9 ) r o zluźntaj ą-
cych - łącznie z MMPs maclelzy pozakomórkowej
(ECM) - zwartąjej cfoarchitekfurę, co umozliwia
ukierunkowaną migrację komórek środbłonka. Ich
wzajemne kontakĘ w tak uformowanym mikrośrodo-
wi sku warunkuj ą rekonstrukcj ę powstaj ących naczyń
umocowanych w ECM przez adhezyny (integryny,
kadheryny). W końcu ekspresja TGFB
i PDEGF zapęwnta stabilizację tych
kapilar obudowlrvanych ptzez mięś-
nie gładkie i perycyty, a scalanych
wydzielanym siarczanem chondroity-
ny (24,26). Jest to jednak proces nie-
dokładny, wręaz chaotyczny, gdyż
naczynta krwionośne wykazują sze-
reg strukturalnych wad i funkcjonal-
ny ch zabur zeń (nteszczelno ś ć ściany,
ślepe zakofrczenia, nadmierna krę-
tość, przejściowa niedroznoś ó, zwol-
niony przepŁyw, cyt. 3, 7).

Angiogeneza w nowotworach jest
bardzo niekorzystnym procesem (I2,

22) . Wy dłuzenie bowiem kapilar o 1 mm sfull ar za szan-
sę dla wzrostu 10 000 nowych komórek nowotworo-
wych, a duża proliferacja i tworzenie przernltów ce-
chuje letalny fenotyp guza (lethal cancer phenotype,
cyt. 7,28). Przy sprawnej odporności i homeostazie
(22) większość powstałych komórek co prawda ginie
(przeżyw a ok. Ioń), ale pozostałe w warunk ach moż-
liwej ich autonomizacji mogą kontynuować dalszy
rozwoj i wieśó byt niezależny (26). Progresję nowo-
tworową w zasadniczym stopniu umożliwiaj ą metalo -
pr oteazy p ozakomórkowej maclęT zy, które, de gradu-
jąc błonę podstawną kapilar (6,26), zapewniają wni-
kanie komórek nowotworowych do naczyńkrwionoś-
nych (intrawazacja) ipożntejsze ich opuszczanie (eks-
tr aw azacja) z następowym twor zenięm pr zer zutów
(ryc.2). Pobudza ich powstanie zatorowośó agregują-
cych komórek (ułatwiona ekstrawazacja) i mozliwość
zakotwiczenia (wpłyłv integryn, kadheryn) w nowo
ukształtowanym miej scu (oddziaływanie metalopro-
teaz), w końcu indukcja w nim angiogenezy (6).

Gęstość kapilar w glzach litych jest wskaźnikiem
prognozującym inwazyj ny przebiegchoroby nowotwo-
rowej z przerzutami (1 1, 32). Jednocześnie zakłocony
przepĘw krwi w naczyniach- wskutek nienormalnej
ich budowy - nie nadĘa z zaopatrywaniem w O,
i składniki odżywcze mnozących się komórek nowo-
tworowych (9), zktórych część ulega niedotlenowa-
niu (hipoksji), nawet martwicy (I6).Włączona w tych
warunkach angio geneza (te ori a przeŁączntka, switch
theory) staje się siłą napędzającą proliferację komo-
rek nowotworowych, w dodatku uzyskujących coraz
większą autonomizację, nadto opomośó na konwen-
cjonalne metody chemio/radioterapeutyczne (7, II,
22). Stąd inspirowane nowe rozwiązanta proponują
leczenie genami supresorowymi, hamowaniem onko-
genów oligonukleotydami anĘsensowymi i indukcją
apoptozy (8, 14, 2I, 30), nadto promują chemiopro-
tekcj ę oraz immrrnoterapię z uĘciem interleukin (IL-z,
IL-15, cyt. 18), interferonu a (I5),jak rownież gene-

Ę cznie zmodyfikowanych szczepionek nowotworo-
wych (I4,36). Celem zkolei innych strategii stają się
receptory cytokin iprzekazu sygnafu, atabe czynniki
transkrypcyjne oIaz proteasomy komórek (13). Roz-

Ryc. 1. Angiogeneza (cyt. wg 26)
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Ryc. 2. Etapy powstawania przerzutu nowotworowego (cyt. wg26)



A. Terapia przeciwguzowa

łłł;
wym przeciwciałprze-
ciwko komórkom śród-
błonka (30) oraz zwięk-
szenie ich destrukcji
cytostatykiem obudo-
wanym kationowym li-
posomem (27).

