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Bohatû vypravenou monografii pfiipravili pro druhé vydání
(pfiedchozí je z r. 1993) dva specialisté z Andersonova rako-
vinného centra v Houstonu. Kniha má dvû ãásti, první o ‰esti
kapitolách pojednává o v‰eobecn˘ch principech radioterapie
malignit hlavy a krku, druhá s jedenácti kapitolami je vûno-
vána specifick˘m indikacím a technikám radioterapie v této
anatomické oblasti.
V uplynulé dekádû bylo zdokonalena fiadu metodik, zejména
kombinace ozafiování s chemoterapií pozmûnila dosavadní
standardy léãby. Zlep‰ila se také strategie multidisciplinární-
ho pfiístupu k problematice. Uvádí se, Ïe technika radioterapie
se vyvíjí v Andersonovû centru jiÏ 50 let. V dÛsledku zlep‰o-
vání léãby poklesla mortalita pacientÛ s vûkem pod 65 let. Z
léãebn˘ch postupÛ zaznamenala pokrok hyperfrakcionace a
urychlená frakcionace ozafiování. Kombinací ozafiování a che-
moterapie se dosáhlo zlep‰ení pfieÏívání nemocn˘ch asi o 10
% oproti samotnému ozafiování. Tento zpÛsob léãby má pÛso-
bit na primární tumor a postiÏené uzliny a eliminovat hemato-
genní metastázy. ¤ada dal‰ích modifikovan˘ch nebo nov˘ch
postupÛ je ve stadiu klinick˘ch zkou‰ek. Pokud se t˘ká rizi-
kov˘ch faktorÛ, uvádí se, Ïe tabák a alkohol jsou zodpovûdné
za _ v‰ech nádorÛ hlavy a krku. 
Poskytují se pfiehledy léãby primární radioterapií, teleterapií
zevním svazkem pomocí záfiení gama 60Co, rentgenov˘m
záfiením z lineárního urychlovaãe o energii 6 – 20 MeV a bra-
chyterapií. Dále jsou probrány praktické návody pro poloho-

vání pacienta, imobilizace, markery a stenty k redukci objemu
normálních tkání, simulace, plánování léãby pomocí 2D a 3D
zobrazení, specifikace dávky a techniky ke zlep‰ení její distri-
buce. Podrobnûji je pojednáno o brachyterapii, jejích jednot-
liv˘ch typech, ochranû normálních tkání, dozimetrii a speci-
álním o‰etfiování nemocn˘ch s implantáty. Jsou diskutovány
praktické otázky péãe o nemocné pfied radioterapií a po ní,
zejména otázky v˘Ïivy. 
Specifické indikace a techniky ozafiování jsou ve druhé ãásti
knihy vykládány jednotnû – je vytãena strategie léãby, je popi-
sována primární a pooperaãní radioterapie, uspofiádání polí,
volba dávky a rozbor údajÛ o pacientech. Text je doprovázen
kvalitními reprodukcemi rentgenov˘ch snímkÛ, fotografiemi
anatomick˘ch úsekÛ se zakreslen˘mi dÛleÏit˘mi daty o izo-
dózách, k reprodukovanému obrazu je pfiipojen podrobn˘ popis
nemoci a vyloÏen postup léãby s návodem na vlastní ozafiová-
ní. Jednotlivé lokalizace nádorÛ a jejich specifika jsou pro-
brány v kapitolách o ústní dutinû, nazofarynxu, larynxu, hypo-
farynxu, nosní dutinû, paranazálních sinusech, slinn˘ch
Ïlázách, kÛÏi a krãních metastázách neznámého primárního
nádoru.
JiÏ první vydání knihy se ukázalo jako praktické a uÏiteãné pro
klinickou praxi. Za kapitolami je uvádûna hojná literatura, kni-
hu uzavírá vûcn˘ rejstfiík. Toto revidované dílo (s témûfi dvoj-
násobn˘m obsahem oproti prvnímu vydání) obohatí pfiíruãní
knihovny pfiedev‰ím onkologÛ a radioterapeutÛ, chirurgÛ a
plastick˘ch chirurgÛ i radiodiagnostikÛ - bude jim nápomoc-
no ve vyhledávání konkrétních návodÛ k o‰etfiování nemoc-
n˘ch s karcinomy hlavy a krku a zlep‰ení jejich vyhlídek na
Ïivot a jeho kvalitu. Adresa nakladatelství: Lippincott Willi-
ams and Wilkins, P. O. Box 1610, Hagerstown, MD 21741-
1610, USA (LWW.com). V. R., V. H.




