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TUMORS OF THE PEDIA TRlC CENTRAL patologii, jsou vysvìtlovány principy radioterapie a speciálních
NERVOUS SYSTEM ozaøovacích technik. Pozornost je zamìøena rovnìž na stereotak-

tickou chirurgii solidních tumorù a vaskulárních malformací. Není
KEATING, R. F., GOO~RICH, J. T., PACKER, J. R. (Eds.) opomenuta chemoterapie, je podán pøehled nejèastìji používa-
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Editoøi z USA pøizvali k sepsání monografie poèetný autorský Dnlhá sekce s 18 kapitolami je vyhrazena systematickému roz-
kolektiv (66 odborníkù z 6 zemí), který pøedkládá rozsáhlé dílo boru jednotlivých typù intrakraniálních nádorù sestavených podle
se širokým zábìrem odrážejícím multidisciplinární pøistup k sou- lokalizací. U každého typu je uvedena incidence, histopoatolo-
èasné problematice nádorù CNS u dìtí. gický obraz, klinická symptomatologie, diagnostický postup s hod-
Látkaje rozdìlena do ètyøech sekcí se 40 kapitolami. V první sek- nocením zobrazovacích modalit CT a MR!, léèba chirurgická,
ci sil kapitolami jsou probrány diagnostické a terapeutické postu- radioterapeutická a chemoterapeutická, dosažené výsledky
py. Po zajímavém úvodu o historii pediatrické neuroonkologie a odhad prognózy. Tøetí sekce s pìti kapitolami je vìnována tumo-
podávají autoøi pøehled o epidemiologii mozkových neoplazií, rum míchy, pøipojeny jsou neoplazie periferních nervù. Ètvrtá sek-
jejichž výskyt má stoupající tendenci. Uvedeny jsou rovnìž ce s 6 kapitolami hodnotí léèebné výsledky a rozebírá komplika-
výsledky etiologických studií, v nichž se se intenzívnì zkoumají ce, které se mohou pøi dlouhodobém sledování nemocných
genetické podklady tumorù. Dále jsou pøehlednì probrány dia- vyskytnout. Každou kapitolu uzavírá struèný souhrn a soupis lite-
gnostické principy s podrobným zpracováním neuroradiologické ratury .
èásti využívající vedle CT vyšetøení zcela rutinné také zobrazo- Výteèná monografie všestrannì a do hloubky podává pøehled sou-
vání MR, jež je ze všech zobrazovacích metod nejpøínosnìjší. èasných znalostí o diagnostice a léèbì závažných afekcí, jakými
Struènì jsou zmínìna vyšetøení v nukleární medicínì - dostup- jsou nádory CNS v dìtském vìku. Fundovanì napsaný text je
nìjší jednofotonová emisní tomografie (SPECT) a zatím nikoliv vybaven èetnými ilustracemi a tabulkami, jež v koncizní úpravì
tak rozšíøená pozitronová emisní tomografie (PET). Je pøedlože- shrnují nejdùležitìjší údaje. Kniha zdùrazòující multidisciplinár-
na systematická klasifikace pediatrických tumorù CNS (vychá- ní pøístup, je urèena pediatrùm, onkologùm, neurochirurgÙffi, neu-
zející z klasifikace WHO) doprovázená histologickými repro- rologùm, radiologùm a anesteziologùm.
dukcemi v barevném provedení. Je zhodnocena role anesteziologa Adresa nakladatelství: Thieme Publishing Group, P. O. Box
v perioperaèním období, kdy péèi o pacienta pøebírá jednotka 301120, D- 70451 Stuttgart, Germany (http://www.thieme.com).
intenzívní péèe. Dostatek prostoru je vìnován chirurgické neuro- V. R., V. H.
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