Autor, profesor MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., děkan 1. LF UK v Praze a přednosta III. interní kliniky VFN - Kliniky endokrinologie a metabolismu, předkládá odborné veřejnosti útlou publikaci věnující se problematice cukrovky.
Počet diabetiků v celém světě stále narůstá a předpokládá se, že tento trend bude pokračovat.
Ačkoliv je zřejmé, že bez genetické dispozice nemůže choroba vzniknout, je nárůst dán především celosvětovými změnami životního stylu. V publikaci je proto věnována pozornost faktorům ovlivňujícím prevenci diabetu. Jsou zde uvedeny možnosti prevence diabetu 1. a 2. typu.
Vznik diabetu 1. typu mimo geneticky suscebilní terén ovlivňuje do určité míry časný příjem kravského mléka (kratší doba kojení) a virové infekce. Oba faktory se podílejí na vzniku autoimunitní reakce proti β-buňkám pankreatu. Autoimunitní proces pak může spustit řada virů. U nás vzrostla incidence diabetu 1. typu asi o 6 %. Prevence diabetu 1. typu je možná jen do určité míry, přesto jsou některé doporučené postupy nadějné. Včasná léčba diabetu 1. typu zlepšuje prognózu.
Autor dále vysvětluje pojem metabolického syndromu definovaného X. Reavenem (cukrovka, hypertenze, obezita i rizikový faktor aterosklerózy) a jejich vzájemné vazby. Obezita je např. v části případů projevem stejného genetického základu jako diabetes mellitus 2. typu! Metabolický syndrom je rovněž dílem podmíněn geneticky a dílem je ovlivněn  prostředím (přejídání, kouření, nedostatek pohybu, stres). V predikci diabetu 2. typu jsou uvedeny faktory snižující jeho výskyt - cílená prevence, která je u tohoto typu úspěšnější než u typu 1.
V samostatné části je uveden vliv systémového zánětu u pacientů s metabolickým syndromem na vznik cukrovky 2. typu. Gestační diabetes je řazen do metabolického syndromu a je možnou předpovědí vzniku diabetu 2. typu u matky i u dítěte.
Dietní vlivy a vznik diabetu jsou součástí kapitoly o nefarmakologické prevenci diabetu 2. typu (zahrnuje upozornění na internetové edukační programy).
Medikamentózní možnosti prevence diabetu, které jsou výrazným úspěchem medicíny, jsou  přehledně uvedeny v kapitolách 7 a 8.
Závěr publikace tvoří aktuální doporučení pro prevenci 2. typu diabetu (doporučení Americké diabetologické společnosti), která jsou pokládána za reálná a nezbytná:
·	Glykémii nalačno a orální glukózový test provádět u osob starších 45 let s BMI nad 25.
·	Stejné opatření u mladších osob s BMI nad 25, má-li vyšetřovaná osoba ještě další rizikový faktor (gestační diabetes v anamnéze, hypertenzi, dyslipidémii apod.).
Kniha je doplněna rozsáhlou literaturou a přehlednými grafy a tabulkami, které výborně ilustrují všechny údaje. Řadí se tak k publikacím, které přinášejí současný pohled na problematiku cukrovky a zároveň možnosti lékařské vědy tuto problematiku řešit.

