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Oceny ksià˝ek • Book reviews
„Atlas of Selective Sentinel Lymphadenectomy
for Melanoma, Breast Cancer and Colon Cancer”
red. Stanley P. L. Leong
Boston, Dordrecht, London: Kluwer Academic Publishers, 2002, stron 116
ISBN 1-4020-7013-6
Przedstawiona ksià˝ka jest pracà zbiorowà pi´ciu autorów
wydanà w ramach serii „Cancer Treatment and Research”, pod egidà Stevena T. Rosena. Jest to kwintesencja
obecnej wiedzy na temat biopsji w´z∏ów wartowniczych
w przypadkach czerniaków skóry, raka piersi i raka jelita
grubego.
Autorzy, b´dàcy specjalistami w dziedzinie chirurgii, medycyny nuklearnej lub patologii, do∏o˝yli szczególnych staraƒ, aby w sposób przyst´pny, zwi´z∏y, a jednoczeÊnie wyczerpujàcy omówiç najistotniejsze elementy tej
nowej techniki leczenia onkologicznego. Ksià˝ka zawiera
liczne odnoÊniki do prac uznanych Êwiatowych autorytetów. Ma bogatà szat´ graficznà: zdj´cia, wykresy i tabele.
Omówione zosta∏y zasady wykonywania biopsji w´z∏ów wartowniczych oraz ró˝ne techniki, z omówieniem
ich zalet i wad. Biopsja w´z∏ów wartowniczych najszerzej
omówiona zosta∏a w leczeniu chirurgicznym czerniaka
skóry oraz w raku piersi. Nie pomini´to te˝ pojawiajàcego
si´ zastosowania tej techniki w leczeniu chirurgicznym
raka jelita grubego.
Ksià˝ka podzielona zosta∏a na 6 rozdzia∏ów, opatrzonych wst´pem autorstwa redaktora naczelnego. Pokrótce wyjaÊnia on pochodzenie i cel wdro˝enia techniki
biopsji w´z∏ów wartowniczych. PodkreÊla bardzo wyraênie
koniecznoÊç wspó∏dzia∏ania specjalistów medycyny nuklearnej, patologów i chirurgów, nazywajàc to kluczem
do osiàgni´cia sukcesu. JednoczeÊnie prezentuje opini´
o koniecznoÊci treningu dla wi´kszoÊci chirurgów w opanowaniu tej procedury.
Rozdzia∏ pierwszy, autorstwa Jana H. Wonga, omawia w sposób skondensowany genez´ i rozwój techniki
biopsji w´z∏ów wartowniczych w przypadkach czerniaka
i raka piersi w pierwszym okresie jej tworzenia. Przedstawiono wyniki i wnioski z prac, zw∏aszcza z lat osiemdziesiàtych, b´dàcych podwalinami powstania tej metody
– z postawieniem hipotezy o mo˝liwoÊci zastosowania jej
w guzach litych o innym umiejscowieniu.
Rozdzia∏ drugi, autorstwa Eugene T. Mority, specjalisty medycyny nuklearnej, traktuje o znaczeniu limfoscyntygrafii w procedurze biopsji w´z∏ów wartowniczych.
Jak zwykle w tej publikacji rozdzia∏ zaczyna si´ od wpro-

wadzenia na tle historycznym, zawiera opis aspektów technicznych i w∏aÊciwoÊci fizycznych i biologicznych stosowanych radiofarmaceutyków. Zawarto równie˝ opis dzia∏ania r´cznej gamma kamery, stosowanej w trakcie zabiegu operacyjnego, dla identyfikacji po∏o˝enia w´z∏ów
wartowniczych, jak i jej w∏aÊciwoÊci. Znaczàce miejsce
poÊwi´cono w tym rozdziale sposobowi podawania izotopów na etapie limfoscynygrafii, w zale˝noÊci od lokalizacji czerniaka, ze zbiorczà konkluzjà tego zagadnienia.
W rakach piersi technika podawania izotopu jest nie tylko
szczegó∏owo opisana, ale te˝ podane sà wnioski z ró˝nego
jej stosowania. W rozdziale tym nie zabrak∏o miejsca na
rozwa˝ania odnoÊnie bezpieczeƒstwa stosowania radiofarmaceutyków, z uwagà co do mo˝liwoÊci ograniczonego
stosowania tej metody u kobiet ci´˝arnych. Na koniec
podkreÊlono istotne znaczenie multidyscyplinarnej kooperacji specjalistów w procedurze biopsji w´z∏a wartowniczego.
Rozdzia∏ trzeci, napisany przez redaktora naczelnego, dotyczy procedury biopsji w´z∏a wartowniczego w czerniaku z∏oÊliwym skóry. Podobnie jak w ca∏ym opracowaniu
i ten rozdzia∏ poprzedzony jest genezà tej procedury,
w oparciu o bogate doniesienia, si´gajàce niemal trzy-
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dziestu lat. Przedstawiono i omówiono doÊwiadczenie ok.
dwudziestu badaczy, ze starannà analizà osiàgni´tych
przez nich wyników. W wielce zwi´z∏y ale klarowny sposób
przedstawiono pokrótce ca∏à technik´ tej procedury, ∏àcznie z opisem instrumentarium chirurgicznego i sposobem
szycia ran po zakoƒczeniu biopsji. Omówienie techniki
zilustrowano licznymi, barwnymi zdj´ciami. Nie zapomniano o opisie mo˝liwych powik∏aƒ. Na koniec autor
podsumowa∏ obecne poglàdy na procedur´ biopsji w´z∏a
wartowniczego w czerniakach, z wypunktowaniem najistotniejszych jej elementów.
Rozdzia∏ czwarty, tego samego autora, poÊwi´cony
jest biopsji w´z∏ów wartowniczych w przypadkach raka
piersi. Przedstawiono poczàtkowe wyniki w piÊmiennictwie Êwiatowym, a po ich analizie opisano ewolucj´ tej
techniki – do obecnych standardów w∏àcznie. Podobnie
jak w poprzednim rozdziale autor zawar∏ staranny opis
w∏asnej procedury biopsji, nie pomijajàc szczegó∏ów techniki operacyjnej, w∏asnych wyników i powik∏aƒ. W koƒcowej cz´Êci rozdzia∏u autor prezentuje rekomendacje The
American Society of Breast Surgeons oraz istotne elementy i spostrze˝enia ró˝nych autorów na temat biopsji
w´z∏ów wartowniczych w pierwotnie operacyjnym raku
piersi.
