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Immunologi Ralf Agger Hent PDF Immunologi bliver et mere og mere aktuelt fag for mange biologiske

discipliner. Denne bog er skrevet til brug ved kurser i basal immunologi på medicin- og dyrlægestudiet, men
kan også bruges på andre biologiske uddannelser og til videre- og efteruddannelsesformål. Immunologi giver
en klar og kortfattet fremstilling af de centrale immunologiske mekanismer og viser derved vej igennem den

hastigt voksende mængde af information om immunsystemet. Bogen er derfor et godt alternativ eller
supplement til de ofte mere omfattende udenlandske værker. Denne 4. udgave af Immunologi er ajourført med

den seneste viden. Immunologiske metoder, som har fået en meget stor udbredelse inden for næsten alle
biologiske videnskaber, behandles indgående i to kapitler. Omtalen af immunsystemets rolle for sygdomme
og immunologiske behandlingsmetoder er blevet væsentligt udvidet. Det samme er den fyldige ordforklaring,

hvor mange immunologiske fagudtryk og forkortelser forklares. Bogen er rigt illustreret. Immunologi
udkommer også på svensk. Se bogens indholdsfortegnelse Læs bogens første kapitel Forfatterne Ralf Agger
er lektor i immunologi ved Århus universitet og forsker i dendritiske celler og tumorimmunologi. Vagn
Andersen er overlæge på Institut for inflammationsforskning. Graham Leslie er lektor i immunologi ved
Syddansk universitet og forsker i komplementsystemets rolle i etablering og styring af immunitet. Bent

Aasted er professor i veterinær immunologi ved Den Kgl. veterinær- og Landbohøjskole. Han arbejder med
immunitetsforhold ved infektioner hos dyr.
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