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Na této aktuální knize sestávající z 28 kapitol participovalo 40
odborníkÛ pfieváÏnû z USA za redakce dvou editorÛ z urolo-
gického pracovi‰tû v San Francisku. Tak jak je obvyklé u knih
nakladatelství B. C. Decker vydávan˘ch v fiadû Atlas of Clini-
cal Oncology za podpory American Cancer Society, i toto dílo
je doprovázeno CD-ROM obsahujícím kompletní text i ilus-
trace.
V úvodu editofii poukazují na zlep‰ení, jeÏ pfiineslo do praxe
zavedení PSA (specifického antigenu prostaty), kter˘ se stal
nejdÛleÏitûj‰ím markerem ca prostaty. Epidemiologie ca pro-
staty je ovlivnûna geograficky, rasovû, vûkovû a rodinn˘m
v˘skytem; vedle faktorÛ dietních se uplatÀují Ïivotní styl a fak-
tory genetické, jeÏ jsou v souãasnosti intenzívnû zkoumány.
Dále editofii podávají histopatologickou klasifikaci ca s defi-
nicí 12 typÛ tumoru a diskutují základy grading systémÛ.
Pokroky v genetice pravdûpodobnû pfiinesou v budoucnosti
novou a racionální léãebnou strategii. Pfiehlednû jsou jmeno-
vány biochemické markery a hodnocen jejich v˘znam pro
monitorování léãby. UplatÀují se pfiedev‰ím kyselé fosfatázy
prostaty a specifick˘ antigen prostaty zmínûn˘ v˘‰e.
V˘znamn˘ prostor je vymezen pro diagnostické zobrazovací
metody; je popsán transrektální ultrazvuk (TRUS) a pouÏití
sondy 5 – 7,5 MHz v sagitální a axiální rovinû. Karcinom
vytváfií obvykle hypoechogenní zónu na periferii; senzitivita
a specificita jsou v‰ak znaãnû omezené. Pfiesnost TRUS se
vyãísluje na 18 – 52 %. V poslední dobû je vyuÏívány dopp-
lerovské pfiístroje, pomocí nichÏ lze registrovat vy‰‰í prokr-
vení maligního loÏiska. Zaãíná se také vyuÏívat kontrastních
látek pro ultrasonografii. V˘znam TRUS se oceÀuje rovnûÏ
u recidivy nádoru. CT je vhodná pro posouzení mûkk˘ch tká-
ní a k prÛkazu uzlin, vhodné je v‰ak i trojrozmûrné zobrazení;
také se dobfie zobrazují loÏiska rozpt˘lená v okolních tkáních.
Celotûlová scintigrafie provádûná pomocí fosfátÛ znaãen˘ch
99mTc pomáhá odhalovat ãasné kostní metastázy. 
Zajímavé jsou údaje o pfiirozeném v˘voji karcinomu prostaty,
není-li z nûjakého dÛvodu léãen. Jsou demonstrovány chirur-
gické postupy léãby, radioterapie a adjuvantní a neoadjuvantní
léãba. RovnûÏ je probrána radikální prostatektomie s pomocí
laparoskopie. Jsou diskutovány radiobiologické zmûny jako
odpovûì tumoru a normální tkánû na radikální léãbu. Postupnû
jsou zafiazeny údaje o zevním ozafiování a brachyterapii a kom-
binované léãbû s vyuÏitím hormonÛ, vakcín, antiangiogenetic-
k˘ch preparátÛ a dal‰ích faktorÛ. Zmínka je rovnûÏ o nov˘ch
formách fokální léãby (napfi. kryoablace a termální ablace).
Poslední kapitoly jsou zamûfieny na rozbor erektilní dysfunkce
po léãbû karcinomu prostaty, o‰etfiení komplikací moãového
mûch˘fie a stfievních funkcí, které se objevily po operaci.
Kniha s relativnû struãn˘m textem ale doprovázená vysok˘m
poãtem obrazÛ, ãasto i barevn˘ch, pfiiná‰í nové údaje o malig-
nitû s vysok˘m stupnûm v˘skytu a mortalitou. Bude jistû uÏi-
teãná nejen pro urology a onkology, ale i pro chirurgy, radio-
terapeuty a lékafie, jeÏ provozují zobrazovací metody. Adresa
nakladatelství: B. C. Decker, P. O. Box 620, LCD I, Hamilton,
ON L8N 3K7, Canada (www.bcdecker.com). V. R., V. H.
