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BREAST CANCER: NEW HORlZONS ca prsu. Druhá sekce se sedmi kapitolami je vyhrazena otázkám
IN RESEARCH AND TREA TMENT èasné detekce a prevence; jsou zde významné pøíspìvky o scree-

ningu ca prsu, úèinnosti prevence, nákladech a výsledcích poku-
TOBIAS, J. S., HOUGHTON, J., HE~ERSON, I. C. (Eds.) sù o screening - v osmi významných centrech bylo dosaženo sní-
Arnold, a member of the Hodder Head1me Group, London - New York Ž ' rtal' ty 17nf až25 nf podl ìk P .
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354 s.. 39 obr., 82 tab., ISBN 0-340- 74216-X- (hb), cena 85,- GBP se staví ke screeníngu zcela zamitavì s poukazem na to, že zatím

lékaøská vìda nemá dostateèné znalosti o tom, jak redukovat mor-
Editoøí spolu s dalšími 39 pøíspìvovateli z devíti zemí pøedkláda- talitu na tuto chorobu. Screening, zvláštì pak s pozitivním nále-
jí rozsáhlou monografii vìnovanou pokroku ve výzkumu a léèbì zem, má své závažné dùsledky v psychologickém stresu pacien-
nádorù prsu. 29 kapitol je rozèlenìno do ètyø sekcí. tek. Jsou uvedeny výsledky tøí velkých studií s chemoprevencí
V šesti kapitolách první sekce poskytují autoøi na základì pøehle- tamoxifenem a diskutovány vedlejší úèinky.
dù WHO rozbor mortality na ca prsu ve 20 zemích v letech 1950 Tøetí sekce s osmi kapitolami hodnotí cytotoxickou chemoterapii
až 1992. Z tabulek uspoøádaných podle vìkových skupin 30-49, jako profylaxi, jež má své výhody i nevýhody, je však patrnì lep-
50-69 a 70-75 let je zøetelnì patrný pokles mortality v øadì zemí ší než èasná detekce. Dále je probírána kontroverzní otázka chi-
Evropy, Severní Ameriky, v Austrálii a na Novém Zélandu. Dále rurgických výkonù vèetnì zásahù v axile; v souèasnosti se pro-
jsou probírány nové pøístupy k léèbì. Zdá se, že rozhodující pro vádí ménì operací. Aktuální standard zahrnuje chemoendokrinní
prùbìh a chování individuálního karcínomu prsu je vývoj biolo- léèbu, sekvenèní polychemoterapii, intenzívní chemoterapii s pøí-
gického procesu. Není jasno o tom, jak léèit diseminovaná ložis- padnou transplantací kostní døenì pøi léèbì metastáz a primární-
ka bunìk, jež urèují osud nemocných; pøíznívì se mohou uplatnit ho karcínomu prsu. Ctvrtá sekce má osm kapitol a probírá otázky
rùzné pùsobky cytotoxické, antihormonální, antiangiogenetické zlepšení kvality péèe o pacientky a variace chírurgických postu-
a snad i virové. Pojednává se o apoptóze, jež má vliv na progresi pù se zdùraznìním vyššího poètu záchovných operací. Dále jsou
tumoru, na angiogenézi, je uveden pøehled biochemických mar- diskutovány názory na hodnocení kvality života pacientek léèe-
kerù, jež jsou nacházeny u karcinomu prsu a pøehled rozhodují- ných s ca prsu a otázky této léèby u gravidních žen. Závìremjsou
cích genù. Výzkum se zamìøuje také na vyhledávání nových pro- probírány pøíklady léèebných algoritmù.
gnostických faktorù regulujících poèty bunìk a dále na Zajímavé a pøehlednì uspoøádané dílo shrnuje souèasné trendy
angiogenetické faktory, jež budou využívány pro protirakovinnou v prevencí a léèbì ca prsu. Je urèeno pøedevším onkologùm a pra-
léèbu. Do monitorování odezvy na terapii lze s výhodou zaøadit covníkùm mamologických center. Adresa nakladatelství:
novìjší zobrazovací metodu - pozitronovou emisní tomografii Arnold, A member of the Hodder Headline Group, 338 Euston
(PET). Je probírána otázka, jak pùsobí antiestrogeny a je podán Road, London NWl 3BH, UK (www.amoldpublishers.com).
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