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Prezentowana pozycja Head and Neck
Surgery, zawiera szczegó∏owe omówienie podstawowych i eksperymentalnych badaƒ dotyczàcych stanów
przedrakowych a˝ do pe∏noobjawowych postaci choroby i ma szerokie
zastosowanie w rozpoznawaniu rodzajów raka wyst´pujàcych u ludzi. ˚adna inna grupa nowotworów wyst´pujàca u cz∏owieka nie
zosta∏a lepiej opisana, dzi´ki temu mo˝liwe jest poznanie,
a nast´pnie stosowanie w leczeniu najnowszych i docelowych terapii. Ksià˝ka ta w unikalny sposób prezentuje
guzy g∏owy i szyi na potrzeby badaƒ naukowych, eksperymentalne sposoby post´powania z chorobà, rozwiàzania
mo˝liwe do zastosowania w przysz∏oÊci oraz ocen´ najnowszych technik.
Pozycj´ polecamy, poniewa˝:
– zawiera wszechstronnà prezentacj´ zagadnieƒ, które
zosta∏y przygotowane przez uznanych autorów;
– omawia najnowsze osiàgni´cia w badaniu nowotworów i mo˝liwoÊci nauki w tej dziedzinie;
– jest wyczerpujàcym i jednoczeÊnie zwi´z∏ym êród∏em
informacji.

W pozycji Prostate Cancer opisane zosta∏y ró˝norodne zagadnienia
zwiàzane z rakiem prostaty, od podstaw a˝ do sposobów post´powania
z chorobà w warunkach klinicznych.
Wspó∏autorami jest mi´dzynarodowe
grono ekspertów z omawianej dziedziny. TreÊç pozycji przedstawiona jest
w jasny i zwi´z∏y sposób. Obejmuje tematy zwiàzane
ze standartowymi sposobami leczenia, takimi jak prostatektomia za∏onowa, a˝ do tak daleko idàcych, jak kriochirurgia, wspomagajàca terapia hormonalna i laparoskopia.
Czytelnik odnajdzie tu zagadnienia dotyczàce czynników
zwiàzanych z powstawaniem choroby, takich jak: dieta,
genetyka oraz parametry molekularne, a tak˝e omówienie
funkcji seksualnych po przebytym leczeniu raka prostaty.
Z pewnoÊcià nie powinno zabraknàç tej w∏aÊnie ksià˝ki na
pó∏ce ka˝dego chirurga, urologa, onkologa-radiologa i onkologa.
Prezentowana pozycja to:
– bogate êród∏o wiedzy dla naukowców i klinicystów zajmujàcych si´ rakiem prostaty;
– przeglàd aktualnego stanu wiedzy na temat zabiegów
chirurgicznych i komplikacji, jakie mogà wystàpiç
w trakcie ich przeprowadzania;
– prezentacja najnowszych technik laparoskopowych,
∏àcznie z danymi i ilustracjami przedstawiajàcymi poszczególne etapy post´powania.
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DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF OVARIAN
DISORDERS – DRUGIE WYDANIE
Autorzy:Albert Altchek, Liane Deligdisch, Nathan Kase
Wydawca: Elsevier Academic Press
Data wydania: maj 2003
ISBN: 0-12-053642-0
cena: £ 119,00
Recenzja pierwszej edycji Diagnosis
and Management of Ovarian Disorders, która ukaza∏a si´ w New England
Journal of Medicine w grudniu 1996
roku, w nast´pujàcy sposób rekomendowa∏a czytelnikom prezentowanà publikacj´: „Wszechstronny przeglàd biologii jajnika, jakiego nie mo˝na odnaleêç nigdzie indziej. Ksià˝ka ta zainteresuje klinicystów
zajmujàcych si´ ró˝nymi dziedzinami – od lekarzy ginekologów opieki podstawowej, a˝ po specjalistów ginekologów z zakresu onkologii i endokrynologów zajmujàcych
si´ rozrodczoÊcià”.
Uzupe∏nione drugie wydanie, to pozycja gruntownie, ale
równie˝ zwi´êle i wnikliwie opisujàca zmiany zachodzàce
w zakresie leczenia chorób jajnika. Ksià˝ka ta prezentuje
nowatorski i wszechstronny sposób podejÊcia do tematu.
Materia∏y przygotowane zosta∏y przez klinicystów, chirurgów, patologów i naukowców z pokrewnych dziedzin.
Omówione tematy dotyczà mi´dzy innymi: rozrodczoÊci,
wczesnego diagnozowania raka jajnika
i sposobów post´powania w okresie menopauzy. Zakres
informacji, jakie obejmuje prezentowana pozycja, b´dzie
cenny dla klinicystów i naukowców zajmujàcych si´ leczeniem chorób jajnika.
Zalety:
– zawiera najbardziej aktualne informacje dotyczàce
wczesnego diagnozowania choroby;
– przedstawia nowe techniki diagnozowania;
– omawia najnowsze informacje z zakresu rozrodczoÊci;
– prezentuje sposoby leczenia, ∏àczàce badania laboratoryjne z medycynà klasycznà.

