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Tato úspěšná kniha představující výtečně napsaný úvod do klinické onkolo-
gie sestáváz 23 kapitol s touto tematikou: patogenéze zhoubných nádorů, prin
cipy diagnostiky a stážování zhoubných nádorů, rozhodování a komunikace, 
základy chirurgické onkologie, principy radioterapie, principy systemické léč
by, rakovina plic a mesotheliom, nádory prsu, nádory GI traktu, urologické 
nádory, gynekologické nádory, nádory CŇS, hlavy a krku, endokrinní nádo
ry, sarkomy, lymfomy, hematologické malignity, maligní tumory u dětí, kož
ní tumory, tumory související s AIDS, karcinomy s neznámým primárním 
místem, náhlé onkologické příhody, paliativní péče. 
V prvé kapitole jsou vysvětlovány genetické, chemické, fyzikální, virové, imu
nologické a endokrinní faktory, jež mohou hrát roli při vzniku zhoubných 
nádorů. Ve druhé kapitole se pojednává o stanovení diagnózy jednoduchou 
biopsií i více invazivními metodami (např. laparotomií nebo kraniotomií) 
a dále o stanovení velikosti a rozsahu nádoru za pomoci vyšetřovacích metod 
- snímkováním, sonografií, scintigrafií, CT, MRI, pozitronovou tomografií 
aj. Obsahem třetí kapitoly je komentář ke graficky prezentovanému rozho
dovacímu schématu, jež sestává ze tří úrovní; na prvé úrovni rozhodnutí zahá
jit léčbu či nikoliv, na druhé rozhodnutí o radikální nebo paliativní léčbě, na 
třetí rozhodnutí o primární nebo adjuvantní léčbě. Čtvrtá kapitola o chirur
gické onkologii je velmi stručná s důrazem na zásahy v případě primárních 
nádorů, kombinaci chirurgie s radioterapií, chirurgii regionálních lymfatic-
kých uzlin apaliativní chirurgii. Obsahem páté kapitoly je stručný výklad radi-
oterapeutických přístupů s doplňky o biologických účincích ionizuj ícflio záře
ní avedlejších účincích radioterapie. V šesté kapitoleje probrána chemoterapie, 
její účinnost a toxicita, rezistence k chemoterapii, hormonální, biologická 
a experimentální chemoterapie. Uspořádání následujících kapitol o různých 
druzích nádorů je obdobné, text je členěn do odstavců o epidemiologii, etio-
logii, patologii, přirozené historii, příznacích, vyšetřeních, stážování, léčbě, 
komplikacích vztahujících se k nádorům, komplikacích spojených s léčbou, 
screeningu a prevenci. 
Kníhaje výtečně graficky upravena, uspořádání textuje mimořádně přehled
né, důležité části a tabulky jsou odděleny od ostatních částí textu modrým pod
kladem, v některých kapitoláchjsou kasuistiky, množství snímkuje kvalitně 
reprodukováno, je připojen velmi podrobný rejtřík. V knize není citována žád
ná odborná literatura. Z učebnice původně napsané pro lékařské fakulty se 
v důsledku neustálého zlepšování a aktualizace v průběhu přípravy dvou dal
ších vydání (první vydání je z r. 1997) stala výtečná pomůcka nejen pro stu
denty, ale také pro mladé lékaře, středně zdravotnický personál i jiné pracov
níky ve zdravotnictví, kteří chtějí získat přehled o tom, co je v oblasti současné 

klinické onkologie nejdůležitější. Adresa nakladatelství: Arnold, a member 
of the hodder Headline Group, 338 Euston Road, London NW1 3BH UK 
(www.arnoldpublishers.com). V. H. 

2 1 0 KLINICKÁ ONKOLOGIE 16 5/2003 

http://www.arnoldpublishers.com