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Je znám˘m faktem, Ïe nûkteré typy maligních nádorÛ jsou
geneticky podmínûné. Svûdãí pro to i fakt, Ïe velké mnoÏství
osob, u nichÏ se karcinomy vyskytnou, má rakovinu v rodin-
né anamnéze. Je proto Ïádoucí vyvinout techniky, které by byly
schopné odhalit nositele genÛ podmiÀující vznik geneticky
vázan˘ch karcinomÛ a vypracovat postupy nejvhodnûj‰í péãe
o tyto osoby. Jde o problematiku dot˘kající se klinick˘ch pra-
covníkÛ na rÛzn˘ch úrovních – od praktick˘ch lékafiÛ, pfies chi-
rurgy, onkology a psychology, aÏ po genetiky. Tato kniha je
jednou z prvních, která se pokou‰í souhrnn˘m zpÛsobem zma-
povat tematiku familiárního karcinomu ovaria a prsu. Není ale
jediná, napfi. v roce 2002 vy‰la v nakladatelství Oxford Uni-
versity Press monografie: I. J. Jacobs et al.: Ovarian Cancer.
Ale zpût k recenzované knize – ãást jejích kapitol je v˘stupem
evropského projektu „Familiární karcinom prsu“, na kterém
spolupracuje 11 center v rÛzn˘ch zemích Evropské unie. Zb˘-
vající kapitoly byly napsány dal‰ími odborníky z jin˘ch cen-
ter v Evropû a USA. V úvodním oddíle jsou shrnuta nejv˘-
znamnûj‰í fakta, z nichÏ jsem vybral následující údaje. JiÏ
dlouho je známo, Ïe nûkteré velmi vzácné formy nádorÛ, jako
napfi. retikuloblastom nebo neurofibromatóza, jsou geneticky
vázány. Ale teprve v posledních letech byly identifikovány
geny determinující ãastûj‰í typy karcinomÛ, napfi. prsu, ovaria
a kolorektální karcinom. Jejich pfiesná role v incidenci tûchto
karcinomÛ není zatím zcela jasná, pfiesto je jisté, Ïe pfiibliÏnû
u 5 % tûchto karcinomÛ podmiÀují tyto geny vysoké riziko
vzniku karcinomu v prÛbûhu Ïivota osoby – aÏ 80 % (jde
zejména o mutace BRCA1 a BRCA2). Karcinomy podmínû-
né tûmito geny s vysokou penetrancí navíc vznikají signifi-
kantnû ãastûji v mlad‰ím vûku – 15 – 20 % karcinomÛ dia-
gnostikovan˘ch u pacientÛ mlad‰ích 50 let je spojeno s tûmito
genetick˘mi mutacemi. Dal‰ích 10 – 20 % karcinomÛ je spo-
jeno s ãastûji se vyskytujícími se geny, které ale mají men‰í
penetranci – pfiesto zvy‰ují incidenci karcinomÛ na trojnáso-
bek pfii srovnání s ostatní populací – tyto „stfiednû rizikové“
geny v‰ak zatím nebyly jednoznaãnû identifikovány. 
V dal‰ích kapitolách prvního oddílu nalezneme detailní infor-
mace o znám˘ch i pfiedpokládan˘ch genech podmiÀujících
zv˘‰ené riziko familiárního karcinomu a také nástin hodnoce-
ní rizika vzniku familiárních karcinomÛ. Ve druhé ãásti jsou
popsány rÛzné moÏnosti screeningu, kriteria pro zafiazení osob
do rizikov˘ch skupin i kulturní a vzdûlanostní aspekty mající
vliv na rozvoj geneticky podmínûn˘ch nádorÛ v rÛzn˘ch
zemích Evropy. Tfietí oddíl je vûnován péãi o osoby se zv˘‰e-
n˘m rizikem. Rozebrány jsou rÛzné moÏnosti vãetnû napfi. pro-
fylaktické mastektomie, etické, ãi psychosociální aspekty.
Uvedeny jsou i zatím známé skuteãnosti z oblasti vyvíjené
genové terapie. Závûreãná kapitola popisuje pfiedpokládané
smûry budoucího v˘zkumu v této oblasti.
Kniha pfiiná‰í pfiístupnou formou podané informace, které oce-
ní zejména genetikové, onkologové a odborníci zab˘vající se
organizací péãe o pacienty s onkologick˘mi onemocnûními
nebo rizikem jejich vzniku. M. H.
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