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Kniha obsahuje 28 kapitol rozdûlen˘ch do osmi sekcí: kva-
lita Ïivota nemocn˘ch se zhoubn˘mi nádory, posuzování
kvality Ïivota bûhem léãby, posuzování kvality Ïivota bûhem
Ïivota s rakovinou, mûfiení zku‰eností a potfieb nemocn˘ch
a o‰etfiujících osob, metodologické úvahy pfii aplikacích
v˘sledkÛ v˘zkumu, moderní psychometrické teorie ve
v˘zkumu v˘sledkÛ léãby, posuzování ekonomického dopa-
du rakoviny, v˘zkum a jeho strategie. Temata vyÏádan˘ch
sdûlení pfiipojen˘ch v závûru knihy: minulost, pfiítomnos-
t a budoucnost v˘sledkÛ v˘zkumu, charakteristiky v˘sled-
kÛ mûfiení zdravotního stavu ve 21. století, pouÏití kogni-
tivní dotazovací metody, perspektiva v˘zkumu v˘sledkÛ
v onkologii z hlediska farmakologického v˘zkumu. Na tvor-
bû díla spolupracovalo tfiicet odborníkÛ z pracovi‰È v USA,
autorsk˘ kolektiv poslední vyzvané kapitoly zahrnuje 23
expertÛ z farmaceutick˘ch firem. V textu knihy se pro kva-
litu Ïivota vztahující se ke zdraví pouÏívá zkratka HRQOL
(health-related quality of life).
Kapitoly v první sekci jsou vûnovány definicím a pojmov˘m
modelÛm kvality Ïivota,  obecn˘m nástrojÛm hodnocení zdra-
votního stavu pacientÛ se zhoubn˘mi nádory a úloze prefe-
renãních opatfiení na podporu v˘zkumu rakoviny. Existují dvû
hlavní skupiny preferenãních metod: pfiímé, pfii nichÏ je pfiímo
pacient dotazován na hodnoty zdravotního stavu a nepfiímé
postupy, jeÏ se zakládají na stupnici (skóre) hypotetick˘ch pre-

ferencí (tzv. multiatributní pfiístup).  Obû tyto skupiny metod
jsou zvlá‰tû dÛleÏité pfii studiu pacientÛ s nádory prsu, prosta-
ty, plic a kolorektálním karcinomem; zatím jsou v‰ak podce-
Àovány. Hodnocení HRQOL u tûchto ãtyfiech onemocnûní je
probíráno ve druhé sekci.
Kapitoly ve tfietí sekci se zab˘vají krátkodob˘mi v˘sledky
chemoprevence, testování genetické susceptibility a screenin-
gov˘ch intervencí, hodnocení kvality Ïivota osob pfieÏívají-
cích onemocnûní rakovinou a HRQOL na konci Ïivota.
Kapitoly ve ãtvrté sekci se zamûfiují na kritick˘ pfiehled liter-
atury o zprávách pacientÛ a hodnocení interpersonálních vzta-
hÛ jako indikátorÛ péãe o pacienty, doporuãení k v˘zkumu
potfieb pacientÛ a hodnocení subjektivního dopadu péãe o paci-
enty na rodinné pfiíslu‰níky.
Temata nûkter˘ch kapitol: hodnocení klinick˘ch trialÛ a statis-
tické  zpracování (pátá sekce), podstupnice a sumární stupni-
ce HRQOL (‰está sekce), anal˘za efektivity a nákladÛ (sedmá
sekce) a souhrn v˘sledkÛ pracovní skupiny pro mûfiení v˘sled-
kÛ t˘kajících se rakoviny (osmá sekce). Text je doprovázen
ãetn˘mi rozsáhl˘mi tabulkami a schematy
Skuteãnost, Ïe rakovina se kaÏd˘ rok dot˘ká miliónÛ lidí na
celém svûtû, se obráÏí nejen ve statistikách úmrtnosti, ale také
na  závaÏn˘ch dÛsledcích na HRQOL, ekonomiku a zdraví
pacientÛ a jejich rodin. Právû o tûchto obtíÏnû mûfiiteln˘ch
a hodnotiteln˘ch parametrech poskytuje kniha bohaté infor-
mace. Jak dokumentuje obsáhlá literatura za kaÏdou kapito-
lou, v˘sledky znaãného úsilí  ve v˘zkumu uveden˘ch dopadÛ
zhoubn˘ch nádorÛ byly jiÏ do znaãné míry publikovány, edi-
tofii díla v‰ak soudí, Ïe tato oblast je stále je‰tû relativnû nová
a otevírající dal‰í perspektivy hledání dokonalej‰ích metod.
Informace pro objednání knihy lze nalézt na internetové adre-
se//www.cambridge.org. V. H.