Fenotyp angiogenny
nowotworu (angioge-
nic phenoĘpe) generu-
je klony opornych na
apoptozę komórek
(29), a spotykane ob-
szary hipoksji w gu-
zach lttych (rak, mię-
sak) stymuluj ą wielole-
kowąoporność regulo-
waną genem MDR1
(5), co odpowiadainter
alia za niepowodzenie
terapii tak złośliwych
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Ryc. 3. Terapia przeciwguzowa (A) i antyangioterapia (B), cyt. wg 3

waza się również przeciwdziałanie mutacjom zacho- nowotworów, jak rak sutka i jajnika (5). Strategie an-
dzącym w procesie kancerogenezy prowadzącym do tyangiogenne i niszczentanaczyńkrwionośnych ogra-
wytworzenia fenotypumutatorowego (mutatorpheno- niczająmozliwośó powyższych onkologicznych nie-
type, cyt. 17). Wkontekście povyżsrychprzedsięwzięó powodzeń, co ilustruje ryc. 3 (wznowy z nięwrażIi-
szczegolne nadzieje wiĘe się ze strategią antyangio- wych komórek w terapii przeciwguzowej - A i utrwa-
genną t niszczentem naczyh krwionośnych w nowo - lana recesja guza uzyskana lęczęniem antyangiogen-
tworach złośliwych. nym - B).

Zniszczenie naczyń
i komórek guza
(stan nieczynnv)

Wznowa

Strategie antyangiOgenne

Zakładanymw tej strategii celem nie jest bezpośred-
nio guz (tumor is not the target), ale sam mechanizm
nowotworz enia naczyn krwionośnych (3 7). Ingeren-
cje weń wymierzone doĘczągłownie hamowania pro-
liferacj i komórek śródbłonka (endostatyna, angiosta-
Ęna, b evac izumab), reko n strukcj i kap i l ar (prze c iwc i a-
łaprzeciwko integryniec,B) i ichmigracji (m.in. win-
blastyna), poza tymblokowania enzymów MMPs, za-
tem przeciw dziaŁania destabilizacj i błony podstawnej
oraz pozakomorkowej maclerzy (naturalny inhibitor -
neovastat, syntetyk - marimastat). Co więcej, syste-
maĘcznte wciĘ przybywa doniesień o wykrywaniu
nowych inhibitorów angiogenezy (m.in. FR- 1 1 8487,
TNP-470, BSM-275291) powodujących - w modelo-
wych doświadczeniach - recesję glzów pierwotnych
i ich przerzutów (20, 3 I, 32). Niektóre z Ę ch cĄrnni-
ków - otrzymanych syntetycznie - znajdlĄąsię w fa-
zię b adan kl inicznych (przykładem TNP -4 7 0, cyt. 3 7 ).

Sttategie niszczenia naczyń krwionośnych
Wytyczony cel tej koncepcji stanowi swoiste nisz-

czenię naczyńkrwionośny ch guza (vascular targeting)
z powstawaniem zakrzepów, nadto martwicy komó-
rek z następowąregresjąnowotworu (30). Dalsze pro-
pozycje obejmują spowalnianie przepływu krwi hiper-
termią (4I,5-43"C) i fotouczulanie wyzwalające za-
bojcze nadtlenki (terapia fotodynamiczna), nadto od-
działyw anie zw iązany ch z c zy nniki e m pr o zakr zep o -

4:

Regres nowotworu
(stan nieczynny)