Rozdzia∏ piàty poÊwi´cony zosta∏ ocenie patologicznej w´z∏ów wartowniczych. Jest to element prezentowanej
publikacji, w którym, ze szczególnà starannoÊcià, autor –
Patrick A. Treseler – opisuje nie tylko wyniki dotychczasowych badaƒ Êwiatowych liderów, ale dokonuje równie˝
opisu technik przygotowania materia∏u do oceny mikroskopowej. Liczne zdj´cia i rysunki, zawarte w tym rozdziale, majà za zadanie wyjaÊniç czytelnikowi koniecznoÊç odmiennej obróbki materia∏u z biopsji w´z∏ów wartowniczych w przypadkach czerniaka i raka piersi.
WyjaÊniono poj´cia „ukrytych przerzutów” i „mikroprzerzutów” w w´z∏ach wartowniczych, mechanizmy powstawania tych rozbie˝noÊci pomi´dzy wynikami histopatologicznymi standardowej oceny materia∏u, a proponowanà przez autora ocenà histopatologicznà. Dokonano
oceny celowoÊci badaƒ Êródoperacyjnych z biopsji w´z∏ów wartowniczych oraz przydatnoÊç i zastosowanie oce-

ny immunohistochemicznej w tych przypadkach. Ponadto
autor pokusi∏ si´ o w∏asnà ocen´ kierunku rozwoju techniki w dziedzinie patologii majàcych zastosowanie w metodzie biopsji w´z∏ów wartowniczych. Na koniec, jak
w ka˝dym rozdziale tej publikacji, przedstawiono podsumowanie obecnych doÊwiadczeƒ, z prezentacjà aktualnego standardu patologicznego.
Rozdzia∏ szósty, autorstwa Sukamal Saha, jest skrótowym potraktowaniem aktualnych doÊwiadczeƒ w biopsji w´z∏ów wartowniczych w raku jelita grubego. Przedstawiono wskazania i ograniczenia do wprowadzenia tej metody w nowotworach o tej lokalizacji oraz wst´pne
doÊwiadczenia.
Reasumujàc, ksià˝ka jest znakomitym kompendium
aktualnej wiedzy na temat istotnych problemów w technice biopsji w´z∏ów wartowniczych w chirurgicznym leczeniu
czerniaka skóry i raka piersi. WyjaÊnia genez´ jej powstania, a tak˝e starannie opisuje ca∏à procedur´, nie pomijajàc trudnoÊci i pu∏apek w jej wprowadzaniu do stosowania
klinicznego. Warte odnotowanie jest kilkukrotnie powtarzane zalecenie o koniecznoÊci wspó∏dzia∏ania specjalistów medycyny nuklearnej, patologii i chirurgii, dla
osiàgni´cia jak najlepszych wyników. Zawarte opisy standardów post´powania poleca∏bym zainteresowanym wprowadzaniem tej metody we w∏asnych palcówkach medycznych, jak i lekarzom stosujàcym jà ju˝ obecnie. Ksià˝ka ta
jest naprawd´ godna polecenia wszystkim onkologom dla
zapoznania si´ z nowymi technikami leczenia chirurgicznego oraz przewidywanym kierunkiem rozwoju diagnostyki i post´powania terapeutycznego w leczeniu nowotworów.
Lek. med. Jacek Piechocki
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie
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„Dziecko z chorobà nowotworowà”
Jerzy R. Kowalczyk, Marzena Samardakiewicz
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1998, stron 128
ISBN 83-200-2183-9
Ksià˝ka ta stanowi bardzo cennà, unikalnà w naszym kraju, pozycj´ przybli˝ajàcà lekarzowi rodzinnemu i lekarzowi pediatrze problemy, które w obecnej chwili stajà si´ coraz bardziej aktualne.
Znaczny post´p, który dokona∏ si´ w ostatnim trzydziestoleciu w leczeniu chorób nowotworowych u dzieci,
wp∏ynà∏ na radykalnà popraw´ wyników terapii. Obecnie
ponad 70% dzieci udaje si´ uratowaç i stale wzrasta odsetek wyleczeƒ. Leczenie jest jednak d∏ugie i nie pozbawione powik∏aƒ. Popularyzacja wiedzy o wynikach leczenia
nowotworów u dzieci jest niezb´dna dla uzyskania akceptacji i zaufania do prowadzonej terapii rodziców i pacjentów. Mo˝e tak˝e zapobiec, zdarzajàcym si´ jeszcze,
przypadkom przerywania chemioterapii na rzecz medycyny niekonwencjonalnej. Istnieje wiele stereotypów, które
trzeba prze∏amywaç. Konieczna jest wiedza o wyleczalnoÊci nowotworów dzieci´cych, konieczne jest dà˝enie
do wczesnego rozpoznania, niezb´dna jest wiedza o zasadach nowoczesnej, intensywnej chemioterapii skojarzonej cz´sto z radioterapià, gdy˝ jedynie ona gwarantuje
sukces. Wczesne rozpoznanie pozostaje w r´kach lekarza pierwszego kontaktu, który ma szans´ zauwa˝yç
pierwsze objawy choroby, ale nie zawsze t´ szans´ wykorzystuje.
Lekarz pediatra wspó∏pracujàcy z onkologami dzieci´cymi musi mieç znajomoÊç problemów zwiàzanych ze
wspó∏czesnym leczeniem, musi rozumieç psychologiczne
problemy dziecka i jego rodziny. Zarówno intensywna
skojarzona chemioterapia, jak i radioterapia powodujà
wiele niepo˝àdanych objawów ubocznych, które wymagajà skomplikowanego post´powania uzupe∏niajàcego
i d∏ugiej niekiedy hospitalizacji.
