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RECENZE

S rychlým rozvojem inter
netu je stále obtížnější za
znamenat všechny nové 

poznatky do specializované mo
nografie, natož do monografie, 
která je souhrnem poznatků da
ného oboru. Tento nelehký úkol 
se autorům monografie „Onkolo
gie v klinické praxi – Standardní 
přístupy v diagnostice a léčbě vy
braných zhoubných nádorů“ po
dařil. Jedná se o druhé, aktua
lizované vydání, které zachovává 
architekturu vydání prvního. 

Proto se čtenář, který má již ve 
své knihově předchozí mono
grafii, bude v knize velmi dob
ře orientovat.
Nově je publikace rozšířena o část 
preklinickou a molekulárně bio
logickou. Protože se jedná o prak
ticky shodný kolektiv autorů, 
který se podílel na stejnojmen
né publikaci v roce 2012, je zaru
čena kontinuita a stejná logistika 
této knihy. Cílovou skupinou čte
nářů nejsou jen specialisté v obo
ru klinické a radiační onkologie, 

ale také specialisté příbuzných 
oborů a praktičtí lékaři. Kniha je 
rovněž vhodná jako učební ma
teriál pro lékaře v předatestační 
přípravě.

Členění monografie
Kniha je členěna do tří na se
be navazujících oddílů. Prv
ním oddílem je „Preklinická 
část“, která obsahuje celkem 
sedm kapitol. Autoři se zde vě
nují základním charakteristi
kám nádorových onemocnění, 
mimořádně uceleně je zpraco
vána teorie vzniku a vývoje ná
dorového onemocnění, včet
ně poruch genomu, poruch 
proliferace nádorových buněk 
a změn nádorového mikropro
středí. Tento přehled je recentní 
a umožní čtenáři zorientovat se 
v základních pojmech nádoro
vé genomiky a proteomiky, kte
ré jsou následně užívány v kli
nické části této knihy. Čtenář 
se také seznámí se základní
mi metodikami klinického vý
zkumu v onkologii, poruchou 
eliminace cytostatik a  vybra
ných cílených léčiv a se zákla
dy radioterapie.
Druhým oddílem je „Klinická 
část – léčba dle diagnóz“. Tato 
část knihy se věnuje klinické cha
rakteristice jednotlivých nádoro
vých lokalizací. Jednotná podoba 
a prezentace jednotlivých kapi
tol významně usnadňuje orien
taci čtenáře při každodenním vy
užití publikace. V každé kapitole 

je vždy popsána základní charak
teristika onemocnění, rizikové 
faktory, klinické příznaky, dia
gnostický postup, léčebný postup 
a dispenzární schéma. Velmi uži
tečným doplňkem jsou grafická 
schémata klasifikace a  určení 
stadia tumoru a  dále jednotli
vé algoritmy managementu léč
by. Naprosto rovnocenně je zde 
popsáno využití metod chirur
gických, chemoterapeutických, 
radioterapeutických, včetně re
centního doporučení léčby cílené 
a imunomodulační, s důrazem 
na důležitost interdisciplinár
ní spolupráce. Jednotlivá dopo
ručení jsou zdůvodněna recent
ními závěry klinických studií 
a aktuálními guidelines odborných 
společností.
Třetím oddílem je „Podpůrná 
léčba v onkologii“, kde se čtenář 
seznámí s diagnostikou a léčbou 
nežádoucích účinků protinádo
rové terapie včetně nežádoucích 
účinků, které se vyskytují u on
kologicky nemocných zcela no
vě s rozvojem již zmíněné léčby 
cílené a imunomodulační. Opo
menuta není ani speciální péče 
o onkologicky nemocné, která za
hrnuje adekvátní léčbu bolesti, 
výživu a další aspekty spjaté s op
timálním managementem pod
půrné péče.

Nesporný přínos
Je třeba konstatovat, že monogra
fie „Onkologie v klinické praxi – 
Standardní přístupy v diagnosti

ce a léčbě vybraných zhoubných 
nádorů“ výjimečně uceleně ro
zebírá problematiku nádorových 
onemocnění ve světle nejnověj
ších vědeckých poznatků a navíc 
z různých perspektiv, které pře
sahují i do budoucna. Mimořád
ná pozornost byla věnována od
borné správnosti předkládaných 
dat, zároveň je však ponechána 
čtenáři určitá volnost k utvoření 
vlastního názoru.
Monografie je nesporným příno
sem nejen pro klinické a radiač
ní onkology, ale také pro všech
ny specializované obory, které se 
mohou s problematikou nádoro
vých onemocnění ve své klinic
ké praxi setkat. Nezbývá než ko
lektivu autorů poděkovat a těšit 
se na další vydání této výjimečné 
monografie v budoucnu.
 Doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D., MBA,

 oddělení klinické onkologie,
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Poslední dvě desetiletí se vyznačují rychlým rozvojem poznatků o příčinách vzniku a vývoje nádoro-
vých onemocnění a také o jejich diagnostice a léčbě. Zaznamenání a využití těchto nových podnětů 
v klinické praxi je velmi náročné a zvyšuje exponenciálně nároky na kontinuální vzdělávání lékařů.
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Pokřtěna publikace 
„Nádory hlavy a krku“

Monografii, která si klade za cíl 
vystihnout v 19 kapitolách pro-
blematiku zhoubných nádorů 
hlavy a  krku, pokřtili 31. břez-
na její autoři prof. MUDr. Pavel 

Šlampa, CSc., a doc. MUDr. Pavel  
 Smilek, Ph.D., z Kliniky otorinola-
ryngologie a chirurgie hlavy a kr-
ku Fakultní nemocnice u sv. An-
ny v Brně. Kmotry publikace se 
stali prof. MUDr. Rom Kostřica, 
CSc., MUDr. Břetislav Gál, Ph.D., 
a   šéfredaktorka edice Postgra-
duální medicíny nakladatelství 
Mladá fronta MUDr. Michaela 
Lízlerová.
Kolektiv autorů usiloval o to, aby 
onkologie hlavy a krku byla po-
dána komplexně, do dostatečné 
hloubky, a přesto přehledně tak, 
aby byla k dispozici rychlá infor-
mace jak pro začínající lékaře, tak 
pro zkušené odborníky onkologie, 
otorinolaryngologie i lékaře hra-
ničních oborů. (red)

Docent Pavel Smilek a profesor 

Pavel Šlampa | Foto: archiv