Atrakcyj no ść powyzs zy ch strateeii przec iwrako -
!\rych wynika ze stabilności celu, jaki stanowi endo-
thelium naczyniowe. Dalszym walorem antyangioge-
nezy jest jej niewielka toksycznoś c, atakże staławraż-
liwość naczyh krwionośnych - na ten rodzaj |eczenia
- niezalężnie od rodzaju gvza (30). Natomiast pew-
nym mankamentem j est mozliwośó selekcj onowania
niedotlenowanych komórek i występująca wtedy ich
ni ep o z ądan a adaptacj a wy r ażana nac i ekaj ący m w zr o -
stem nowotworu. Tę przeszkodę przezwyciężają -
w niektóry ch pr zypadkach - leki specyfi cznie aktywo-
wane hipoksją ale nietoksyczne dla tkanek zdrowych
(przykładem tirapazamina, cyt.2). Wiele oczekuje się
t ównteż od grupy pr eparatow przeciwnowotworowych
o ddziały wuj ących p opr zęz me chani zm j e dn o c z ący
apoptozę z antyangtogenezą (33). Właśnie najlepiej
chyba rokują na obecnym etapie osiągnięć, strategie
wielodocelowe (multi-hit strategies) łączące bezpo-
średnie niszczenię komórek nowotworo\\ych (zabie-
giem operacyjnym, radio/chemioterapią lekami akty-
wowanymi hip oksj ą) z r ozw ażnie ustawioną strate gią
antyangioterapii i swois§m ni szczeniem naczyń krwio-
nośnych (30).

Dokonuj ący się współczęśnię wręcz niewiarygod-
nypostęp w onkologii napawa optymizmem, bowiem
przybltża realtzację- oczekiwanęgo przęz ludzkośó -
jednego z największych vłyzwań XXI stulecia. Jed-
nak w naszej rzeczywistości pozostaje jako zaszłośc
nie mniej ważna,codziennaprozatcznośc, tj. koszt sto-
sowania takich zabiegow.



Medycyna Wet. 20M, 60 (10)

piśmiennictwo

l Arias V., Soare-l F. l : Vascular density (tumor angiogenesis) in non-Hodg-
kin's lyrnphomas and florid follicuIar hyperylasia: a lllorphomctric str.ldy,

Lcukcmia ar-rd Lylnphoma 2000,40. l57-166
2 Brottl J. M.: The hypoxic ce1l: a targct for selectil,e cancet thet,apy. Canccr

Res l999. 59_ 5863-5870-
3 Brolrn J. M., Giaccia A J.: Thc unique physiology of solid tulnors: opponu-

nities (and problems) for catrcer therapy Cancer Res. l998.58. l40E-l4l6.
4 Butln,k M., S;ala S : Angiostatyna oraz inne polipeptydy harnujące angiogc-

nezę llorł,otu,oróu Współczesna Onkologia l997. 3, l1-16
5 Cotnel,ford K., Wąllace I. J., Kutuhuusen J., Louis N,4 : Hypoxia irlducib]c

lhcror-J-dependent regtrlatiotl of the nlultidng resistallce (MDRl) gene
Cancer Res 2002, 0.3387-3394.

6 Cou"ssetts L M., Fhgkttln B , lv4alrisicttl l, : Matrix tnetalloproteinase inhjbi-
tors and cancer-trials and tribulatiolls Science 2002. 295,238'7-2392.

] Dachs G U., kl:er G M: Hypoxia modulated gene expression: anqiogene-
sis and therapeutic exploitatioll Europ, .l. Cancer 2000, 36, l 6,+9-1660.

8 Fen,einaC G, EppingM., Kttt_l,t E A C, Giaccołe G:Apoptosis-target
ofcancer Clin Cancer Res. 2002. 8,2024-2034

9 Fidler.]. J.: Angiogenic lreterogeneity rcgulation ofneoplastic angiogene-
sis by the organ microenvironlllellt. J. Natl Cancer Inst 200l. 9]. l040-
- l 0.1l

]0 Gen,a: P., Schtlll B , Maingucltcc ('., Poin,.r S , Gillet,\,f,. L/eriler.9.:Angio-
genesis of liver metastases. Role of sinusoidal endotlrclial cells Dis, Co]on
Recturn 2000. 4]. 930-9R(i

l | , Hluth, L , HahnJbldt P., Folkmun J : CliLlical application of antiangiogenic
thcrapy microvessel density. wlrat it does and doesn't tell us J Nat] Cancer
Inst 2002, 94. E83-893,

l2.Hi)ckel M., Wulpel P.: Tlrmor hypoxia - dcfinitions and currcnt clinical. bio-
logic and molecular aspects J Natl Cancer Tnst 2002, 93,266-276

13 Jętl:r:ejcak II| I,1,]: Poszukirvatric pt,lstępu rv chernioterapii nou,otworóu,.
Współczesna Onkologia 200_1. 7, 6-10,

l1 Kotar,ski A: Terapia geno\\,a. Farnlacja PoLska 2000, 56. 56-6 l.
I5 Kovttlalrski J.: Cytokiny ich zastosorr,anic u terapii. _Vcdicus. Lublin l99.ł.