JednoczeÊnie z wielu powodów, dla dobra pacjenta
i efektów terapii konieczne jest maksymalne jej skrócenie
i o ile to mo˝liwe prowadzenie terapii w ramach tzw. pobytu dziennego. Rola lekarza pediatry czy lekarza rodzinnego jest nie do przecenienia w okresach, kiedy dziecko
jest wypisywane ze szpitala w przerwach mi´dzy cyklami
chemioterapii, w post´powaniu z dzieckiem wyleczonym
z nowotworu (problem powrotu do szko∏y, mo˝liwoÊç
uprawiania sportu, szczepienia, leczenie zaka˝eƒ itd.),
jak i w przypadkach, kiedy konieczna jest tylko opieka
paliatywna w warunkach domowych.
W ksià˝ce „Dziecko z chorobà nowotworowà” wiele
wa˝nych informacji znajdà dla siebie równie˝ psycholodzy
i pedagodzy. Dla chorego dziecka kontakt ze szko∏à, zainteresowanie okazane ze strony kolegów, dowody pami´ci,
˝yczenia zdrowia pozwalajà, w trudnym okresie izolacji od
domu i Êrodowiska rówieÊników, zyskaç poczucie przy-

nale˝noÊci do grupy przyjació∏ i zniwelowaç uczucie osamotnienia i izolacji. Takich zachowaƒ oczekuje si´ od pedagogów i psychologów szkolnych, którzy dotychczas posiadajà niedostatecznà wiedz´ dotyczàcà wyleczalnoÊci
nowotworów i prawid∏owego post´powania z chorym
dzieckiem.
Wysoki poziom przekazywanych informacji, ich szeroki zakres dotyczàcy epidemiologii, etiologii, nowoczesnej diagnostyki, terapii i aspektów psychologicznych chorób, ich naukowe podstawy, a tak˝e bogate w∏asne doÊwiadczenie autorów, sprawiajà, ˝e nawet lekarze
zajmujàcy si´ leczeniem dzieci chorych na nowotwory b´dà zainteresowani lekturà tej monografii.
Ksià˝ka „Dziecko z chorobà nowotworowà” jest
pierwszà w Polsce publikacjà przedstawiajàcà w sposób
syntetyczny mnogoÊç problemów zwiàzanych z opiekà
nad dzieçmi dotkni´tymi tym schorzeniem, napisanà
w przyst´pnej formie, z pomini´ciem szczegó∏ów wa˝nych tylko dla specjalisty. Z tego te˝ wzgl´du sàdz´,
˝e wzbudzi ona zainteresowanie nie tylko lekarzy i psychologów, ale te˝ studentów, a nawet rodziców chorych dzieci, którzy zawsze szukajà odpowiedzi na nurtujàce ich
pytania i teraz majà szans´ znaleêç rzetelnà i naukowà
informacj´.
Prof. dr hab. n. med. Roma Rokicka-Milewska
Warszawa
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„Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej”
red. Jerzy Bal
Warszawa: PWN, 2001, stron 455
ISNB 83-01-13560-3

Czym jest biologia molekularna? Nowym sposobem interpretacji zjawisk ˝yciowych, czy tylko nowà metodologià,
sposobem badania struktury i funkcji zwiàzków chemicznych sk∏adajàcych si´ na systemy biologiczne?
Ksià˝ka „Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej” z powodzeniem ∏àczy oba
podejÊcia. Ksià˝ka jest dzie∏em zbiorowym 14 Autorów,
uznanych i cenionych ekspertów (w kolejnoÊci alfabetycznej: J. Bal, E. Bartnik, E. Bocian, E. Brojer,
W.A. Daniel, A. Fischer, J. Kapusta, P. Kozio∏, J. Limon,
B. Lisowska-Grospierre, T. Mazurczak, N.J. Pienià˝ek,
M. Safjan, J.A. Siedlecki). Ksià˝ka zosta∏a zredagowana przez J. Bala i wydana przez PWN w 2001 roku. Jej
ambitne cele to nie tylko próby okreÊlenia obszaru zastosowania biologii molekularnej w genetyce klinicznej,
ale tak˝e przygotowanie Czytelników „do kompletnego
odbioru nowych mo˝liwoÊci, które stajà przed medycynà
i które na nowo ukszta∏towujà jej obraz” (cyt. z Przedmowy J. Bala).
Podobnie, jak w wi´kszoÊci tego typu opracowaƒ,
pierwsze rozdzia∏y dotyczà kwestii podstawowych: Rozdzia∏ 1 – okreÊla mo˝liwoÊci diagnostyki molekularnej,
Rozdz. 2 – omawia podstawy molekularnej genetyki,
Rozdz. 3 – podaje dane dotyczàce ludzkiego genomu,
Rozdz. 4 – przypomina zasady dziedziczenia, a Rozdz. 5 –
zagadnienia zwiàzane ze zmiennoÊcià i dziedzicznoÊcià.
W Rozdz. 6 znajduje si´ przeglàd podstawowych metod
badania kwasów nukleinowych oraz metod stosowanych
we wspó∏czesnej cytogenetyce. W Rozdz. 7 i 8 Czytelnik
znajdzie szereg podstawowych informacji dotyczàcych
chorób dziedzicznych, których powstanie mo˝e wiàzaç
si´ z defektami genomu jàdrowego, jak i genomu mitochondrialnego. W ksià˝ce sà tak˝e podstawowe dane dotyczàce farmakogenetyki (Rozdz. 9), immunogenetyki
(Rozdz. 10), poradnictwa genetycznego i profilaktyki
w chorobach dziedzicznych (Rozdz. 11). Chorobom nowotworowym poÊwi´cony jest Rozdz. 12. Rozdz. 13 jest krótkim wprowadzeniem do prognozowania i leczenia chorób genetycznie uwarunkowanych. Mo˝liwoÊci zastosowania testów genetycznych w medycynie sàdowej
i w diagnostyce chorób infekcyjnych i inwazyjnych omówione zosta∏y w Rozdz. 14 i 15. Mo˝liwoÊci wykorzystania
biotechnologii w medycynie dotyczy Rozdz. 16.
Cennym redakcyjnym zabiegiem jest w∏àczenie do
ksià˝ki artyku∏u Prezesa Trybuna∏u Konstytucyjnego prof.
