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V posledních letech došlo k významnému pokroku v diagnostice a léčbě karci
nomu prsu. Cílem recenzované knihy, kterou vytvořil kolektiv 21 autorů převáž
ně z Velké Británie, je nabídnout čtenáři nejnověj ší poznatky v této oblasti v sou
hrnné formě. Samozřejmě se tak děje v kontextu se skutečnostmi známými již 
delší dobu a i když je hlavní těžiště informací zaměřeno na medikamentózní léč
bu karcinomu prsu, nalezneme zde i informace o léčbě chirurgické a také o pre
venci, screeningu a genetických aspektech tohoto závažného onemocnění. 
Obsah dílaje rozdělen do 14 kapitol. V prvním oddíle je zmíněna historie léč
by karcinomu prsu, od prvních dochovaných informací ze starověkého Egyp
ta až po současnost. Opakovaně se tu přesvědčujeme, že chirurgické postupy 
hrály v historii vždy rozhodující úlohu, zatímco teprve v posledním období 
jsou zaznamenávány významnější úspěchy medikamentózní léčby. Druhá 
kapitola popisuje význam preventivní chemoterapie u pacientek s vysokým 
rizikem vzniku karcinomu prsu. Jde zejména o ženy, které jsou nositelkami 
mutací genů BRCA1 a BRCA2. Kritickému rozboru jsou zde podrobeny pub
likované výsledky studií s tamoxifenem araloxifenem. Následuje 9 stran věno
vaných familiárnímu výskytu karcinomu prsu a 20 stran o hormonální tera
pii. Autoři zde rozebíraj í zatím neúplné a místy i kontroverzní poznatky o úloze 
endogenních a exogenních estrogenů, jejich účinků a úlohy v období meno-
pauzy. Další kapitola popisuje roli screeningu, výhody a omezení jednotli
vých zobrazovacích metod v něm i věkové hranice, od kterých by měl být 
screening prováděn. V šesté kapitole nalezneme postupy používané v léčbě 
in situ karcinomů prsu, včetně chirurgických záchovných operací. Dalších 8 
oddílů, reprezentujících převážnou část knihy, je věnováno nechirurgické léč
bě. Nalezneme zde informace o všech významných v současnosti používa
ných možnostech - adjuvantní systémové terapii, adjuvantní radioterapií, pri
mární chemoterapii včetně vysokodávkové, nových imunologických 
přístupech, úloze bifosfonátů apaliativní terapii. Rozsáhlý oddíl je věnován 
možnostem predikce úspěšné terapeutické odpovědi či rezistence na jednot
livé druhy léčby. Každá kapitola končí četnými literárními odkazy. 
Ve všech oddílech knihy je patrný kritický přístup k dosud publikovaným infor-
macím asnahao zařazení nejnovějších poznatků dokontextujiž známých apro-
věřených faktů. Nejde tedy o klasickou učebnici, ale dílo přinášející v souhrn
né formě aktuální informace v oblasti léčby karcinomu prsu. M. H. 
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