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COMPREHENSIVE TUMOUR TERMINOLOGY mùže být variantoufibroadenomu. Celkem je v sekci o nádo-
HANDBOOK rech prsu uvedeno 163 tennínù oznaèujících nádory, z toho je
MCKEE, P. H., CHINY AMA, C. N., WHlMSTER, W. F. ET AL. (EDS.) tuènì vyti~tìno 70 n~zvù, které aut?øi do~oruèují ~oužívat.
Wiley-Liss New York-Chichester 2001 Celkem kniha obsahuje na 5700 tenmnù, coz potvrzuje, že slo-
362 str., ISBN: 0-471-18485-3, cena 59,50 GBP vo comprehensive použité v titulu není pøehnané.

V pøedmluvì autoøi vysvìtlují, že pøed zavedením irnunocyto-
Tato kniha o terminologii nádorù vznikla za pøispìní 35 odbor- chemie a elektronové mikroskopie se zakládala nomenklatura
níkù z podnìtu Mezinárodníunie proti rakovinì(UICC). Ter- nádorù hlavnì na patologovì morfologickém nálezu. Mnoho
rníny jsou uspoøádány v tabulkách ve 44 sekcích podle orgá- nádorù bylo v historii popisováno souèasnì na rùzných rnís-
nù a orgánových systémù: nádory oka, CNS, hypofýzy, štítné tech, což mìlo za následek èetná synonyrna; neznalost histo-
žlázy, pøíštítných tìlísek, nadledvin, pankreatu, ústní dutiny, geneze vedla nìkdy ke vzniku eponym. Kniha si klade za úkol
slinných žláz, jícnu, žaludku, tenkého a tlustého støeva, koneè- napomoci odstraòovat nejasnosti v terminologii, zachytit rnno-
níku, jater, žluèníku, støedního a vnitøního ucha, srdce, kostí, há synonyma dnes používaná a vyznaèit ty názvy, kterým by
ledvin, moèového mìchýøe, prsu, kùže, mìkkých tkání aj. mìla být dáv{tt}a pøednost. I když nejsou do textu zaèlenìna
Všechny sekce mají zcela stejné uspoøádaní, jež bude vysvìt- imunocytochemická, elektronomikroskopická a molekulární
leno blíže na pøíkladu oddílu o nádorech prsu. V prvním sloup- pozorování, tyto modality pøi stanovení nejvhodnìjší nome-
ci tabulky jsou názvy nádorù seøazených podle abecedy, ve klatury nádorù uvažovány byly.
druhém sloupci jsou uvedena synonyma k tìmto názvùm, ve Jedná se o výteènou pøíruèku pro kliniky, patology a zdravot-
tøetím sloupci jsou vysvìtlující poznámky. Napø. u tennínu nické pracovníky usnadòující orientaci v rozsáhlé názvoslov-
akutníprsníkarcinomatózaje ve druhém sloupci odkaz nater- né "houštinì" oplývající èasto rozpory a redundancí. Velmi
mín zánìtlivý karcinom v téže sekci a ve tøetím sloupci je cenné je, že autoøi navrhují pøijatelnou a standardizovanou ter-
poznámka, že jde o název zastaralý. U tennínu zánìtlivý kar- minologii, která ale bude zøejmì podrobována diskusi v odbor-
cinom je uvedeno šest nedoporuèovaných synonym (nejsou né veøejnosti. Pøedpokládají se další vydání této monografie,
tištìna tuènì), z níchž jsou tøi oznaèena za zastaralá. Napø. pro jež budou zachycovat zmìny v názvosloví nádorù v souhlase
tubulámí adenom je synonymum èistý (angl. pure) adenom, s pokrokem v \ékaøství. Adresa pro objednání: John Wiley and
v poznámce se uvádí, že se jedná o øídce se vyskytující benig- Sons Limited, Baffins Lane, Chichester, West Sussex PO19
ní nádor skládající se z rovnomìrných tubulárních struktur a že 1 UD, England. V. H.
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