Editorem jubilejního, desátého svazku Trendů soudobé diabetologie je prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., namísto prof. MUDr. Jindřišky Perušičové, DrSc., jež byla pořadatelkou svazků 1-9 a které za to patří poděkování nakladatelství, autorů i čtenářů. U dalších svazků bude editorství cirkulovat. Do tohoto čísla přispěla řada našich předních diabetologů. Možná i proto se mohlo objevit mnoho témat v širokém záběru - od patofyziologie přes kliniku až k perspektivám terapie diabetu. Vybraná témata jsou také v souladu s posláním knižnice představovat trendy a novinky oboru.

Vlastní odborný text tvoří 7 samostatných kapitol. V prvé prof. Škrha informuje o problematice diferenciace pankreatických buněk a perspektivách léčby diabetu, o normální ontogenezi a neogenezi Langerhansových ostrůvků, regeneraci a apoptóze B-buněk. V druhé kapitole referuje doc. Saudek o současné transplantaci ledviny a pankreatu, izolované transplantaci pankreatu i izolovaných Langerhansových ostrůvků a regeneraci B-buněk. Třetí kapitola z pera prim. Šmahelové probírá význam necholesterolových sterolů, lipidů a steroidů u diabetu 2. typu a diabetické dyslipoproteinémie a hypotézu Simonenové. Čtvrtá kapitola se věnuje metabolickému syndromu a fyzické aktivitě. Napsali ji MUDr. Doležalová a docent Haluzík. Nestor naší diabetologie, prof. Rybka, zpracoval čistě klinické téma: hospitalizovaný diabetik. Mohl v něm uplatnit svoje mnohaleté zkušenosti. Jeho text je informačně hodnotný, doprovázený četnými tabulkami. Předposlední kapitola, napsaná společně prof. Friedem, prof. Svačinou a MUDr. Klárou Owen, se zamýšlí nad přínosem bariatrické chirurgie při redukci hmotnosti extrémně obézních diabetiků. Popisuje vlastní techniku operačních výkonů a definuje jak indikace, tak i kontraindikace těchto operací. Autorem poslední, sedmé kapitoly, je prof. Svačina. V tématu Nové formy inzulinoterapie se věnuje netradičním způsobům aplikace inzulínu, zvláště možnostem inhalační, transdermální a tabletové aplikace. Téma je velmi aktuální a je zajímavě napsané.
Doplňkem textu je 50 tabulek a 23 černobílých obrázků. Za každou kapitolou je uvedena použitá literatura.

Jubilejní, desátý svazek Trendů soudobé diabetologie se skutečně podařil. Zasloužil se o to především výběr prestižních autorů i mimořádně zajímavých a aktuálních témat.

