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DIAGNOSTICKÉ A LÉâEBNÉ POSTUPY
U MALIGNÍCH CHOROB

ZDENùK ADAM, JI¤Í VORLÍâEK, JI¤Í VANÍâEK a kolektiv.
Vydala GRADA Publishing, spol. s r.o., Praha, âeská republika, 
v roce 2002. Poãet stran 604, náklad ani cena nejsou uvedeny. 

Kniha, na první pohled o velkém rozsahu 604 s. je vûnována , jak
jiÏ sám nadpis fiíká, hlavnû pfiíznakÛm, ale zejména diagnostic-
k˘m a léãebn˘m postupÛm u maligních chorob. Je v‰ak neuvûfii-
telné, Ïe se do jejího rozsahu podafiilo vloÏit i základy epidemio-
logie a systematicky i etiologie probíran˘ch nádorÛ a jejich skupin.
Jin˘m moÏn˘m názvem charakterizujícím tuto knihu by pak moh-
la b˘t „Speciální klinická onkologie“. 

15. Greipp, P.R.: Advances in the diagnosis and management of myeloma.
Semin. Hematol., 29, Suppl. 2, 1992, s. 24-45.

16. Hájek, R., Vá‰ová, I., Adam, Z. et al.: Perspektivy v léãbû mnohoãetného
myelomu. Vnitfi. Lék., 42, 1996, s. 345-350. 

17. Kaplan, E.L., Meier, P.: Nonparametric estimation from incomplete ob-
servation. J. Amer. Stat. Ass., 53, 1958, s. 457-482.

18. Kyle, R.A.: Newer approaches to the management of multiple myeloma.
Cancer, 72, 1993, s. 3489-3494. 

19. Larkin, M.: Low-dose thalidomide seems to be effective in multiple
myeloma (news). Lancet, 354, 1999, s. 925.

20. Lokhorst, H.M., Sonneveld, P., Wijermans, P.W. et al.: Intermediate-dose
melphalan (IDM) combined with G-CSF (filgrastim) is an effective and
safe induction therapy for autologous stem cell transplantation in multiple
myeloma. Br. J. Haematol., 92, 1996, s. 44-48. 

21. Moreau, P., Facon, T., Attal, M. et al.: Comparison of 200mg/m2

melphalan and 8 Gy total body irradiation plus 140 mg/m2 melphalan as
conditioning regimens for peripheral blood stem cell transplantation in
patients with newly diagnosed multiple myeloma: final analysis of the
Intergroupe Francophone du Myélome 9502 randomized trial. Blood, 99,
2002, s. 731-735.

22. Palumbo, A., Triolo, S., Argentino, Ch. et al.: Dose-intensive melphalan
with stem cell support (MEL100) is superior to standard treatment in
elderly myeloma patients. Blood, 94, 1999, s. 1248-1253. 

23. Raje, N., Anderson, K.C.: Thalidomide: a revival story. N. Engl. J. Med.,
341, 1999, s. 1606-1609.

24. Rajkumar, S.V., Greipp, P.R.: Prognostic factors in multiple myeloma.
Hematol. Oncol. Clin. North Am., 13, 1999, s. 1295-1314.

25. Siegel, D.S., Desikan, K.R., Mehta, J. et al.: Age is not a prognostic
variable with autotransplants for multiple myeloma. Blood, 93, 1999, s. 51-
54. 

26. Singhal, S., Mehta, J., Desikan, R. et al.: Antitumor activity of thalidomide
in refractory multiple myeloma. N. Engl. J. Med., 341, 1999, s. 1565-1571. 

27. Slavin, S., Nagler, A., Naparstek, E. et al.: Nonmyeloablative stem cell
transplantation and cell therapy as an alternative to conventional bone
marrow transplantation with lethal cytoreduction for the treatment of
malignant and nonmalignant hematologic diseases. Blood, 91, 1998, s.
756-763. 

28. ·ãudla, V.: Pokroky v léãbû mnohoãetného myelomu. Vnitfi. Lék., 43,
1997, s. 529-536.

29. Tricot, G., Sawyer, J.R., Jagannath, S. et al.: Unique role of cytogenetics
in the prognosis of patients with myeloma receiving high-dose therapy and
autotransplant. J. Clin. Oncol., 15, 1997, s. 2659-2666.

