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Anotace knihy

Po pěti letech předkládáme čtenářům 
druhé aktualizované vydání monogra-
fie „Klinická pankreatologie” shrnující 
v ucelené a přehledné formě současné 
znalosti z oboru pankreatologie. Nemoci 
pankreatu a jejich léčba představuje pro 
mnoho lékařů i nadále oblast s řadou ne-
jasností, a proto je nutné šířit moderní 
poznatky základního a poznatky o po-
krocích v  možnostech zobrazovacích 
metod, rozvoji léčebných modalit a v ne-
poslední řadě o vývoji na poli prevence 
a screeningu. 

Členění monografie zůstává v  zákla-
dech stejné, jednotlivé kapitoly však re-
flektují posun oboru za dobu pěti let od 
prvního vydání. Úvodem jsou shrnuta 
základní anatomická, histomorfologická 
a fyziologická data vč. regulačních me-
chanizmů pankreatických funkcí. Násle-
duje část věnovaná akutní pankreatitidě 
reflektující moderní poznatky o etiopa-

togenezi, dia gnostice a léčbě. V kapito-
lách na téma chronické pankreatitidy 
jsou popsány základy patofyziologie ne-
moci, její klasifikace, dia gnostika a dife-
renciální dia gnostika a jsou předloženy 
možné terapeutické přístupy. Onkolo-
gická část monografie shrnuje v  pře-
hledné formě základy dia gnostiky a chi-
rurgické léčby nádorů pankreatu, dále 
pak možnosti využití endoskopických 
metod u  nemocí pankreatu. Nově je 
přepracována část týkající se cystických 
neoplazií pankreatu a  v  souladu s  nej-
novějšími poznatky je rozšířena kapi-
tola o autoimunitní pankreatitidě. Nově 
je též zařazena kapitola popisující mož-
nosti screeningu karcinomu pankreatu 
a kapitoly popisující problematiku úrazů 
pankreatu a  chorob pankreatu v  dět-
ském věku. 

Vzhledem k anatomické blízkosti je za-
řazena i kapitola zabývající se nádory Va-

terské papily. Pro větší názornost je text 
bohatě doplněn dokumentací nálezů za 
použití zobrazovacích metod, řadou ná-
zorných grafů, schémat, tabulek a množ-
stvím recentních citací. 

 
Z recenze  
prof. MU Dr. Petra Dítě, DrSc.
„Monografie patří skutečně k tomu ob-
zvláště zdařilému mezi gastroentero-
logickou literaturou. Bude tak nepo-
chybně žádanou odbornou knihou 
mezi gastroenterology, zvláště pak 
mezi pankreatology. Rovněž internisté, 
chirurgové či praktičtí lékaři v mono-
grafii jistě naleznou užitečný zdroj in-
formací o nemocech slinivky břišní.“
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