
Pomladno {tevilko pri~enjamo s Pregledi. I. @agar
predstavlja nuklearnomedicinske scintigrafske preiskave pri
bolnikih z nevroektodermalnimi tumorji. Nameni teh
preiskav so zamejitev bolezni, diferencialna diagnostika in
na~rtovanje zdravljenja s primernim radiofarmakom.
Pomembne spremembe je nuklearna medicina do`ivela z
uvedbo novih radiofarmakov in z uvedbo nove
funkcionalno diagnosti~ne preiskave – pozitronske
emisijske tomografije. B. Kragelj in sodelavci predstavljajo
pomen in vlogo obsevanja pri zdravljenju lokaliziranega
raka se~nika. Radioterapija je pri teh bolnikih sicer
praviloma omejena na primere, ko cistektomija ni mo`na,
dodatno pa se uporablja kombinacija s kemoterapijo. Pri
manj{i skupini bolnikov pa je lahko kombinacija obsevanja
in kemoterapije po popolni TUR enakovredno zdravljenje v
primerjavi z radikalno cistektomija ob dejstvu, da ohranimo
se~nik in njegovo normalno delovanje. P. Strojan poro~a o
verukoznem karcinomu sluznic podro~ja glave in vratu. Gre
za relativno redek, nizko maligen, vendar lokalno agresiven
tumor. Kirur{ko zdravljenje je metoda izbora vedno, kadar
ne povzro~a funkcionalno ali kozmetsko pomembnih okvar.
Uspeh pravilno na~rtovane kombinacije so~asnega
obsevanja in kemoterapije verukoznega karcinoma je
primerljiv z rezultati kirur{kega zdravljenja. V Novostih S.
Bebar pi{e o biopsiji varovalne bezgavke pri raku zunanjega
spolovila. Biopsija varovalne bezgavke pri raku zunanjega

spolovila bi lahko postala standardni postopek za oceno
stanja bezgavk z zelo visoko negativno napovedno
vrednostjo. Zaradi redkosti tovrstnih tumorjev pa so za
uveljavitev preiskave potrebne ve~je multicentri~ne
raziskave. V @ari{~e smo uvrstili dva prispevka. M. Primic
@akelj s sodelavci poro~a o bremenu raka v Sloveniji v letu
2001, v katerem je na novo zbolelo za rakom `e ve~ kot
9000 ljudi. T. ^ufer predstavlja hormonsko zdravljenje
invazivnega raka dojk. Hormonsko zdravljenje je najstarej{a
metoda sistemskega zdravljenja raka, najbolj u~inkovito pa
je pri raku dojke pri `enskah in raku prostate pri mo{kih. V
Prikazih primerov B. Pajk predstavlja primer dopolnilnega
hormonskega zdravljenja predmenopavzne in primer
pomenopavzne bolnice z rakom dojke. V rubriko
Priporo~ila smo uvrstili smernice za zdravljenje akutnega
stanja zmedenosti in delirija pri bolniku z rakom, ki sta jih
pripravili T. Ro{ in U. Salobir. V rubriki Za prakso M.
Podkraj{ek s sodelavci govori o pomenu ultrazvo~ne
preiskave pri bolnicah z malignomom dojke, @. Pohar
Marin{ek pa predstavlja citopatologijo v diagnostiki
tumorjev otro{ke dobe.
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