M. Safjana o dylematach wspó∏czesnej genetyki (Rozdz.
18). W Rozdz. 19, nazwanym „Uzupe∏nienia”, Czytelnik
znajdzie zarówno dane dotyczàce najnowszych osiàgni´ç

genetyki i biologii molekularnej, jak i informacje o tym,
jak przygotowuje si´ materia∏ biologiczny do badaƒ genetycznych, a tak˝e niezb´dny w ksià˝kach tego typu, s∏owniczek podstawowych terminów.
Do kogo jest wi´c ta ksià˝ka adresowana? Kto mo˝e
byç jej pilnym Czytelnikiem? MyÊl´, ˝e z ksià˝ki tej mogà
skorzystaç nie tylko lekarze, studenci Akademii Medycznej czy wydzia∏ów biologicznych Uniwersytetów, ale tak˝e
rodziny, których cz∏onkowie sà dotkni´ci chorobami uwarunkowanymi genetycznie.
Powa˝nym problemem i wyzwaniem naszej cywilizacji staje si´ kwestia nie tylko opieki nad takimi chorymi,
ale przede wszystkim ich leczenie. Czy terapia genowa, tak
prosta w swych za∏o˝eniach, mo˝e byç remedium na tego
typu schorzenia? Kiedy, po ujawnieniu dwóch przypadków
powstania bia∏aczek u dzieci chorych na ci´˝ki z∏o˝ony
niedobór odpornoÊci, zwiàzany z chromosomem X i leczonych przy pomocy terapii genowej w klinice prof. Alaina
Fischera w Pary˝u (nota bene jednego ze wspó∏autorów niniejszej ksià˝ki), podczas publicznej dyskusji w USA, zastanawiano si´, czy nie zaprzestaç prób terapii genowej,
goràco zaprotestowali cz∏onkowie rodzin dzieci dotkni´tych tà chorobà (zob. Science, 18 paêdziernik 2002 r.).
Chorzy nie majà wyboru. Ka˝da terapia, która poprawia
komfort ˝ycia, zas∏uguje na uwag´.
Czy wi´c ta ksià˝ka jest potrzebna? Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e tak. Zape∏nia dotkliwà luk´ na naszym rynku
wydawniczym. Czy ma odpowiedni nak∏ad? Tego, niestety, nie wiem. Nie widuj´ jej w ksi´garniach.
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Dla porzàdku dodajmy, ˝e obecna ksià˝ka jest nowà
i uzupe∏nionà wersjà ksià˝ki wydanej w 1998 roku, zatytu∏owanej „Badania molekularne i cytogenetyczne w medycynie. Elementy genetyki klinicznej”. Na ok∏adce ksià˝ki wydanej w 1998 roku jest obraz chromosomów, a na
ok∏adce ksià˝ki wydanej w 2001 roku, w tle, widnieje zapis
sekwencji DNA. Czy oznacza to, ˝e badania „cytogenetyczne”, które zosta∏y usuni´te z tytu∏u obecnej ksià˝ki,
tracà na swej wa˝noÊci? MyÊl´, ˝e nie. Sàdz´, ˝e Autorzy
zgodzà si´ ze mnà, i˝ badania cytogenetyczne dalej odgrywaç b´dà wa˝nà rol´ w diagnostyce chorób uwarunkowanych genetycznie.
Na koniec, pozwol´ sobie na ostatnià dygresj´:
o „starzeniu si´” ksià˝ek naukowych i szybkim post´pie
badaƒ naukowych. W krótkim Rozdz. 17 (zaledwie
1,5 stronicy) „Nowe technologie w diagnostyce molekularnej”, jedynie wzmiankuje si´ o nowej metodzie badania

profilu ekspresji genów na tzw. „mikromacierzach” (przyznaj´, ˝e wol´ u˝ywaç tego terminu ni˝ terminu „mikroprocesory”, u˝ywanego w ksià˝ce). Obecnie, badanie profili ekspresyjnych to wielka i szybko rozwijajàca si´ dziedzina, która w nast´pnym wydaniu ksià˝ki b´dzie mia∏a
zapewne swoje odpowiednie i wa˝ne miejsce.
Czym jest zatem biologia molekularna w medycynie? Czy˝ dzi´ki biologii molekularnej medycyna nie staje si´ molekularnà medycynà?
Prof. dr hab. Stanis∏aw Szala
Zak∏ad Biologii Molekularnej
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Sk∏odowskiej-Curie
w Gliwicach
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„Rejestracja zachorowaƒ na nowotwory z∏oÊliwe.
Podr´cznik dla personelu rejestrów nowotworowych”
Esteban D., Whelan S., Laudico A. i wsp.
Warszawa: Centrum Onkologii-Instytut im. M. Sk∏odowskiej-Curie, 2002; stron 360
ISBN 83-88681-17-6

Zapewnienie odpowiedniej jakoÊci rejestracji danych
w populacyjnym rejestrze nowotworów jest bardzo wa˝ne,
dlatego te˝ potrzebna i cenna by∏a inicjatywa Zak∏adu
Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie, dotyczàca wydania, przet∏umaczonej na j´z. polski, monografii pt.: „Rejestracja zachorowaƒ na nowotwory z∏oÊliwe. Podr´cznik dla personelu rejestrów nowotworowych”. Monografia powsta∏a
w wyniku wspó∏pracy mi´dzy IACR (International Association of Cancer Registries) i IARC (International Agency
for Research on Cancer), majàcej na celu dostarczenie
pracownikom rejestrów odpowiedniej wiedzy odnoÊnie
metodologii rejestracji danych dotyczàcych zachorowaƒ
i zgonów na nowotwory z∏oÊliwe. Stanowi ona uzupe∏nienie wydanego wczeÊniej opracowania pt.: „Cancer Registration: principles and methods” (Jensen O.M., Parkin
D.M., Maclennan R. et al. IARC Scientific Publications
No. 95, Lyon 1991).
Monografia sk∏ada si´ z 9 rozdzia∏ów. Pe∏ni ona,
zgodnie z zamierzeniem autorów, rol´ swoistego podr´cznika, sk∏adajàcego si´ z cz´Êci opisowej, przyk∏adów
i çwiczeƒ.
Rozdzia∏ I zawiera wst´pne informacje na temat celowoÊci zbierania i rejestracji danych epidemiologicznych
odnoÊnie nowotworów z∏oÊliwych oraz mo˝liwoÊci wykorzystania tych danych w zwalczaniu raka. Ponadto przed-

stawiono charakterystyk´ ró˝nych typów rejestrów nowotworów z∏oÊliwych: szpitalnych, patologicznych i populacyjnych.
