Lékařské veřejnosti se dostává v monografii našeho předního gastroenterologa doc. Zavorala, hlavního autora a pořadatele multioborově pojatého díla, u nás dosud chybějící a velmi potřebná moderní kniha o karcinomu pankreatu. Rukopis knihy recenzovali prof. MUDr. Vladimír Král, CSc., a prof. MUDr. Petr Dítě., DrSc.
Rostoucí výskyt karcinomu pankreatu v naší republice a nedobré léčebné výsledky, kdy mortalita se téměř rovná incidenci, vyžadují větší pozornost a informovanost lékařů, kteří se s pacienty postiženými tímto zákeřným onemocněním setkávají.
Kromě hlavního autora spolupracovalo při přípravě monografie dalších 17 odborníků, tak jak si to vyžádalo narůstající množství teoretických poznatků o pankreatické kancerogenezi a také poznatků klinických, zaměřených na diagnostiku a léčbu.
Kniha předkládá současné znalosti o epidemiologii a rizikových faktorech, zahrnuje kapitolu o molekulární genetice a v kapitole o patologii a morfologii uvádí také, dle WHO jedinou závaznou, klasifikaci pankreatických malignit.
Klinický obraz, diagnostika laboratorní a endoskopická a zobrazovací metody jsou podrobně popsány a obrazově dokumentovány a hodnoceny z hlediska přínosu k diagnóze, především k určení stadia a tedy resekability nádorového onemocnění. V kapitole o stagingu je porovnáván klasifikační systém euro-americký s náročným japonským ve vztahu k vypovídací hodnotě pro prognózu a volbu léčebné strategie.
Endoskopická léčba s možnostmi radikálního ošetření některých periampulárních nádorů a se všemi endoskopickými postupy paliativními je obsahem další kapitoly.
Protože chirurgická léčba je u karcinomu pankreatu stále základní léčebnou metodou a přitom současná chirurgická praxe není jednotná, zvolil pořadatel monografie pohled dvou chirurgů: prof. Rysky uvádějícího standardní euro-americké postupy a prim. Visokaie uplatňujícího japonskou školu radikálních lymfadenektomií. V obou kapitolách o chirurgii pankreatu jsou oběma autory uvedeny obecné principy operací, jejich vlastní výsledky a některé kazuistiky dokreslující typickou i méně obvyklou symptomatologii onemocnění spolu s diagnostickým a léčebným postupem.
Monografii uzavírá kapitola o současných možnostech onkologické terapie neoadjuvantní, adjuvantní a paliativní, včetně standardních a doporučených postupů.
Text knihy je přehledně členěný, s perfektní grafickou úpravou a je bohatě ilustrován barevnými a černobílými fotografiemi a kresbami v dokonalém provedení. To vše na krásném papíře a psáno hezky česky.
Sama považuji tuto knihu za obsahově vynikající, za vzhledově velmi pěknou a zdařilou, autorům k ní gratuluji a přeji si spolu s nimi, aby pomohla lékařské veřejnosti karcinom pankreatu racionálně diagnostikovat a léčit a přispěla tak ke zlepšení prognózy všech nemocných, kteří byli touto chorobou postiženi.

