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„Surgery of the Breast.
Principles and Art”
Ed. Scott L. Spear
Philadelphia, New York: Lippincott-Raven, 1998, stron 986, ISBN 0-397-51584-7
Ksià˝ka „Surgery of the Breast – Principles and Art” jest
obecnie najbardziej wszechstronnà monografià omawiajàcà post´p techniki operacyjnej w chirurgii piersi. Jest dzie∏em 67 autorów – w wi´kszoÊci o Êwiatowej s∏awie, z wiodàcych oÊrodków amerykaƒskich i niektórych europejskich.
Podzielona jest na cztery cz´Êci: onkologi´, operacje
rekonstrukcyjne, techniki pomniejszania i korekcji kszta∏tu i sposoby powi´kszania. Cz´Êç onkologiczna rozpoczyna si´ tradycyjnie od epidemiologii, patologii, omówienia badaƒ przesiewowych i przedstawienia metod rozpoznawczych. Interesujàcy jest rozdzia∏ „Mammografia
pooperacyjna piersi”, omawiajàcy m.in. obrazowanie po
operacjach raka oszcz´dzajàcych gruczo∏, po rekonstrukcji wszczepem, po rekonstrukcji tkankami autogennymi,
po wszczepieniu endoprotez z przyczyn kosmetycznych
lub po redukcji. Nast´pnie, bardzo obszernie omówiono wskazania i zasady leczenia oszcz´dzajàcego. Kilka
kolejnych rozdzia∏ów przedstawia mo˝liwoÊci szerokiego
stosowania ró˝norodnych jednoczesnych plastyk miejscowych i technik cz´Êciowej rekonstrukcji w leczeniu
oszcz´dzajàcym, co z jednej strony powinno prowadziç do
optymalizacji wyników estetycznych, a z drugiej – do
mo˝liwoÊci rozszerzenia wskazaƒ do tego typu leczenia.
Osobnym zagadnieniem sà póêniejsze operacje naprawcze po leczeniu oszcz´dzajàcym ze z∏ym wynikiem estetycznym.
Jak na monografi´ mi´dzynarodowej klasy przysta∏o,
szereg zgadnieƒ przedstawianych jest z ró˝nych punktów
widzenia – teksty wielu autorów rozdzia∏ów sà wobec siebie polemiczne. Pozwala to przypomnieç, ˝e w wielu sprawach uprawnione sà poglàdy alternatywne, a zarazem – ˝e
ewolucja postaw ma charakter ciàg∏y. Nowe propozycje
nie zawsze spotykajà si´ z aprobatà. DoÊç przypomnieç, ˝e
propozycja Umberto Veronesiego rozpocz´cia badania
nad leczeniem oszcz´dzajàcym zosta∏a poczàtkowo odrzucona przez Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia. Przyj´to jà
w póêniejszym okresie i jako tzw. I Trial Mediolaƒski
zmieni∏a filozofi´ leczenia raka piersi.
Jak wspomniano, wiele zagadnieƒ przedstawianych
jest w ksià˝ce w ró˝nych uj´ciach. Dodatkowo, ka˝dy rozdzia∏ zamyka polemiczny komentarz redakcyjny, nierzad-

ko obszerny. W rezultacie otrzymujemy wszechstronny
przeglàd opinii znakomitych znawców zagadnieƒ, a nie
– uproszczone „wskazówki post´powania”. W oparciu
o ten przeglàd i o w∏asne doÊwiadczenia czytelnicy mogà
kierowaç w∏asnym post´powaniem.
Kolejne dzia∏y poÊwi´cono radioterapii, badaniom
kontrolnym – osobno po mastektomii, po leczeniu oszcz´dzajàcym i po rekonstrukcji oraz leczeniu systemowemu.
Bardzo wyczerpujàcy i interesujàcy jest rozdzia∏ o psychologicznych implikacjach rozmaitych sk∏adowych leczenia raka piersi. Nie pomini´to przedstawienia oceny
zwi´kszonego ryzyka zachorowania i propozycji post´powania w takich przypadkach.
Cz´Êç omawiajàca operacje odtwórcze sk∏ada si´ z 26
rozdzia∏ów, których autorzy to najcz´Êciej czo∏owi przedstawiciele tej dziedziny na Êwiecie. DoÊwiadczenia chirurgów amerykaƒskich sà niewàtpliwie najwi´ksze – wg
sonda˝u Amerykaƒskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej w roku 1990 wykonano w Stanach blisko
43 000 operacji odtwórczych, o 25% wi´cej ni˝ dwa lata
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wczeÊniej. Otrzymujemy zatem przeglàd wszystkich metod
w ich najnowszej, udoskonalanej przez wiele lat doÊwiadczeƒ formie. Omówiono operacje odtwórcze z u˝yciem
wszczepów, tkanek autogennych i mikrochirurgii. Obok
metod obecnie dominujàcych, nie pomini´to stosowanych rzadko – jak p∏aty poÊladkowe i biodrowe. Zwrócono uwag´ na najnowsze, choç zarazem najtrudniejsze –
p∏aty perforatorowe. Post´p technik operacyjnych w ostatnich dwudziestu latach jest uderzajàcy.
Omawiana monografia nie ma obecnie sobie równych w zakresie przedstawienia technik chirurgicznych
w operacjach piersi. Pokazuje ogromny wzrost udzia∏u
metod rekonstrukcyjnych w nowoczesnym leczeniu raka.
Wzrost ten jest z jednej strony wynikiem dynamicznego
rozwoju chirurgii odtwórczej, a z drugiej – nieuchronnej
zmiany filozofii leczenia, zast´pujàcej bezwzgl´dny radykalizm miejscowy metodami zachowujàcymi lub przywracajàcymi pierÊ – bez ujemnego wp∏ywu na wynik odleg∏y.
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