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Z ODBORNÉ LITERATURY

Cohen-Gadol AA, Spenser DD. The Legacy of Harvey Cushing. Stuttgart,
New York: Thieme 1999. ISBN973-3-13-147861-0.
Klinická neurochirurgie byla založena díky
úsilí mnoha průkopníků. Jedním z nich
byl Harvey Cushing. Vzhledem k tomu,
že mnoho směrů neurochirurgie nebylo
probádáno, snahou Cushinga bylo vytvořit osobní registr pacientů, který by sloužil jako zdroj poučení a poznání. Tak vznikl
jeho velmi podrobný registr nádorů mozku
s fotografickou dokumentací a s kresbami.
Autor knihy (Aron A. Cohen-Gadol) měl
možnost pracovat s původním registrem
Cushinga, a tak vznikla myšlenka napsat
tuto knihu. Publikace má 568 stran a mnoho původních fotografií a náčrtů. Autoři
předkládají celkem 6 kapitol, které se zabý-

vají nejenom problematikou nádorů mozku
a míchy, ale téměř celým spektrem tehdy
známých neurochirurgických operací. Například první kapitola popisuje nádory hypofýzy a paraselární oblasti, kapitola třetí
se zabývá meningiomy, čtvrtá kapitola popisuje léčbu a jednotlivé kazuistiky mozkových aneuryzmat a arteriovenózních
malformací. V šesté – poslední kapitole
čtenář najde popis operací a stavu pacienta například z oblasti tumorů pažní pleteně, faciálního hemispazmu, neurinomu
n. VIII a mnoha dalších. Jednotlivé kazuistiky jsou bohatě dokumentovány, a to jak
fotografickým materiálem, schématy, tak

i podrobným vlastnoručním popisem
Cushinga. I když neurochirurgie prodělala obrovský skok dopředu, od pionýrských dob H. Cushinga, jsou výsledky prezentované v této publikaci a snaha věhlasného neurochirurga o pokrok v oboru
obdivuhodné. Uvedená publikace je cenná
také z historického hlediska. Ukazuje v krátkém historickém období neuvěřitelný pokrok konkrétního medicínského oboru,
a to jak v diagnostice, tak i v samotné
léčbě.

prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.

Anderson DG, Vaccaro A. Decision Making in Spinal Care. Stuttgart,
New York: Thieme 2000. ISBN 3 13 140481-7.
Oba autoři jsou spinálními chirurgy z Thomas Jefferson University Hospital, Pennsylvania. Kniha je rozdělena do 15 částí
a 70 kapitol, má 504 stránek, velké množství ilustrací a schémat. Je určena odborníkům, kteří se zabývají problematikou
chirurgické léčby páteře. Jednotlivé kapitoly jsou psány předními odborníky z mnoha míst USA. Publikace je psaná velmi
přehledným způsobem, který poskytuje
dokonalý návod pro léčbu jednotlivých
onemocnění. Například první část řeší po-
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ranění krční páteře, která jsou přehledným způsobem logicky rozdělena samostatných celků. Druhá část popisuje
léčbu poranění hrudní a bederní páteře,
část třetí se zabývá degenerativním a metabolickým onemocněním krční páteře.
Část 6. a 7. jsou věnovány skoliózám a kyfózám. Poslední 2 části ukazují možnosti
a způsoby zobrazovacích technik a míšního monitorování. V každé kapitole najdeme klasifikaci jednotlivých onemocnění,
klinickou manifestaci, využití zobrazova-

cích technik. Poté následuje léčba s jasnými indikačními kritérii, očekávaný průběh a možné komplikace. Každá kapitola
je zakončena přehlednou literaturou a odkazy. Obrázky a schémata jsou naprosto
jasné, reprezentativní. Celkově kniha působí velmi čtivým dojmem, poskytuje množství současných informací. Jistě najde využití v rukách chirurgů zabývajících se léčbou páteře.
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