4.1-9.
|6 Leek R D. Lanclers B J., Han-is A L, Laris C,6 : Necrosis conelates rł,ith

high r ascular dcnsity and focal nlact,ophage irr1l]tration in invasir e cltrcilro-
nla ofthe breasl Br J Catrcct 1999.19.99]-995

l7 Loeh L ,4: A ],],]Lltalor phciloty]rc in cancer Cancer Res 200l. 61, 3230-
-3239

l8 Mac,lciel,ic: J., Kasperkiewic: M: lrrter]eukina ]5 u,łaściwości biologiczllc
i a l<1yrł, rrclść przccirvnowotr.vorclrva Współczesna Onl<o I ogia 2002. 6. 63] -63 6,

l9 Mutlel ,l ,4 : Etiologia i paLogeneza lltlwotwot,ów, rz-medica press. [3icIsko-
-Biała. l999

20.Nuglit,ll J. G, Jtttc Kuliltl iv[., Guptu E, Fargnoli J., Hetttler:on 1 ,l ,

Lellin 1 C , ktlbott R, Baxlel 1: llrhibirion of angiogenesis alrd trlctastasis
ill trr o t-tluritre models by thc rnatr ix llletalloplote inase inh ibitor. B\,IS-] 75]9 l

('allcer Rcs. 200l. 6l. 8480-8485.

1033

21 Nurz,l,ńska D : Halrlowanie onkogenów za polnocą oligonukleotydów anty-
5g156y,ych jako lTetoda terapii nowotworó\\, Współczesna Onkologia 2003.
7, l8-23.

22.0'Byrne K ,l., Dalglei,;h A G , Brovllillg M. J., Stelt,ard Ll/. P., Han,is A L:
The reJationship bcttveen angiogenesis and the immune response in carcino-
genesis and the progression o('lrlaIignant diseasc Europ. J. Cancer,2000, 36,
l51-169.

23 Riseau I1: What. if anything, is angiogenenic factor? Cancer Matastasis Rev
l996. ]5.149-151

21.Roberls A B, Sporn M ^B: ReguIation ofendothelial celJ growth, architec-
ture, and matrix syntlresis by TGFB. Am J. Resp Dis t989. l40. ll26-
-]l28

25 RobLes A I., Hąrri.s C ć'.: p53-mediated apoptosis and genornic instability
diseases. Acia OncoJogica 2001,40, 696-70l.

26 Runtlhattg J, ,E: Matlix nletalloploteinases, angiogenesis and cancer Clin
Cancer Res 2003, 9, 551-554,

27 Sc]lmitt Sodv- M., Stlieth S,, Krusnit,i S, Sauer B: Neovascular targeting
therapy-pacIiLarel encapsulated in cationic liposomes itnproves antitunlolal
efticacy Clin Canccr Rcs. 2003, 9, 2335-234l.

28 Senlenza G Z: Hypoxia. clonal sclcction, and the ro]e ofHIF-I in tumor
prouression. Clinica] Rev. Biochenl. Molecular Biol 2000, 35. 71-103.

29.S:ala S: Srł,oista indukcja apoptozy rł,konrótkach norvotworowych Nowo-
trłory 2000. 50. ] l 1-12]

30 Szala S., Rad:iko:rski C: Podłoze trrolekularne angiogenezy nowotworów.
Nowotrvoly 1997. 47, 1-19

3l Tanąla T., Konno 17., Babcl S,, Ketnui T., Mutslillloto K , Matsudu I., Ohbu K.:
Prcvention olhepatic and pelitoneal inetastases by the angiogenesis inhibi-
tor FR-1]8.187 after renroval of growing tullor itl mice Jpn .I. Cancer 200l,
92. 88-94

32.Tanaka T., Kutno H., Mul,sutltt l , Nakamura S , Baba S : Prevention of he-
patic metastasis ofhulnan cololl cancel by angiogencsis inhibitol,TNP-470
Canccr Res 1995. _55. 836-tt39.

