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SENTINEL L YMPHKNOTEN BIOPSIE k histopatologii je studován na tenkých øezech, jež umožòují
SCHLAG, P. M. (HRSG.) rozlišit jemné patologické ná.lezy, zvl~štì pak uz!inové mik-
Ecomed Landsberg 2001 rometastázy, které mohou umknout pøi standardnlm postupu.
206 str.,'68 obr., ISBN 3-609-16009-8, cena 49,- EUR Je zde kapitola o pøístrojích pro detekci záøení gama vycháze-

jícího ze sentinelových uzlin a parametrech detekèních sond.
Editor, který je onkochirurgem v nemocnici Charité v Berlínì, V samostatném pojednání se uvádí, že radiaèní zátìž pracov-
pøedkládá knihu v nìmeckém jazyce o 16 kapitolách, na jejímž níkù pøi uvedených výkonech je velmi nízká - na úrovni nìko-
vzniku participovali další 24 odborníci z významných praco- lika tísícin až setin roèní dávky z pøírodního pozadí.
viš• v SRN. Je vìnována relativnì nové bioptické metodì ori- Nejèastìjšími indikacemi vyšetøení sentinelové uzliny jsou
entované na lymfatické uzliny u zhoubného nádorového one- maligní melanomy, ca prsu, štítné žlázy, dlaždicobunìèný ca
mocnìní nìkterých orgánù a systémù - štítné žlázy, prsu, hlavy a krku, ca penisu, štítné žlázy, prostaty, malignomy vul-
urogenitálního traktu u mužù, žaludku, tlustého støeva aj. Ode- vy, cervixu, corporis uteri a ca ovaria, ca žaludku a kolorektál-
bÍrají se uzliny, ležící na spojnici tumor - regionální uzlinová ní a anální ca. Metoda není obtížná, je pomìrnì pøesná, bezpeèná
skupina, jež zachycují bunìèný materiál, který vystupuje a rychlá (poèítá se 20 - 30 min. na vyšetøení). U lékaøù se pøed-
z nádorové tkánì aje v uzlinách zadržován. Tyto uzliny ozna- pokládá urèitá praxe (alespoò 30 samostatných vyšetøení).
èované termínem sentinelové uzliny (nìmecky.. Wiichter- Tato zajímavá publikace obsahuje øadu instruktivních ilustra-
lymphknoten") pøedstavují jakousi strážnou strukturu na cestì cí (snímkù, schemat a scintigramù), pøevážnì barevných, a øadu
mezi tumorem a regionálními uzlinarni. Termín "sentinelový" tabulek. Je pìkným pøehledem o pomìrnì novém pøístupu
užil jako první Cabanus v r. 1977. k biopsii nìkterých maligních neoplazií, jejíž výsledky jsou
V knize jsou vysvìtlovány koncepce a vývoj lymfatického rozhodující pro léèbu. Je užiteèná zejména pro onkology, radi-
mapování, pøedpoklady k poznání sentinelových uzlin a jejich oterapeuty, onkochirurgy a patologické anatomy.
významu u nìkterých malignit vhodných pro vyšetøení. Popi- Adresa nakladatelství: Ecomed Verlagsgesellschaft AG u. Co
suje se detailnì biopsie sentinelové uzliny a patohistologické KG Justus-von-Liebig-Strasse I, 86899 Landsberg, BRD
aspekty. Odbìr bioptického materiálu se realizuje po zobra- (http://www.ecomed.de). V. R., V. H.
zení uzliny pomocí barviva nebo pomocí radiofarmaka (napø. Published in journal Ceská radiologie (Czech Radiology) 56,
Tc99m-nanokoloid) nebo kombinací obou. Získaný materiál 2002, No. 1
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