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knihy
CONTROVERSIES IN URO-ONCOLOGY
Wiegel, T., Heicappell, R., Miller, K., Hinkelsbein (Eds.)
S. Karger, Basel – New York 2002
204 str., 32 obr., ISBN 3-8055-7217-4. Cena EUR 133,Monografie vznikla z pﬁedná‰ek prezentovan˘ch v r. 2000 v univerzitní nemocnici B. Franklina (Freie Universität Berlin) na pátém mezinárodním sympoziu o speciálních aspektech radioterapie. Monografie
obsahuje tﬁi skupiny prací vûnovan˘ch karcinomu prostaty, moãového
mûch˘ﬁe a brachyterapii v uro-onkologii.
V terapii ca prostaty a moãového mûch˘ﬁe bylo dosaÏeno v posledních
letech velkého pokroku. Znaãnû se zlep‰ily chirurgické techniky a také
nové formy radioterapie, chemoterapie a hormonální léãby. Péãe o pacienty s urologick˘m karcinomem se zdokonalila, uplatÀuje se v˘raznû
interdisciplinární pﬁístup. Dﬁívûj‰í kontroverze pﬁebírají spí‰e trend sbliÏování a shody, urãité rozpory v‰ak existují v názorech na eskalaci ozaﬁovacích dávek. V ãásti knihy o problematice ca prostaty se pojednává
o chirurgické léãbû a formuluje se postulát, Ïe operaãnû mají b˘t léãeni pacienti s klinick˘m stadiem T1 – T2. Pooperaãní kontroly v‰ak ukazují, Ïe byli operováni pacienti stadia T3/4 aÏ v 25 % pﬁípadÛ, zvlá‰tû
v SRN. U takto o‰etﬁen˘ch nemocn˘ch byla zaznamenána recidivující
malignita za 3 – 5 let v 15 – 60 % pﬁípadÛ.
Lep‰í zpÛsoby plánování ozaﬁovací léãby a novûj‰í techniky podstatnû zlep‰ují klinické v˘sledky radioterapie karcinomu prostaty. Léãba
je spojena s urãit˘mi riziky – radiaãním postiÏením moãového mûch˘ﬁe, cystitidou a inkontinencí. Svou roli hraje pátrání po metastaticky
zmûnûn˘ch uzlinách v oblasti pánve. Lze pﬁedpokládat, Ïe v takovém
pﬁípadû jsou vytvoﬁeny i okultní distanãní metastázy. Lymfadenektomii je tﬁeba provést otevﬁenou cestou nebo laparoskopicky pﬁed radikální prostatektomií.
Podrobnû je diskutován v˘znam hormonální léãby u pokroãilého ca
prostaty. Chemoterapie je dÛleÏitou pomÛckou, je v‰ak vázána na
pokroãilou chorobu zvlá‰tû ve fázi hormonálnû refrakterní; cílem je
paliativní, nikoliv kurativní úãinek. Pojednává se o supresi neoadjuvantního androgenu v kombinaci se zevní radioterapií. V kapitole o rozboru kvality Ïivota po radikální prostatektomii se konstatuje, Ïe pﬁes
zlep‰enou operaãní techniku dochází u operovan˘ch k inkontinenci
a poru‰e sexuálních funkcí. V ãásti vûnované karcinomu moãového
mûch˘ﬁe jsou shromáÏdûny v˘sledky radikální cystektomie moãového
mûch˘ﬁe pﬁi rÛzném rozsahu tumoru, dále pak moÏnosti ozaﬁování, chemoterapie a transuretrální operace zachovávající orgán.
âtvrtá ãást monografie je vyhrazena diskusi o brachyterapii ﬁízené ultrazvukem, která získává v poslední dobû na popularitû jako doplÀková
léãba u pacientÛ s ãasn˘m karcinomem. Znaãnû pﬁib˘vá implantátÛ,
zvlá‰tû paladiov˘ch. V˘hodou je, Ïe lze nemocné o‰etﬁovat ambulantnû. Propracovává se také intersticiální hypertermie v kombinaci s radioterapií. Jsou hlá‰eny velmi dobré v˘sledky z rÛzn˘ch center získané na