33.Tltttn,|I.J.,Henla S,l.,Pulrctlo C:Nonsreroidal anti-inflan-ulatorydrugs
as anticancer agents: rnechanistic. plrannalogic. and clinical issucs. .l. Natl.
Canccr ]nst: 2002. 94. 252-266.

34 ll.'ei D, Le X.,7,hettg L, llhtlg L, Frey J. -4: Stat3 activation regulates the
exprcssiot-t of-rasclt]at elldothelial grouth factor and l,tunlan pancreatic can-
cer anglogenesis alld lletastasis Oncogetre 2003, 22, 319-3ż9

35 lf]tite E S, Fhhern K R, Cul,sl;ttclott S, Brant A, ]llmellotli M. D, Yee J.:
Macroplragc ttrigratiott inhibirory factol and CXC chemokirre explession jn

non-snrall cell lurrg cal]ccr: rolc in alrgiogenesis and prognosis Cancer Res,
2003, 9. 853-86t)

36 II:i:tlerolricz ,ll , lżyt ]ti l) , llat liiclt it,: A : Genetycznie rnodyfikowatre szcze-
piot-tki lrorr otrvorort,e Współczesnir Onkologia 1997. 3. 7-10.

37 Zgod:iliski Il:., LI'alltter G , Dąhrllski A:Angiogenesis inhibitors Ncw atl-
ticancel,therapv Pol J Pharnlacol l999. 5l. 455-462

\dres auttrra: prof. dr hab. Zlgmunt C1,,gan, ul, Zelazorrej Woli 6/l3,
20-tt5_] Luh|in

,l.,l.,l.,l. RECE N /JE l B lB LIOG RAFIA rl.a|c{crp

VALLANT ANDRE: Farbatla§ der Schlacht-
tierkórper-Pathologie bei Rind und Schwein (Barw-
ny atlas zmian patologicznych tusz zwierząt rzeŹ-
nych u bydła i świń). Enke Verlag, Stuttgart 2004,
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Autor książki dr rned, wet, Andre Vallant, inspel<tor l-ri-

gieny mięsa w Landshut, Nienlcy, kilkudziesięcioletnią
praktykę zawodową skutecznie połączył z zainteresowa-
niami naukowymi. Wynikiem tego jest recenzowane opra-
cowanie. Ksiajka jest praktycznym, a zarazem doskonale
przygotowanym przewodnikiern dla studentów jak też |e-
karzy wet. nadzoru sanitalT,lo-weterynaryjnego.

Badanie san,-wet. zwierzaJrzeżnych i rnięsa stwarza nie-
jedrrokrotnie dylemat poprawności rozpoznania dostrzezo-
nych zmian, ich etiologii i tytn satnyrn oceny przydatności
Spozywczej tuszy i narza.dÓW WeWnętrznych. Książka jest

obrazowym przedstawieniem najczęściej występujących
zlnian, z ktorymi zetknąc się mogą lekarze wet. w trakcie
badania. Przedstawiono 300 doskonałej jakości barwnych
rycin olaz opis informacyjny nt. etiologii powstawania
z,fi7ian, diagnozy róznicowej i czynników pfzyczynowych.
Te ostatnie usystenatyzował autor w 13 grupach, jak np.:
wywołFvan e pTzez proces ubojowy, postępowania poubo-
jowe, nowotrł,orzenia, pigrnentacje , zapalenia itp.

Ksia.zka, bardzo starannie wydana, w formacie A4 po-
zwala na łatwą percepcję treści, Kredowy dobry papier
i doskonałe barwne ryciny powodują ze książka jest bar-
dzo przy datnym przewodrrikiem postępowania w nadzorzę
san.-wet. War1o ją posiadać we własnych zbioraclr, gdyz
prawie każdy lekarz wet., wcześniej lub póżnie| zetknąć
się musi z badaniem zwrcrzal rzeżnych i mięsa.

Edruulld K. Prost