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Kniha sestává ze 42 kapitol rozdûlen˘ch do následujících sekcí:
hodnocení rizika a prevence zhoubn˘ch nádorÛ prsu, scree-
ning, zobrazování, metody odebírání tkánû pro diagnostiku,
multidisciplinární management, informovan˘ souhlas a soud-
ní spory. Editofii knihy jsou z ústavÛ v Lond˘nû a Cambridge,
na obsahu knihy spolupracovalo 60 odborníkÛ pfieváÏnû z Vel-
ké Británie.
V první sekci jsou kapitoly s tematikou screeningu, mamo-
grafie, genetikou a endokrinní prevencí. Roãní v˘skyt rakovi-
ny prsu v Anglii a Walesu je u 40 tisíc Ïen, pfii ãemÏ jich 13
tisíc zemfie na toto onemocnûní. Genetika rakoviny se v posled-
ním desetiletí  stala nov˘m oborem, kategorizace Ïen do sku-
pin s vysok˘m, stfiedním a prÛmûrn˘m (nízk˘m) rizikem umoÏ-
nila genetické testování tûch nemocn˘ch, u kter˘ch by to mohlo
pfiinést prospûch. Referuje se o ãtyfiech preventivních trialech
s tamoxifenem u zdrav˘ch Ïen se zv˘‰en˘m rizikem rakoviny
prsu. Dosavadní v˘sledky  ukazují, Ïe v budoucnu bude moÏ-
ná úãinná prevence u skupin Ïen  s pokud moÏno pfiesnû defi-
novan˘m vysok˘m rizikem.
Druhá sekce obsahuje kapitoly vûnované biologickému zákla-
du screeningu, mamografickému screeningu Ïen ve vûku do
50 let, kritickému posouzení screeningu Ïen nad 50 let, orga-
nizaci a zaji‰tûní kvality. Tvrdí se, Ïe je neetické provádût scre-
ening u Ïen  pod 50 let bez získání v prvním kroku jejich infor-
movaného souhlasu; toto má b˘t podkladem pro diskuze, zda

vy‰etfiovat nebo nikoliv Ïeny této vûkové kategorie. Pokud se
t˘ká Ïen nad 50 let, experti souhlasí, Ïe screening má b˘t pri-
oritou, problémem je v‰ak pomûr nákladÛ a efektivity. Pozna-
menává se, Ïe odhadnuté náklady na screening vztaÏené na rok
zachovaného Ïivota jsou dvakrát vy‰‰í ve ·panûlsku neÏ
v Holandsku nebo Velké Británii.
V sekci o zobrazování se diskutuje s názorem nûkter˘ch kli-
nikÛ, Ïe snímek prsu by mûl umoÏnit klasifikovat Ïeny pod-
le jejich relativního rizika v˘voje zhoubného nádoru, buì
s pouÏitím tfiídûní podle vzhledu mamografického snímku
nebo jednodu‰e identifikací pfiítomnosti dysplazie nebo fib-
rocystické zmûny, o níÏ se ãasto pfiedpokládá, Ïe je konsi-
stentní s hutnou tkání prsu. Dokládá  se, Ïe zobrazení prsu
nedovoluje v souãasné praxi Ïádnou pfiesnou a konzistentní
pfiedpovûì rakoviny prsu a nemûlo by b˘t uvádûno jako omlu-
va zdÛvodÀování nadmûrné frekvence kontrol vybran˘ch
pacientÛ. V této sekci jsou téÏ kapitoly o mikrokalcifikacích,
ultrazvuku aj., v jedné kapitole je pojednáno o digitální
mamografii, MRI, PET aj.
Temata nûkter˘ch zajímav˘ch kapitol z dal‰ích sekcí: aspi-
raãní cytologie tenkou jehlou, preoperativní lokalizace nehmat-
n˘ch abnormalit prsu, normální prs a benigní léze, invazivní
karcinom prsu, molekulární vy‰etfiování nemocí prsu, duktál-
ní karcinom in situ, chirurgické zásahy, úloha intraoperativní
radioterapie v konzervativní léãbû ãasného stadia rakoviny
prsu, systémová adjuvantní terapie aj.
Toto obdivuhodné dílo pfiedstavuje zevrubn˘ a aktuální popis
problematiky umoÏnující ãtenáfii porozumût zhoubnému one-
mocnûní prsu z hlediska epidemiologie, genetiky a screenin-
gu, patologie, diagnostiky, léãby a prevence. Text je doprová-
zen mnoha snímky, z nichÏ je asi tfietina barevn˘ch,
pfiehledn˘mi tabulkami odli‰en˘mi barevnû od textu, závûry
a bohatou literaturou za kaÏdou kapitolou a podrobn˘m rejst-
fiíkem. Informace pro objednání díla lze nalézt na internetové
adrese. V. H.