30. Turesson, I., Abildgaard, N., Ahlgren, T. et al.: Prognostic evaluation in
multiple myeloma: an analysis of the impact of new prognostic factors. Br.
J. Haematol., 106, 1999, s. 1005-1012.

Autorsky se na pfiípravû rukopisu knihy se podílelo témûfi 90
odborníkÛ. Po pfieãtení knihy v‰ak mohu fiíci, Ïe kniha je i pfies to
psána srozumitelnou jednoduchou fieãí. Jednotnost formální úpra-
vy a vût‰inou i slohu svûdãí o velké práci hlavních editorÛ, ktefií
zfiejmû pfieformulovali pfiíspûvky jednotliv˘ch spoluautorÛ do
homogenního a edukaãnû velmi pfiehledného stylu. Lze tak fiíci,
Ïe editofii splnili cíl, ktefií si úvodu stanovili - napsat  knihu urãe-
nou a uÏiteãnou pro v‰echny lékafie, ktefií se setkávají s maligní-
mi nemocemi. 
UÏiteãné informace v ní najdou lékafii první linie, neboÈ na nich
je, aby díky zde prohloubené a systematicky modernû roz‰ífiené
teoretické znalosti pfiíznakÛ jednotliv˘ch maligních chorob nemoc
vãas diagnostikovali. 
Nicménû velmi uÏiteãné  a pro kaÏdodenní praxi dÛleÏité infor-
maci v ní najdou i v‰ichni lékafii, ktefií jako specialisté léãí nemoc-
né se zhoubn˘mi nádory. Pro nû je kniha Diagnostické a léãebné
postupy u maligních chorob v ãeském jazyce nespornû nejobsáh-
lej‰í publikací o léãbû maligních chorob,  neboÈ tomuto tématu
(praktické léãbû) se vûnuje od první do poslední stránky. 
Novou formou, která zatím v ãeské onkologické literatufie není
bûÏná, je definování souãasné standardní, neboli nejlep‰í dostup-
né léãby (best available standard anglické literatury). Autofii jed-
notliv˘ch kapitol se ve sv˘m formulacích opírají o pfiehled publi-
kované literatury a o publikovaná léãebná doporuãení Evropské
a Americké onkologické spoleãnosti (ESMO a NCCN guideli-
nes), která pomûrnû pfiesnû definují co lze povaÏovat v souãas-
nosti za nejlep‰í dostupnou standardní léãbu. Definování opti-
málních léãebn˘ch postupÛ z pohledu roku 2001 a 2002 je
jednoznaãnû nejvût‰ím kladem této knihy a snad i dÛvodem, proã
by ji mûl mít kaÏd˘ lékafi, kter˘ má na starosti pacienty s malig-
ními chorobami. Obdobná doporuãení pro léãbu nelze zatím najít
v Ïádné dal‰í ãeské literatufie.
Dal‰ím v˘razn˘m pfiínosem této knihy je, Ïe obsahuje pfieklad
poslední verze WHO klasifikace hematoonkologick˘ch onemoc-
nûní, kterou Svûtová zdravotnická organizace vydala v roce 2001.
Do té doby byly v na‰em odborném tisku publikovány pouze návr-
hy REAL a WHO klasifikace.
Za velk˘ klad knihy povaÏuji i velmi konciznû napsané obecnûj-
‰í kapitoly o onkologické prevenci, informaãních zdrojích, léãbû
infekcí u onkologick˘ch pacientÛ a v neposlední fiadû pfiehlednou
kapitolu o problematice transplantace krvetvorn˘ch bunûk.
Z pohledu morfologa v‰ak musím konstatovat, Ïe ãásti pojedná-
vající o histologické klasifikaci - typingu a zejména gradingu -
jednotliv˘ch nádorÛ jsou vût‰inou rámcové a proto nûkdy aÏ pfií-
li‰ struãné. Jednoznaãnû bych autorÛm doporuãil intenzivnûj‰í
spolupráci s morfology pfii pfiípravû pfiípadného dal‰ího vydání. 
Poslední pfiipomínka v‰ak nic nemûní na mám názoru, Ïe knihu
Diagnostické a léãebné postupy u maligních chorob by mûl mít
kaÏd˘ lékafi poskytující onkologickou péãi, ãi diagnostikující a pro
léãbu klasifikující zhoubné nádory.
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