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No. 1 - THE ROLE OF THE SPLEEN IN THE IMMUNOLOGY OF PARASITIC
DISEASES. Proceedings of the Meeting held in ceneva, 12-14 June 19?8. Basel,
Schwabe d¿ Co. Publishers, 19?9. 306 p., 47 figuras, 39 tabelas. ISBN 3-7965-0751-4.
No. 2 - THE MEMBRANE PATHOBIOLOGY OF TR,OPICAL DISEASES. PToceed-
ings of the Meeting held in Titisee, Federal Republic of cermany, 4-8 October
1978. Basel, Schwabe & Co. Publishers, 19?9. 226 p., 7 figuras, 6 tabelas. ISBN
3-7965.0757-3.

A publicação desta nova série "Tropical
Diseases Research Series" pela Schwabe ó¿ Co.
f;tda. Publishers, Basel, Suiça constitui-se em
ótima notícia para os que pesquisam na área

"de Medicina Tropical. Esta publicação é pa-
trocinada pelo Programa Especial de Pesquisa
e Treinamento em Doenças Tropicais, em
conjunto com OMS/Banco Mundial e Nações
Unidas (WHO,z'trorld Bank/UNDP).

O primeiro volume aborda os trabalhos de-
senvolvidos na Reunião realizada em Genebra,
de 12 a 14 de junho de 19?B sobre o papel do
baço da imunologia. das doenças parasitárias.
Os textos preparados pelos Autores, em geral,
associam colocação dos problemas básicos em
cada área aos últimos resultados obtidos nos
seus'grupos de pesquisa. Ressaltem-se os exce-
lentes capítulos sobre fmunossupressáo em Tri-
panossomíase e Malária, por Christine Clayton
e Babesiose experimental por Allison, Christen-
sen, Clark, Elford e Engui.

As referências bibliográficas e a transcri-
ção da aliscussão após a apresentação de cada

capÍtulo permitem a apreensão rápida das li,
nhas de pesquisa desenvolvidas na área.

O segundo volume consta dos resumos pre-
parados pelos participantes do Simpósio sobre
Patobiologia de Membrana em Doenças Tropi-
cais realizado em Titisee, República Federal
Alemã, de 4 a B de outubro de 1978. Este volu-
me aborda aspectos de biologia de membrana
e relações parasito/hospedeiro em Malária, Mo-
léstia de Hansen, Leishmanioses, Doença de
Chagas, TripanossomÍases africanas, Esquistos-
somose e Filariose. Cada resumo é praticamen-
te uma revisão crítica da literatura recente fei-
ta com o enfoque de pesquisadores que colo-
cam seus dados experimentais no contexto am-
plo dos problemas principais nas respectivas
áreas.

Não fôra o aparecimento desta série de pu-
blicações, dificilmente os pesquisadores teriam
acesso à troca de informações ocorrida nestes
simpósios que abordam tèmas altamente espe-
cializados e cuja divulgaç{o é restrita.
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