Rozdzia∏ II pt.: „Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych” obejmuje podstawowe informacje odnoÊnie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.
Zawiera informacje dotyczàce terminologii medycznej,
stosowanej do opisu objawów, charakterystyki umiejsco-
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wienia, morfologii i zaawansowania nowotworu oraz opisu metod diagnostyki i leczenia w onkologii.
Ponadto, przedstawiono ogólne informacje, dotyczàce
budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego, jego fizjologii i patologii. Szczególnà uwag´ zwrócono na charakterystyk´ guzów niez∏oÊliwych i z∏oÊliwych oraz objawy choroby nowotworowej.
Przedstawiono te˝ szczegó∏owy opis metod diagnostycznych, nie mikroskopowych i mikroskopowych oraz metod i rodzaju leczenia nowotworów.
Rozdzia∏ II uzupe∏niajà tabele zawierajàce zestawienia symboli medycznych i nazw cytostatyków. Ponadto,
ka˝dy podrozdzia∏ zakoƒczony jest çwiczeniami, majàcymi
na celu utrwalenie przekazywanych informacji.
Rozdzia∏ III pt.: „Zbieranie danych” rozpoczyna charakterystyk´ metodologicznà poszczególnych etapów zbierania i opracowywania danych w rejestrze nowotworów.
PoÊwi´cony jest on opisowi procedur zwiàzanych z wyszukiwaniem informacji na temat zg∏oszonych i zarejestrowanych przypadków nowotworów oraz uzupe∏nianiem
informacji gromadzonych w rejestrze. Dotyczy ró˝nych
êróde∏ i rodzajów potrzebnych informacji oraz sposobów
ich dokumentowania.
Na wst´pie przedstawiono opis êróde∏ danych oraz metody aktywnego zbierania i uzupe∏niania danych osobowych
i medycznych.
Nast´pnie scharakteryzowano poszczególne zmienne, rejestrowane w rejestrze nowotworów, obejmujàce dane
osobowe oraz medyczne, dotyczàce podstawy rozpoznania
nowotworu, metod i rodzaju jego leczenia, stopnia zaawansowania choroby, daty pierwszego rozpoznania nowotworu, ewentualnej daty zgonu, daty ostatniej informacji odnoÊnie chorych ˝yjàcych.
Rozdzia∏ III koƒczy si´ zestawem çwiczeƒ i przyk∏adów ró˝nych formularzy, z danymi dotyczàcymi diagnostyki i leczenia nowotworów z∏oÊliwych.
Rozdzia∏ IV pt.: „Kodowanie” obejmuje informacje
dotyczàce systemów klasyfikacji topograficznej i morfologicznej, wykorzystywanych w rejestrach nowotworów do
opisu i kodowania danych. Szczegó∏owo omówiono dwie
podstawowe klasyfikacje: „Mi´dzynarodowà Statystycznà Klasyfikacj´ Chorób i Problemów Zdrowotnych” (10
rewizja) oraz „Mi´dzynarodowà Klasyfikacj´ Chorób dla
Onkologii” (3 rewizja; ICD-O-3), wskazujàc na ró˝nice
mi´dzy nimi i podajàc dodatkowo tak˝e skrócony wyciàg
z tych klasyfikacji.
Opisano równie˝ zasady kodowania lokalizacji topograficznej nowotworu i jego postaci morfologicznej w oparciu
o obie ww. klasyfikacje ∏àcznie, zwracajàc szczególnà uwag´ m.in. na kodowanie nowotworów bli˝ej nieokreÊlonych lub o nieokreÊlonym ognisku pierwotnym, ch∏oniaków, bia∏aczek, pierwotnych nowotworów mnogich. Cz´Êç
opisowa zosta∏a uzupe∏niona çwiczeniami.
Bardzo wa˝nà cz´Êç rozdzia∏u stanowi omówienie
klasyfikacji stadium zaawansowania nowotworów, na podstawie oceny wielkoÊci nowotworu i stopnia rozprzestrzenienia si´ choroby. Scharakteryzowano klasyfikacj´ TNM
(TNM Staging System) oraz inne, dostosowane do specyficznych nowotworów z∏oÊliwych (wg FIGO, Dukes'a,

Clark'a, Breslow'a, Ann Arbor, itd.). Najwi´cej uwagi poÊwi´cono omówieniu klasyfikacji TNM, przedstawiajàc
w postaci tabelarycznej klasyfikacj´ TNM dla wybranych
umiejscowieƒ (lokalizacji) nowotworu.
Na zakoƒczenie rozdzia∏u omówiono zasady oceny
stopnia zaawansowania nowotworu, okreÊlanego przez
lekarza. Przedstawiono przyk∏ady szczegó∏owego opisu
stopni zaawansowania dla ró˝nych lokalizacji nowotworu,
w postaci licznych tabel (za∏àczników). Podano tak˝e instrukcje dotyczàce przygotowania informacji o zaawansowaniu nowotworu i diagnostyce, na podstawie dokumentacji medycznej. Zamieszczono równie˝ definicje
anatomiczne odnoÊnie poszczególnych umiejscowieƒ nowotworów z∏oÊliwych.
Niestety, t∏umacz nie ustrzeg∏ si´ b∏´dów przy t∏umaczeniu terminów medycznych. Sà tak˝e drobne usterki
techniczne (literówki) i redakcyjne, które mo˝na poprawiç
przy nast´pnej edycji podr´cznika. Wydaje si´, ˝e pomocne by∏oby skorzystanie z pomocy konsultanta medycznego, zwa˝ywszy na specjalistycznà terminologi´ i nazewnictwo. Przy zestawieniach zamieszczonych na stronach
142-195 powtórzono omy∏kowo nazw´ nag∏ówka z rozdzia∏u poprzedniego.