GENETIC RECOMBINATION IN CANCER
Autor: Gajanan Sherbet
Wydawca: Elsevier Academic Press
Data wydania: maj 2003
ISBN: 0-12-639881-X
cena: £ 69,95
Tworzenie si´ zmian w komórkach posiadajàcych ró˝ne cechy genetyczne
i ró˝niàce si´, cz´sto nieprawid∏owe, fenotypy poszczególnych komórek, sà kluczowym elementem w powstawaniu
i rozwoju nowotworu oraz jego przerzutów. NiestabilnoÊç genomu, prowadzàca do genetycznej rekombinacji, wydaje
si´ byç podstawowym mechanizmem rodzàcym zmiany
genetyczne. Skutkiem tego jest powstanie nowotworu.
Prezentowana ksià˝ka opisuje rol´ rekombinacji genetycznej w formowaniu takich komórek, które sà odpowiedzialne za rozwój i rozprzestrzenianie si´ nowotworów.
Zakres tematyczny obejmuje mi´dzy innymi: napraw´
DNA, niestabilnoÊç genetycznà, RER (replication error –
b∏´dy w odtwarzaniu si´ czàstek DNA), rekombinacj´ genetycznà, patogenez´ chorób genetycznych, rekombinacje
chromosomowe nowotworu, translokacj´ chromosomowà,
apoptoz´, metylacj´ DNA i inne.
Pozycja ta b´dzie interesujàca dla studentów medycyny
i sta˝ystów oraz badaczy zajmujàcych si´ nowotworami.

AJCC CANCER STAGING MANUAL
– wydanie szóste
Autorzy: Frederick L. Greene, David L. Page,
Irvin D. Fleming, April G. Fritz
Wydawca: Springer
data wydania: 2002
ISBN: 0-387-95271-3
cena: EUR 65,52
Podr´cznik AJCC Cancer Staging Manual and Handbook, przygotowany
przez The American Joint Committee
on Cancer, s∏u˝y lekarzom na ca∏ym
Êwiecie do diagnozowania chorób nowotworowych. Prawid∏owa klasyfikacja i rozpoznanie w∏aÊciwego stadium
choroby pozwala lekarzom okreÊliç
najbardziej efektywny sposób leczenia, oceniç jego rezultaty, a tak˝e porównaç dane statystyczne uzyskane na ca∏ym Êwiecie z ró˝nych instytucji, dzia∏ajàcych lokalnie,
w regionie lub na terenie danego kraju. Szóste, poprawione i uzupe∏nione wydanie, zawiera najbardziej aktualne informacje o stadiach nowotworów umiejscowionych
w ró˝nych cz´Êciach anatomicznych. TreÊç zosta∏a wzbogacona o najnowsze dane z zakresu etiologii i patologii. Pozycja, którà prezentujemy zawiera tak˝e system klasyfikacji stadiów nowotworów oparty o zasady TNM. Wszystkie
informacje TNM na temat stadiów nowotworów zawarte
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w szóstym wydaniu zosta∏y ujednolicone przez AJCC
i UICC (International Union Against Cancer).

