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Nakladatelství předkládá třetí vydání úspěšné knihy věnované
radioterapii aonkologii dětských nádorových onemocnění, jejímiž autory
jsou renomovaní autoři zněkolika významných onkologických pracovišť
v USA. Text je členěn do 22 kapitol s poměrně jednotnou strukturou.
V úvodu je historická připomínka, přehled biologických
a epidemiologických poznatků , následuje analýza histologických
klasifikací astážování, fakta oetiopatogenézi aklinické symptomatologii,
popis změn, které jsou registrovány zobrazovacími metodami a dále
prognostické faktory. Nejvíce pozornosti je však věnováno chirurgické
léčbě léčbě, radioterapii a chemoterapii. Radioterapie je podrobně
rozepsána do subkapitol, jež se týkají objemu tumorů , použitých
ozařovacích technik a dávek. Jsou hodnoceny výsledky léčby v rů zných
věkových skupinách, uvedeny komplikace a připojeny názory na
pravděpodobný budoucí vývoj léčebných postupů . V závěru je seznam
literatury, dů ležité citované práce jsou zvlášť označeny.
V prvé kapitole přinášejí autoři  přehled nejčastějších fatálních nádorů
dětí v USA - leukémie, lymfomů , nádorů  CNS, ledvin, endokrinního
systému, kostí aměkkých tkání. Zajímavá jsou kritéria hodnocení kvality
života a formulace požadavků  na personální zajištění v pediatrickém
onkologickém centru. Druhá kapitola rozebírá problematiku leukémie,
jejíž incidence tvoří v celém světě okolo třetiny všech zhoubných
neoplasií; největší podíl náleží lymfoblastické leukémii. Přiměřené místo
je v terapii věnováno transplantaci kostní dřeně. 3. a 4. kapitola jsou
zaměřeny na nádory mozku a míchy s převažujícím výskytem
astrocytomů  a meduloblastomů . Obtížným úkolem je léčba
retinoblastomu rů znými chirurgickými postupy, radioterapií
i chemoterapií, při snaze zachovat zrak (5. kap.). V případě
neuroblastomu doprovázeného pestrými klinickými projevy jsou
zmíněny první zkušenosti se screeningem vycházejícím ze stanovení
katecholaminových metabolitů , který se provádí hlavně v Japonsku (6.
kap.). Žádná dosavadní léčba Hodgkinovy choroby anon-hodgkinských
lymfomů  není ideální, chemoterapie zatlačuje radioterapii do pozadí (7.
a 8. kap.). U Ewingova sarkomu kostí přípravná aktino- a chemoterapie
umožňuje provedení operace (9. kap.). U osteosarkomu, nejčastějšího
maligního tumoru  kostí u dětí, se radioterapie indikuje preoperačně
a v případě neresekabilních nepřístupných forem (10. kap.). Typicky
multimodální terapie se uplatňuje u vzácněji se vyskytujícího
rabdomyosarkomu a sarkomu měkkých tkání (11. a 12. kap.). 13. kap.
shrnuje zkušenosti snefroblastomem (Wilmsovým tumorem) ledvin, 14
kap. probírá nádory jater ažlučovodů , 15. kap. nádory vováriích a testes,
16. kap. je věnována aerodigestivním a mamárním nádorů m
endokrinního systému; hodnoceny jsou zvláště postupy u karcinomu
štítné žlázy a juvenilního nazofaryngeálního angiofibromu. V17. až 19.
kap. se pojednává ovzácných neoplastických afekcích Langerhansových
buněk (histiocytóze X), novotvarech ků že a následcích protinádorové
léčby, především radioterapie, které mohou sodstupem po léčení ovlivnit
funkci endokrinního systému, poškodit části skeletu, vyvolat změny na
CNS, ledvinách, plicích a digestivním traktu, strukturách oka, v kostní
dřeni a na srdci. 20. kap. se zabývá hlavně teoretickými otázkami
karcinogenéze, zvláště radiační, na základě poznatků  zjištěných udětské
populace vHirošimě aNagasaki a po černobylské havárii. Vpředposlední
kapitole se popisuje celková anestézie u ozařovaných dětí, jež je nutná
k zachování konstantní polohy dítěte při ozařování. Tematem poslední
kapitoly jsou imobilizační pomů cky, které používají pro udržení stálé
polohy u větších dětí.
Obsažná a podrobná monografie pokrývá kompletně problematiku
nádorových onemocnění dětského věku s dů razem na radioterapii
a chemoterapii. Do knihy jsou začleněny také současné představy
ogenetických otázkách. Kniha je bezpochyby maximálně přínosná nejen
pro klinické onkology aradioterapeuty, ale i chirurgy, biology agenetiky.