velk˘ch skupinách pacientÛ, definitivní závûry zatím nejsou známy.
Jedná se o zajímavou publikaci pﬁiná‰ející aktuální poznatky, které
budou cenné pro urology a onkology spoleãnû peãující o nemocné
s maligním postiÏením prostaty a moãového mûch˘ﬁe. Nakladatelství
vydává knihu v ﬁadû Frontiers of Radiation Therapy and Oncology.
Adresa pro objednání: A. Karger AG, P. O. Box, CH-4009 Basel, Switzerland.
V. R., V. H.

OXFORD HANDBOOK OF ONCOLOGY
Cassidy, J., Bissett, D., Spence, R. A. J.
Oxford University Press, Oxford 2002
716 str., 41 obr., 21 tab., ISBN 0-19-263035-0, cena GBP 19,95
Brit‰tí autoﬁi za spolupráce dal‰ích 140 pﬁispûvovatelÛ z 12 zemí, pﬁeváÏnû z Velké Británie, sestavili pﬁíruãku kapesního formátu o onkologické problematice, která má b˘t praktick˘m prÛvodcem pﬁi stanovení diagnózy, v˘zkumné práci a o‰etﬁování nemocn˘ch s malignitami.
Látka je rozdûlena do ‰esti ãástí s 41 kapitolami a dvûma dodatky.
První ãást se ‰esti kapitolami pﬁedstavující obecné základy se zab˘vá
multidisciplinárním pﬁístupem k problematice karcinomu, jeho epidemiologií, histologií, patologií, etiologií a stáÏováním. Druhá ãást s pûti
kapitolami je vûnována principÛm léãby, chirurgické onkologii, základÛm radiaãní onkologie, chemoterapii, hormonální léãbû a imunoterapii. Tﬁetí ãást se ãtyﬁmi kapitolami je vyhrazena principÛm prevence
a péãe o nemocné, screeningu, klinick˘m pokusÛm, principÛm paliativní léãby a psychosociálním aspektÛm karcinomu. âtvrtá ãást obsahuje pojednání o jednotliv˘ch specifick˘ch typech karcinomu - kolorektálním karcinomu, ca horní ãásti GI traktu, endokrinních
karcinomech, urogenitálních a gynekologick˘ch nádorech, tumorech
prsu, hrudníku, CNS, kostí, ca neznámé primární lokalizace, paraneoplastick˘ch syndromech a malignitách se vztahem k AIDS. Tematika
dal‰ích ãástí: akutní stavy v onkologii (komprese míchy, suprese kostní dﬁenû, obstrukce horní duté Ïíly, zv˘‰ení intrakraniálního tlaku, stridor, akutní ztráta krve, obstrukce a biochemická krize), nové moÏnosti v onkologii, nové strategie a genová terapie. V dodatku je nomogram
pro stanovení povrchu tûla na základû tûlesné v˘‰ky a hmotnosti.
Pﬁíruãka má slouÏit jako pohotov˘ rádce a zdroj základních informací,
jeÏ mohou b˘t dále roz‰iﬁovány studiem dal‰ích publikací. Údaje jsou
zde nahu‰tûné, vhodnû seﬁazené, pﬁehlednost knihy rovnûÏ podporuje
podrobn˘ rejstﬁík. Pozornost se zamûﬁuje na diagnostické otázky, léãebnou problematiku a pﬁedpokládané v˘hledy do budoucna, které se t˘kají multidisciplinárního pﬁínosu oboru. Snadno lze vyhledat tu ãást knihy, jeÏ klinika aktuálnû zajímá. Text je doplnûn mnoÏstvím tabulek
a literaturou doporuãenou k podrobnûj‰ímu studiu. Onkologové budou
spokojeni s moÏností nalézt rychle fundovanou informaci u lÛÏka nemocného. Adresa nakladatelství: Oxford University Press, Great Clarendon
Street, Oxford OX2 6DP, UK (http://www.oup.co.uk). V. R., V. H.

KLINICKÁ ONKOLOGIE

16

1/2003

23