THORACIC SURGICAL ONCOLOGY:
EXPOSURES AND TECHNIQUES
(twarda oprawa)

Uk∏ad treÊci zosta∏ podzielony na 48 rozdzia∏ów, wed∏ug
poszczególnych miejsc wyst´powania chorób nowotworowych. Zapoznanie si´ z zagadnieniami dodatkowo u∏atwiajà:
– zwi´z∏e podsumowanie zmian w klasyfikacji TNM
w stosunku do poprzedniego wydania, znajdujàce si´
na poczàtku ka˝dego rozdzia∏u;
– elementy kolorystyczne u∏atwiajàce odnalezienie poszczególnych sekcji;
– CD-ROM zawierajàcy 45 zawartych w ksià˝ce formularzy (z mo˝liwoÊcià ich wydruku);
– obszerny indeks.
Pozycja, która prezentujemy, jest niezastàpionym êród∏em wiedzy i terminologii dla onkologów, patologów,
chirurgów, specjalistów z zakresu medycyny na ca∏ym
Êwiecie.

Author: Jonathan C. Nesbitt; Gary G. Wind; Jean Deslauriers i inni
Wydawca: Lippincott Williams and Wilkins
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ATLAS OF CANCER (twarda oprawa)
Autor: Maurie Markman
Wydawca: Lippincott Williams and Wilkins
Data wydania: maj 2003
ISBN: 0-7817-4280-3
cena: 185,00 GBP
Prezentowany Atlas zawiera setki, bardzo dobrej jakoÊci, ilustracji ze szczegó∏owymi opisami. Dzi´ki temu mamy
do dyspozycji êród∏o wiedzy na temat
wielu chorób z∏oÊliwych, którego zaletà jest niewàtpliwie strona wizualna.
Wspó∏autorami jest ponad 140 uznanych ekspertów z wiodàcych oÊrodków,
które zajmujà si´ chorobami nowotworowymi. TreÊç zawiera najnowsze informacje i mo˝liwe perspektywy dotyczàce diagnozowania, okreÊlania stadiów rozwoju, patologii oraz sposobów leczenia, z uwzgl´dnieniem nowoczesnych technik.
Uk∏ad treÊci zosta∏ uporzàdkowany wed∏ug anatomicznych miejsc wyst´powania choroby. Poszczególne cz´Êci
dotyczà nowotworów g∏owy i szyi, uk∏adu rozrodczego,
p∏uc, uk∏adu trawiennego, uk∏adu moczowo-p∏ciowego,
a tak˝e bia∏aczek, ch∏oniaków, mi´saków, raka piersi, raka skóry i neuroonkologii.

Prezentowana pozycja zawiera opis
technik chirurgicznych wykorzystywanych przy leczeniu chorób z∏oÊliwych
klatki piersiowej i zwiàzanych z tym
ponad 400 ilustracji. To pierwsza taka
ksià˝ka, która ∏àczy przygotowane
przez skrupulatnego chirurga rysunki
z anatomii klatki piersiowej z prezentacjà, krok po kroku, specyficznych technik leczenia dotyczàcych p∏uc, Êródpiersia, tchawicy, kr´gos∏upa i prze∏yku.
Ilustracje, przygotowane przez dr Winda, bazujà na doÊwiadczeniach i fotografiach wykonanych w czasie zabiegów operacyjnych, a tak˝e na sekcji zw∏ok. Przedstawiajà
one obraz klatki piersiowej, wraz z obecnoÊcià guzów inwazyjnych. Obok ilustracji odnajdziemy komentarze przygotowane przez ekspertów.
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