Nast´pny, V rozdzia∏ pt.: „Procedury wprowadzania
danych” ma du˝e znaczenie dla poprawy jakoÊci danych
w rejestrze nowotworów. Przedstawiono w nim bowiem
metodologi´ poszczególnych etapów opracowywania danych zg∏aszanych do rejestru. Kolejno scharakteryzowano
zasady kontroli zg∏aszalnoÊci, sprawdzania kompletnoÊci
i zgodnoÊci danych, analizy brakujàcych lub niepoprawnych danych, kodowania danych, wprowadzania opracowanych danych do bazy komputerowej. Ponadto omówiono zasady prowadzenia dokumentacji medycznej oraz
procedury poszukiwania brakujàcych informacji i metody
kontroli rejestracji danych.
W rozdziale V du˝o uwagi poÊwi´cono procesowi
sprawdzania wiarygodnoÊci i kompletnoÊci danych, mo˝liwoÊciom uzupe∏nienia brakujàcych lub niepe∏nych danych, kodowaniu, sprawdzaniu spójnoÊci logicznej danych, eliminacji duplikatów zg∏oszeƒ, opracowywaniu
pierwszorazowych i „kontrolnych” zg∏oszeƒ, klasyfikacji
mnogich pierwotnych umiejscowieƒ nowotworu, aktualizacji danych, rejestracji danych uzyskanych z aktów zgonu,
opracowywaniu danych przy pomocy oprogramowania komputerowego, uzupe∏nianiu informacji odnoÊnie
statusu ˝ycia zarejestrowanych chorych. PodkreÊlono znaczenie odpowiedniego zabezpieczania i przechowywania
danych.
W rozdziale VI pt.: „Kontrola jakoÊci” omówiono
procedury kontroli jakoÊci, bardzo istotne w prowadzeniu rejestru. Kolejno opisano metody oceny kompletnoÊci i dok∏adnoÊci danych oraz zasady kontroli jakoÊci danych.
W rozdziale VII pt.: „Prezentacja danych” scharakteryzowano metody analizy i prezentacji danych, szczególnà
uwag´ zwracajàc na prawid∏owe przygotowanie tabel oraz
wykresów statystycznych. Omówiono zasady merytoryczne i techniczne przygotowywania wykresów, podajàc szereg przyk∏adów ró˝nych typów wykresów, obrazujàcych
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uzyskane wyniki i relacje pomi´dzy analizowanymi zmiennymi.
Rozdzia∏ VIII pt.: „Poufny charakter dokumentacji
medycznej” dotyczy zagadnieƒ zwiàzanych z zapewnieniem poufnoÊci terminologii i danych medycznych oraz
ich zabezpieczeniem. Sà one zgodne z powszechnie obowiàzujàcymi przepisami odnoÊnie ochrony dokumentacji
medycznej i danych osobowych. Zwrócono przy tym uwag´ na fakt, ˝e dotyczà one prawie wszystkich czynnoÊci
wykonywanych w rejestrze nowotworów, takich jak: zbieranie, udost´pnianie, przekazywanie, przechowywanie
i wykorzystywanie danych.
Rozdzia∏ IX, ostatni i najbardziej obszerny, stanowi
swoistego rodzaju kurs terminologii medycznej, obejmujàcy omówienie zasad s∏ownictwa medycznego, podstaw
anatomii i fizjologii oraz charakterystyk´ poszczególnych
uk∏adów anatomicznych, takich jak m.in.: kostny, mi´Êniowy, nerwowy, krwionoÊny, limfatyczny, oddechowy,
trawienny, moczowy, p∏ciowy. Omówiono tak˝e zagadnienia zwiàzane z farmakologià, patologià, diagnostykà,
leczeniem nowotworów.
Istotnà pomoc stanowi s∏ownik terminów medycznych, które wyst´pujà w dokumentacji medycznej i na
kartach zg∏oszenia nowotworu z∏oÊliwego. Cz´Êç opisowa zosta∏a wzbogacona o rysunki i tabele. Na zakoƒczenie
do∏àczono równie˝ çwiczenia z zakresu terminologii medycznej.
Podr´cznik wchodzi w sk∏ad serii publikacji, dotyczàcych rejestracji nowotworów z∏oÊliwych, a przeznaczonych przede wszystkim dla pracowników populacyjnych
rejestrów nowotworów z∏oÊliwych. Dzi´ki jednoczesne-

mu wydaniu wszystkich opracowaƒ z tej serii stworzono
mo˝liwoÊç upowszechnienia w Polsce uniwersalnych definicji i jednolitych standardów opracowywania danych, rekomendowanych dla rejestrów nowotworów, co z pewnoÊcià powinno przyczyniç si´ do bardzo istotnej poprawy
jakoÊci danych i ich porównywalnoÊci.
W podsumowaniu nale˝y podkreÊliç przyst´pne
i wszechstronne uj´cie problematyki, dzi´ki czemu powsta∏o opracowanie, którego bardzo brakowa∏o w rutynowej, codziennej pracy rejestrów nowotworów. Dzi´ki przybli˝eniu terminologii medycznej, stosowanej przy wype∏nianiu i opracowywaniu kart zg∏oszenia nowotworu
z∏oÊliwego oraz cennym wskazówkom praktycznym, stanowi ono bardzo istotnà pomoc dla pracowników rejestrów,
nie posiadajàcych niejednokrotnie odpowiedniej wiedzy
medycznej. Szczególnie przydatne sà liczne tabele i zestawienia.
Publikacja ma charakter praktycznego poradnika,
niezb´dnego w pracy ka˝dego rejestru nowotworów. ZnajomoÊç standardowych metod rejestracji nowotworów z∏oÊliwych z pewnoÊcià b´dzie pomocna we wdro˝eniu tych
metod jako rutynowych dzia∏aƒ w ka˝dym rejestrze
i w ostatecznym efekcie powinna przyczyniç si´ do istotnej
poprawy jakoÊci rejestrowanych danych.
Dr n. med. Maria Zwierko
Centrum Onkologii-Instytut im. M. Sk∏odowskiej-Curie
w Warszawie
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„Historia Wydzia∏ów Lekarskiego i Farmaceutycznego
Uniwersytetu Wroc∏awskiego oraz Akademii Medycznej we Wroc∏awiu
w latach 1702-2002”
„Geschichte der Medizinischen und Pharmazeutischen Fakultäten
der Universitat Breslau sowie der Medizinischen Akademie Wroc∏aw
in den Jahren 1702-2002”
red. Waldemar Kozuschek
Wroc∏aw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc∏awskiego 2002, stron 419, ilustr.
