ONKOLOGIJA / uvodnik

Uvodnik

Pomladno {tevilko pri~enjamo s Pregledi. B. Jan~ar opisuje
obsevanje benignih bolezni z ionizirajo~imi `arki. S
tak{nim zdravljenjem so pri~eli `e zelo zgodaj v zgodovini
radioterapije. V nekaterih centrih je bilo bistveno ve~
bolnikov obsevanih zaradi benignih bolezni kot pa zaradi
raka. Neposredno sopojavi so bili prehodnega zna~aja in
relativno nepomembni. Šele kasneje so ugotovili kak{ne so
lahko kasne posledice sevanja (n.pr. posledice uporabe
nuklearnega oro`ja v Hiro{imi in Nagasakiju). Ve~ina
centrov je zato zmanj{ala oz. opustila obsevanje benignih
bolezni, v novej{em ~asu pa so na novo postavili indikacije
za tovrstno zdravljenje.

raka dojke. Na tak na~in lahko ER dolo~amo pred
operacijo, kar je pomembno za na~rtovanje
preoperativnega zdravljenja, receptorje pa lahko dolo~imo
tudi, kadar operativno zdravljenje ni mogo~e. V. Kloboves
Prevodnik in M. Us Kra{ovec predstavljata novo dodatno
metodo za odkrivanje limfomskih celic v izlivih imunofenotipizacijo s preto~nim citometrom. S. Bor{tner s
sodelavci opisuje pomen urokinaznega aktivatorja
plazminogena, njegovih zaviralcev in receptorja kot
napovednih dejavnikov za potek bolezni in odgovor na
sistemsko zdravljenje pri bolnicah z rakom dojke.
V @ari{~e smo tokrat postavili slikovne metode v onkologiji.
I.Kocjan~i~ s sodelavci pi{e o radiolo{ki diagnostiki, M.
Rener pa o pomenu mamografije v zgodnjem odkrivanju
raka dojke.

V rubriki Novosti B. Casar in P. Strojan predstavljata
stereotakti~ne tehnike obsevanja v radioterapiji. Uvedba
stereotakti~nega principa v radioterapijo v za~etku
petdesetih let prej{njega stoletja je posledi~no omogo~ila
do tedaj nedosegljivo natan~nost na~rtovanja in izvajanja
obsevanja. Danes z imenom stereotakti~na radiokirurgija
opredeljujemo obsevalno tehniko, ki temelji na
stereotakti~nih principih opredelitve tar~e in izvedbe
obsevanja. Obsevamo z eno samo frakcijo ob uporabi
ve~jega {tevila `arkov, ki ne le`ijo na isti ravnini.
Stereotakti~no obsevanje se uporablja za zdravljenje
{tevilnih malignih in benignih mo`gankih lezij ter nekaterih
funkcionalnih okvar. I. Srebotnik Kirbi{ opisuje dolo~anje
estrogenskih receptorjev (ER) v vzorcih aspiracijskih biopsij

V rubriki Priporo~ila predstavlja B. Jezer{ek s sodelavci
priporo~ila za obravnavo bolnikov z ne-Hodgkinovimi in
Hodgkinovim limfomom.
V Paliativni oskrbi smo dali tokrat besedo B. Mudrov~i~, ki
razpravlja o pomenu svojcev v paliativni oskrbi in oskrbi v
hospicu.
Zvonimir Rudolf, glavni urednik
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