Přes všechny pokroky v diagnostice i léčbě zůstává karcinom pankreatu jedním z nejzávažnějších nádorových onemocnění s vysokou mortalitou. Ačkoliv základní a dosud nepřekonanou léčebnou metodou zůstává chirurgické řešení, autor volil multioborovou koncepci této monografie především pro množství teoretických i klinických poznatků. Z téhož důvodu rovněž oslovil početný autorský kolektiv.

Úvodní kapitola je věnována epidemiologii výskytu a rizikovým faktorům. Např. za velice rizikový pro vznik zhoubného novotvaru pankreatu je pokládán vyšší věk. Ze zevních faktorů je pak spojováno až s trojnásobným zvýšením rizika vzniku malignity slinivky břišní kouření (dá se ovlivnit!).

Vzhledem k primárně genetické podstatě karcinomu pankreatu lze základní mechanismy onkogenních procesů nádorové transformace hledat především v oblasti genových poruch, jak autoři uvádějí v kapitole Molekulární genetika. V následující kapitole věnované hereditární pankreatitidě a karcinomu pankreatu jsou shrnuty molekulárně genetické a patofyziologické mechanismy rozvoje tohoto onemocnění i jejich vzájemný vztah. Pacienti s hereditární pankreatitidou mají vysoké riziko rozvoje adenokarcinomu pankreatu.

Patologie a morfologická klasifikace je obsahem další kapitoly uvádějící výtěžné tabulky dělení maligních epiteliálních nádorů dle WHO, obrázky histologických preparátů i názornou fotodokumentací.

Alarmující zkušenost, že pouze necelá 2 % nemocných přežívají déle než 5 let, rozmanitost příznaků, pankreatická bolest s typickou polohou nemocného a další klinické příznaky adenokarcinomu pankreatu jsou podrobně uvedeny v samostatné kapitole, která je rovněž věnovaná diagnostice onemocnění. Vysvětlující laboratorní parametry upozorňují na výtěžnost prováděných vyšetření. Přesně popsány a následně uvedeny jsou diagnostické přínosy neinvazivních i invazivních zobrazovacích vyšetřovacích metod. Výborné jsou ilustrativní rentgenové snímky i fotodokumentace histologických nálezů doplňující tuto rozsáhlou kapitolu, která je ukončena diagnostickými postupy a jejich volbou.

Klasifikační systém je zpracován v kapitole o stagingu. Endoskopické formy terapie (paliativní, endoskopická biliární drenáž) a chirurgická terapie jsou představeny podrobně - od stanovení stagingu, volby operačního výkonu až po samotné výkony. Největší šancí pro nemocné stále je radikálně provedený chirurgický výkon. Dalšího zlepšení lze dosáhnout radioterapií nebo systémovou onkologickou léčbou, která je popsána samostatně.

Ke každé kapitole je připojen velký soubor odborné literatury, přehledné grafy, tabulky a výborná fotodokumentace; publikace je rovněž obohacena cennou kazuistikou. Seznam zkratek a rejstřík jsou samozřejmou součástí knihy.

Velice záslužná monografie podává ucelenou informaci o současných znalostech rozsáhlé problematiky karcinomu pankreatu. Je také objektivním konstatováním problému současné gastroenterologie, neboť, jak je uvedeno v předmluvě, »chirurgicky radikálně léčitelný karcinom pankreatu - a jiná léčba s touto vyhlídkou není v současnosti k dispozici - je klinicky asymptomatický. /.../ Proto zůstává noční můrou a velkou výzvou současné gastroenterologie.«.