ISSN 0259-6661, ISBN 83-229-2252-3

W ramach jubileuszu 500-lecia Uniwersytetu Wroc∏awskiego (UWr) ukaza∏o si´ pomnikowe dzie∏o o wroc∏awskiej medycynie i farmacji uniwersyteckiej, obejmujàce
dzieje przedwojenne i powojenne, gdy oba wydzia∏y znalaz∏y si´ wpierw w strukturze Uniwersytetu, a nast´pnie
Akademii Medycznej.
Dzie∏o otwierajà teksty wst´pne prof. Romualda Gellasa, rektora UWr. i prof. Waldemara Kozuschka, redaktora ca∏oÊci ksi´gi, jak te˝ autora i t∏umacza blisko po∏owy
merytorycznego tekstu, zawartego w pierwszym rozdziale.
Jest on w ca∏oÊci poÊwi´cony dziejom nauczania medycyny i farmacji do 1945 r. Kozuschek omawia po kolei poczàtki szkolnictwa medycznego (Theatrum anatomicum
i Szko∏a Medyczno-Chirurgiczna), Wydzia∏ Medyczny
w latach 1811-1945, dzieje Studium Farmaceutycznego
UWr do 1945 r. oraz w krótkim zakoƒczeniu kres niemieckiej uczelni. Drugi du˝y rozdzia∏ „Rozwój medycyny
i farmacji Uniwersytetu Wroc∏awskiego (1945-1949) oraz
Akademii Medycznej we Wroc∏awiu (1950-2002)” sk∏ada si´ z czterech podrozdzia∏ów, traktujàcych o podstawowych naukach medycznych (Józef Jagielski), medycynie
klinicznej (Tadeusz Heimrath, Zbigniew Knapik), stomatologii (Barbara Bruziewicz-Miklaszewska) oraz Oddziale Farmaceutycznym UWr (1945-1949) i Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej we Wroc∏awiu
(l 950-2002), pióra Janusza Pluty i Andrzeja Syroki.
Wreszcie ostatni rozdzia∏ „Budowle Akademii Medycznej
we Wroc∏awiu” (Ma∏gorzata Wójtowicz) przedstawia charakterystyk´ architektury zespo∏u klinik i instytutów Wydzia∏u Medycznego UWr. Koƒcowe pos∏owie napisa∏ Waldemar Kozuschek.
Ca∏oÊç dzie∏a zamykajà: pos∏owie (Waldemar Kozuschek), spis rozlicznych ilustracji i nazwisk. Koƒcowe strony podajà sk∏ad zespo∏u edytorskiego, w tym Komitetu
Redakcyjnego: przewodniczàcy – Waldemar Kozuschek,
cz∏onkowie – Leszek Barg (tekst polski), Tadeusz Heimrath, Józef Jagielski, Zbigniew Knapik, Janusz Pullta, Andrzej Syroka, Zenon Szewczyk, recenzentów – Henryk
Gaertner, Wojciech Wrzesiƒski, konsultantów – Irmgard
Müller (RFN), t∏umaczy – Waldemar Kozuschek, Jacek
Rzeszotnik oraz donatorów – Fundacji Wspó∏pracy Pol-

sko-Niemieckiej (ze Êrodków RFN) i Uniwersytetu Wroc∏awskiego.
W biegu historii Wroc∏aw pozostawa∏ kolejno pod
panowaniem polskich piastowskich ksià˝àt, królestwa czeskiego, Habsburgów, Hohenzollernów, pruskich królów
i niemieckich cesarzy, Republiki Weimarskiej i Rzeszy
Niemieckiej, a po ostatniej wojnie Êwiatowej – Polski, stanowi∏ miejsce wspó∏˝ycia Polaków, Czechów, Niemców
i ˚ydów oraz Zachodu i Wschodu. Akt fundacyjny uczelni, zmieniajàcy jezuickie kolegium w Academia et Universitas Leopoldina wystawi∏ w paêdzierniku 1702 r. Leopold
I Habsburg, ówczesny w∏adca Âlàska, cesarz rzymski narodu niemieckiego i król Czech. W listopadzie tego˝ roku
odby∏a si´ inauguracja. Mimo wczeÊniejszych prób, wydzia∏ medyczny powsta∏ dopiero w 1811 r., po po∏àczeniu przez Fryderyka Wilhelma III katolickiej wroc∏awskiej Leopoldiny z Viadrinà – protestanckim uniwersytetem z Frankfurtu nad Odrà. Z nowà uczelnià wesz∏y
w zwiàzek dzia∏ajàce wczeÊniej we Wroc∏awiu szko∏y medyczno-chirurgiczne i po∏o˝nicze, przeznaczone dla kszta∏cenia chirurgów-cyrulików i akuszerek.
Od 1849 r. medycyny nauczano wy∏àcznie na Wydziale Medycznym uniwersytetu, z∏o˝onym z pi´ciu ka-
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tedr, z czasem ich liczba dosz∏a do osiemnastu. W okresie
przedwojennym uczelnia ucierpia∏a znacznie wskutek hitleryzmu, antysemityzmu i przygotowywania wojny. Pod jej
koniec (22 stycznia 1945 r.) zosta∏a przeniesiona do Drezna, a nast´pnie rozwiàzana. Do opuszczonych, zrujnowanych i obrabowanych budynków wroc∏awskich weszli profesorowie – wygnaƒcy g∏ównie ze Lwowa. Decyzjà w∏adz
Wydzia∏ Lekarski UWr sta∏ si´ l stycznia 1950 r. Akademià Medycznà, z dwoma wydzia∏ami: lekarskim i farmaceutycznym.
Mimo powojennych niesprzyjajàcych warunków politycznych, Êwiatowych i krajowych, pami´tano o dawnych
wroc∏awskich tradycjach uczelni. Wreszcie w kwietniu
1999 r. i czerwcu 2000 r. Senat powzià∏ uchwa∏y o ciàg∏oÊci 300-letniej historii uczelni, o uczczeniu jubileuszu jako powrotu odnowionej Polski do Europy i o koniecznoÊci czynnego wsparcia idei intelektualnych, kulturowych
i politycznych jednoÊci Europy. Inicjatyw´ opracowania dziejów wroc∏awskiej medycyny i farmacji powzi´li
rektorzy AM – Leszek Paradowski i UWr – Romuald
Gelles. Ich inicjatywa zosta∏a podj´ta m.in. przez Waldemara Kozuschka, wybitnego chirurga – transplantologa
i historyka medycyny, profesora kliniki chirurgicznej
w Bochum. Doktorat uzyska∏ u historyka medycyny prof.
