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ADV ANCES IN HEAD AND NECK ONCOLOGY kvality života" (Content ofQuality ofLife, zkratka QOL) defi-
K. T. ROBBINS novan,ého jako pacientùv o~a~ spokojenosti. s jeh.<> st~v~jícím

fukèmm stavem ve srovnání s tím, co považuje za ldeálm nebo
SINGULAR PUBLISHING GROUP, možné; ke komponentám QOL náleží zejména funkèní stav,
SAN DIEGO - LONDON 1998 somatické a psychologické potíže a sociální inerakce, spoko-
181 STR., 37 OBR., 22 TAB., ISBN 1-56593-840-2, jenost s lékaøskou péèí aj. Souèasnou snahou je uvést QOL do
CENA 67,50 GBP klinických trialù a používat je jako vodítko pøi volbì 1éèebné-
Kniha je pokusem o zachycení souèasného stavu v oblasti ho P,ostul?u. T~to k~pitola bude, vzhlede.m k obecnému poj~~í
onkologie hlavy a krku; obsahuje 12 kapitol vzniklých za spo- a uv~dìnym pøikladumdotazníkù pro,paclenty,bezpoc~yb~ Z~jl-
lupráce21 odborníkù pøevážnìzUSA(jedenjezFrancie,jeden mava pro všechny ~~kolo.gy ~ dalšl odbornlky zabyvajlCI se
z Hong Kongu) s touto tematikou: biologie karcinomu horní- pr<;,blémem "m~øem k,!al~~y ŽIvota. " I
ho aerodigestivního traktu, hyperfrakcionovaná radioterapie Pøíspìyky v km,ze vymkajl v~sokou odboT?ou urovn~,a pøe- :

spinocelulámího karcinomu hlavy a krku, selektivní desekce hle~nym èl~nìmm do odstaycu vèetnì ~á,!ìru. POskytujI on~o- ! I
v oblasti krku pøi karcinomu horního aerodigestivního traktu, logum, c~lru.~gùm a dalšlm, odbornl~~~ souhrny ~<;,vyc,h [, I

chirurgické pøístupy k nosohltanu, cílená cisplatinová chemo- poz?atkù,jeŽ~lm pomohou v ~ymové~ USll1 o dokonalej~l z,:la- : i
terapie pøi pokroèilých nádorech hlavy a krku, endoskopická dánI nádorovych ?nemocnìm v obl~stí hlavy a ~~u spojenych II
resekce laryngeálních nádorù, èásteèná laryngektorníe, pokro- se zna.ènou .son;tatlc.~ou a psy~hologl.ck~u mOrbld!to.u. V Evro- '

ky v hodnocení øeèi a polykací funkce pacientù léèených pro pì knIhu dIStribuuJI Plymbndge Thstributors Llfillted, Esto- -:
nádory hlavy a krku, orální komunikace po laryngektomii, ver, Plymouth, PL6 7PY, UK. V. H.
rhabdomyosarkom hlavy a krku u dìtí, stav techníky rekon-
strukce mandibuly, kvalita života, komorbidita (pøítomnost PALIATIVNt MEDlctNA
nezhoubného onemocnìní uonkologickýchpacientù) anákla- J. VORLtÈEK, Z. ADAM a kol.
dová efektivita léèby nádorù hlavy a krku.
B. Davidson a S. Schantz referují o nových pozorováních úèin- GRADA PUBLISHING, s. r. o., 1998
ku chromozomálních mutací na karcionogenézu a o úloze apo- Paliativní {ú1evná medicÍna, která v dnešní dobì koneènì zís-
ptózy v progresi nádorù a odezvì na léèbu; pokrok v genové kává více pozornosti, je asi nejstarší lékaøskou disciplinou vùbec.
terapii umožòuje manipulaci s apoptickým potenciálem nádo- Vždy• již Hippokrates sám pojímal medicÍnu pøedevším jako
rù a zlepšení léèby. Urychlené a hyperfrakionované ozaøovací odstraòování utrpení nemocných a jako zmíròování prudkosti .
režimy pøinášejí úèinnìjší lokoregionální potlaèení nádorù jejich chorob. Uvedená kníha 29 autorù se vìnuje právì tomu-
a lepší pøežívání (J. Parsons a W. Mendenhall). Døívìjší neú- to, vpravdì hippokratovskému principu - vždy• všichni víme, že
spìšná chemoterapie na bázi cisplatiny podávané intravenóz- lékaø jen nìkdy uzdravuje, vždy však by mìl - až do poslední-
nì byla nahrazena podstatnì nadìjnìjší cílenou intraarteriální ho vydechnutí - øádnì tlurnít pøíznaky a øádnì peèovat o toho,
aplikací cisplatiny v množství až o øád vyšším (K. T. Robbins). jenž mu vìøí a jenž se mu svìøuje ve své nejvyšší nouzi. V moder-
Endoskopická resekce laryngeálního nádoru pøedstavuje z funkè- ní øeèi bychom mohli formulovat - o tom je tato kniha, a to o tom,
ního a kosmetického hlediska ménì morbidní postup s lepšírní jak ke všemu pøistupovat s nejvyšší odborností a s nejvyšším
výsledky než u metod radikálnìjších (R. K. Davis). G. Wood- respektemk celostnímu pojetí každého jednotlivce, s cílem zlep-
son specifikuje parametry dùležité pro hodnocení laryngeální šít kvalitu jeho života v každé fázi onemocnìní.
funkce u pacientù s pokroèilýrní nádory po cílené chemotera- Publikace je velrní užiteèným pomocníkem v praxi, vedoucím
pii a radioterapii. A. Pappo a W. Christ poskytují výteèný chro- k nenásilnému, velrní zajímavému a kvalitnímu doškolení v rùz-
nologický pøehled postupného zdokonalování multimodální ných oblastech medicÍny. Souèasnì zdùrazòuje ošetøování všech
terapie rhabdomyosarkomù u dìtí. B. Haughey a W. Colin popi- dimenzí èlovìka - zcela v duchu zakladatelky hospicového hnu-
sují souèasné postupy mandibulámí rekonstrukce u pacientù po tí, Dr. Cicely Saundersové, která knihu vysoce zhodnotila. Jako
léèbì nádorù hlavy a krku, jež se zakládají na pøenosu kostní nejlepší publikaci loòské edice jí rovnìž byla udìlena - dle záslu-
tkánì s použitím rníkrovaskulámí techniky. V poslední kapi- hy - Cena Grady 1998. Lze ji bez výhrad doporuèit onkologùm
tole E. A. Weymuller a spol. diskutují používání pojmu "obsah a také lékaøùm všech ostatních oborù. M. M.

OPRAVA
V 1. èísle tohoto roèníku došlo v èlánku Hormonální systém vitaminu D3 a onkologie (str. 12-21) k politováníhodné technické chy-
bì v èíslování literatury k II. èásti èlánku. Prosíme proto ètenáøe, aby laskavì od èísla citace v textu II. èásti odeèetli 2, a tak získal
správné èíslo citace v seznamu literatury II. èásti. Tak napø. citace è. 3 v textu II. èásti má è. I v seZl1amu. Redakce se. za toto nedo-
patøení omlouvá.
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