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Kniha, jež vznikla za spolupráce 51 odborníků  z evropských zemí
a USA, sestává z 25 kapitol s touto tematikou: chirurgická anatomie
močového měchýře, epidemiologie nádorů  močového měchýře,
screening, zvířecí modely pro studium těchto nádorů , patologie nádorů ,
uroteliální nádory, biologie nádorů , úloha adhezních molekul
v biologii nádorů , klinický projev, prognostické faktory při léčbě
nádorů , stážování, léčba povrchových nádorů , chirurgická léčba
invazívních nádorů , úloha radioterapie, integrace cytotoxické
chemoterapie při léčbě invazívních nádorů , intravezikální
chemoterapie, imunoterapie, nové léčebné postupy, genová terapie,
lokálně indukovaná hypertermie, náhrady močového měchýře a
močových cest, paliativní terapie, úloha ošetřovatelek při léčbě nádorů
močového měchýře. Autory těchto pojednání jsou zkušení odborníci,
kteří sami významně přispěli k pokroku v této oblasti. 
Jelikož v krátké recenzi nelze posoudit celý obsah knihy, všimneme
si blíže jen dvou náhodně vybraných kapitol, což mů že poskytnout
představu o jiných částech textu. Pojednání o epidemiologii nádorů
močového měchýře je členěno do následujících podkapitol: úvod,
deskriptivní faktory, profesionální rizikové faktory, kouření,
potravové faktory, léky, urologické klinické stavy, biologické
markery expozice, biologické markery genetické náchylnosti aj.
Rakovina močového měchýře představuje ve Velké Británii 7,9 %
všech nových případů  rakoviny, v USA je to 6,3 %. S eliminací
některých látek vyvolávajících vznik nádorů  močového měchýře
a zavedením nových chemikálií poklesl výskyt tohoto onemocnění
u pracovníků  v kožedělných a gumárenských provozech, ale narostl
u tavičů  hliníku a řidičů  nákladních vozů . Kouření cigaret je příčinou
50 % nádorů  močového měchýře u mužů  a 20 - 30 % u žen. Kapitola
o imunoterapii nádorů  močového měchýře sestává z těchto
podkapitol: úvod, indikace pro intravezikální terapii, imunoterapie
vakcínou BCG, nádorové biomarkery v intravezikální léčbě, použití
BCG u karcinomů  in situ a při dalších indikacích, toxicita BCG,
alternativní postupy imunoterapie. BCG je nejúčinější intravezikální
látkou pro léčbu a profylaxi povrchových nádorů  a nádorů  in situ
s prů měrnou kompletní odezvou 72 %; její účinnost mů že být dále
zvýšena vysokými dávkami vitamínů  A, B6, C a E. Slibné výsledky
přináší léčba interferonem-alfa, ale zatím jen v rámci
experimentálních studií. Citované literatury není přemíra, za každou
kapitolou je to jen několik desítek položek.
Jak uvádějí autoři v předmluvě, podnětem k napsání této knihy byla
skutečnost, že zájemci o tematiku karcinomu močového měchýře jsou
odkázáni na jednotlivé sekce v onkologických, urologických
a chirurgických monografiích. Předložené dílo představuje komplexní
aktuální přehled s dů razem na interdisciplinární a praktický přístup
k tomuto onemocnění. Jsou zachycena i taková temata, jež jsou
v literatuře poněkud podceňována, např. screening karcinomu
močového měchýře, umělé náhrady tohoto orgánu a úloha
ošetřovatelského personálu. Jelikož jsou v literatuře rozporné názory
na úlohu chirurgie, radioterapie, adjuvantní a neoadjuvantní
chemoterapie, je snahou autorů  některé tyto rozpory blíže objasnit.
Kniha je určena především kliniků m, pozornost je však věnována
i výsledků m základního výzkumu, které mají ulehčit analýzu
klinických problémů . Je škoda, že tato velmi přínosná kniha se jako
dílo napsané mnoha autory nevyhnula určitým formálním
nedostatků m, jež mají na svědomí hlavně editoři. V řadě kapitol jsou
podobné úvody, text poněkud trpí překrýváním, není příliš vhodné
pořadí kapitol (např. pojednání o náhradách močového měchýře mělo
být zařazeno za kapitolou o chirurgické léčbě), na některých místech
nejsou od sebe dů sledně odlišovány názvy podkapitol a odstavců
rů znou velikostí písma aj. Adresa nakladatelství: Oxford University
Press, Great Clarendon Street, Oxford 0X2 6DP, UK. V. H.
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