Zdzis∏awa Wiktora, habilitowa∏ si´ we Wroc∏awiu i RFN,
otrzyma∏ doktorat honoris causa uczelni wroc∏awskiej.
Pod przewodnictwem Kozuschka komitet redakcyjny
(w takim samym, jak obecnie, sk∏adzie), z pomocà tej samej fundacji, wyda∏ cennà ksià˝k´ „Udzia∏ medycyny wroc∏awskiej w rozwoju nauk medycznych w uj´ciu historycznym. Wybrane kierunki” (AM Wroc∏aw 2000, 165 s.,
ISBN 83-7055-268-4). Przedstawiono w niej rys historyczny Wydzia∏u Medycznego UWr w latach 1811-1945
(W. Kozuschek), Wydzia∏u Lekarskiego UWr w latach
1945-1949 i AM w latach 1950-2000, z podrozdzia∏ami:
o podstawowych naukach medycznych (J. Jagielski) i medycynie klinicznej (Z. Knapik i T. Heimrath) oraz Wydziale Farmaceutycznym AM w latach 1950-2000 (J. Pluta i A. Syroka).
Obecna ksi´ga jest Êwietnym merytorycznie, dokumentacyjnie i edytorsko wzbogaconym rozszerzeniem poprzedniej ksi´gi.
Niefortunnie zmieni∏ si´ tytu∏, sugerujàcy w obecnej
ksi´dze istnienie uniwersyteckiej medycyny i farmacji ju˝
od za∏o˝enia uczelni (1702 r.), a nie jak byç powinno – od
r. 1811. Zw∏aszcza, ˝e w∏aÊciwy tytu∏ nie wyklucza∏ w∏àczenia ksi´gi do jubileuszu.
Najwa˝niejsze cechy obecnego dzie∏a mo˝na omówiç
ogólnie, bez wchodzenia w g∏àb rozdzia∏ów. Niezmiernie
wa˝nym jest równoleg∏y tekst polski (strony nieparzyste)
i niemiecki (parzyste) w dwuszpaltowym uk∏adzie, co przyczyni si´ do dalszego naukowego zbli˝enia Polski i Niemiec oraz wspó∏pracy naszych uczelni z niemieckimi; dotyczy to szczególnie Wroc∏awia. Jest to du˝à zas∏ugà auto-

rów, redakcji oraz sponsorów. Bardzo wa˝ne jest te˝ wykorzystanie w ksi´dze Êcis∏ego aparatu naukowego, dzi´ki wieloÊci przypisów i êróde∏, przedstawieniu struktury
i rozwoju uczelni, wydzia∏ów, katedr, klinik i zak∏adów,
programów nauczania oraz rozlicznych fotografii wroc∏awskich uczonych, budynków, publikacji i preparatów.
WÊród rzeszy nazwisk profesorów, dziekanów, rektorów,
itd., wiele osób zaopatrzono w bardziej lub mniej zwi´z∏e
biogramy, z podkreÊleniem osiàgni´ç (nieraz na miar´
Êwiatowà).
W pierwszym rozdziale s∏usznie wypunktowano obecnoÊç na uczelni wroc∏awskiej Polaków, jako studentów,
asystentów, a nieraz i profesorów. W latach 1811-1939
liczba polskich studentów wynios∏a 1284, a doktorantów
275, przyk∏adem profesorów mo˝e byç Jan Mikulicz-Radecki, któremu Kozuschek poÊwi´ci∏ wiele uwagi, równie˝ w innych swoich pracach.
Drugi rozdzia∏, traktujàcy ju˝ o powojennych i dzisiejszych latach, ró˝ni si´ od pierwszego, o charakterze
g∏ównie historyczno-medycznym.
Jest to wynikiem szybkiego i szerokiego rozwoju
uczelni, ze wzrastajàcà liczbà placówek, pracowników naukowo-dydaktycznych i specjalnoÊci. Dlatego z koniecznoÊci ma∏o tu biogramów i cz´Êci zdj´ç, wi´cej uwagi przypada poszczególnym profesorom, katedrom i zak∏adom,
a mniej wydzia∏om i kierunkom. W pierwszym podrozdziale jest bibliografia zamiast przypisów, które jednak
znajdujà si´ w dalszych podrozdzia∏ach. Krótki, trzeci
rozdzia∏ o architekturze budynków poÊwi´ca ponad po∏ow´ swych rozmiarów 18 reprodukcjom obiektów, zajmujàcym ca∏à stron´ (11) lub jej po∏ow´ (7). Rozdzia∏ ten posiada przypisy.
Poza wysokà merytorycznà ocenà na wielkie uznanie
zas∏uguje edytorska strona, u∏atwiajàca, a nawet uprzyjemniajàca czytanie treÊci.
Twarda, lakierowana wielobarwna ok∏adka z fragmentem portyku uniwersyteckiego Leopoldiny. Ânie˝no-bia∏y papier kredowy, Êwietna dyspozycja treÊci oraz dobór i zró˝nicowanie kroju czcionki, wierna reprodukcja
czarno-bia∏ych fotografii, staranna korekta, mimo trudnoÊci wynikajàcych z dwuj´zycznoÊci (np. pisownia nazwiska
Purkinie – s. 44, 45, Purkynie – s. 56, 57, pisanego w innych publikacjach, te˝ jako Purkyne i Purkinye).
Powtórz´ z przekonaniem stwierdzenie, ˝e omawiane pomnikowe dzie∏o jest wa˝nym wydarzeniem dla historii Niemiec i Polski, dla nauki obu krajów, dla historii nauki, medycyny i farmacji oraz samej wroc∏awskiej uczelni.
Prof. Henryk Gaertner
Kraków

Ksià˝k´ do recenzji przekaza∏ wydawca

