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mích, u části z nich se jednalo dokonce
Vážené a milé kolegyně a kolegové,
vítám vás u prázdninového vydání na- o anastomózy u pacientů s chirurgicky
T. Hucl
šeho
časopisu. Je mi potěšením předsta- alterovanou anatomií. Vysoká technická
Klinika
Transplantcentrum,
IKEM, Praha
a klinická
úspěšnost a nízké riziko komvit
vámhepatogastroenterologie,
v sekci klinické a experimentální
gastroenterologie a hepatologie několik plikací dávají této nové éře v intervenční
zajímavých článků z různých částí České endosonografii velkou naději [3].
Akutní pankreatitida je relativně časté,
republiky a Slovenska.
Většina pacientů s cystickou fibrózou
Vážené a milé kolegyně a kolegové,
Objektivní hodnocení motorické akti- ale především závažné onemocnění. Alžvítám vás u prázdninového vydání Gas- trpí pankreatickou exokrinní insuficiencí,
vity žaludku je obtížné. Helena Medková běta Hujová z Prahy zpracovala soubor
troenterologie a hepatologie věnova- avšak málokdo má ostatní typické sympz Hradce Králové vyšetřila pomocí elek- všech pacientů po transplantaci jater
ného klinickému a experimentálnímu tomy akutní či chronické pankreatitrogastrografie 33 pacientů se systémo- v IKEM a zjistila, že akutní pankreatitida
výzkumu. Je pro nás potěšením, že v le- tidy. Pavla Tesaříková z Brna upozorňuje
vou sklerodermií, u kterých taková mě- je po transplantaci ještě častější a zánejen na tuto zajímavou skutečnost, ale
tošním roce pochází třetina článků ze
ření nebyla dosud provedena. U všech važnější chorobou. Zajímavým zjištěním
velmi podrobně a zajímavě popisuje
Slovenska, což je jistě především záslupacientů kromě jednoho byl nález ab- bylo to, že významným rizikovým faktokomplexní vztah cystické fibrózy a onehou koeditora časopisu dr. Petera Bánovnormální, dominovala bradygastrie a sní- rem vzniku pankreatitidy je chronická
mocnění pankreatu [3].
čina ml.
infekce virem hepatitidy B jako indikace
žená postprandiální plocha amplitud [1].
Multikanálová intraluminální impeInzulinová rezistence je klíčovým téPlicní hypertenze může vzniknout k transplantaci [4].
matem současné medicíny u pacientů dance kombinovaná s pH-metrií umožKrvácení do horní části zažívacího
sekundárně jako komplikace portální
s diabetem či obezitou a s nimi spojenými ňuje sledovat také pohyb bolusu plynu
hypertenze. Petra Pavlíková z Prahy uká- traktu zůstává častým problémem. Zav jícnu, a stanovit tak diagnózu porukardiovaskulárními chorobami. V našem
zala, že mezi téměř tisíci transplanto- jištění urgentní endoskopie a hospitalichy nazývané nadměrné supragastrické
oboru se s ním nově setkáváme jako
vanými pacienty se jedná o komplikaci zace může být v řadě případů obtížné,
s důležitým mechanizmem při vzniku ja- říhání. Michal Prokopič z Martina retrovelmi vzácnou. Odhalení této závažné ale také nemusí být nutné. Glasgowterní steatózy, která je ve své konečné po- spektivě zhodnotil soubor vyšetřených
komplikace vycházející z echokardio- -Blatchford skóre (GBS) slouží k odhadu
době stále častější indikací k transplan- pacientů a nelezl šest splňujících kritégrafického vyšetření umožnilo u posti- závažnosti krvácení a potřeby léčby.
taci jater. Irena Hejlová-Míková z Prahy rií pro tuto diagnózu. Jejich rezistenci ke
žených pacientů podání specifické léčby Pavla Tesaříková z boskovické nemocukazuje, že častý výskyt inzulinové rezi- konzervativní či chirurgické antirefluxní
a provedení transplantace jater, byť tře- nice zhodnotila téměř sto pacientů, kteří
stence u pacientů před transplantací po léčbě lze nejspíše vysvětlit absencí patobyli vyšetřeni se známkami krvácení. Potina pacientů nakonec zemřela [2].
transplantaci klesá, avšak do 2 let dosa- logického refluxu [4].
Metalické lumen apoziční stenty způ- drobnou statistickou analýzou zjistila, že
huje původních hodnot [1].
Naše chápání role nervového systému
sobily revoluci v intervenční endosono- hranicí pro bezpečnou ambulantní péči
v patogenezi či symptomatologii onePacienti s celiakií mají zvýšené riziko
grafii. Jedná se o akcesorium, které s do- je skóre ≤ 2 spíše než doposud používzniku pneumokokových infekcí. La- mocnění zažívacího traktu je stále nedostatečnou bezpečností a přiměřenou vané ≤ 1, což by mohlo snížit nároky na
dislav Douda z Hradce Králové vyšet- statečné. Napomoci může nová metoda,
technickou náročností umožňuje nejen endoskopickou a nemocniční péči [5].
řil u souboru pacientů s celiakií subpo- kterou spoluvytvořil autorský kolektiv
drenáže pankreatických kolekcí, ale také
Funkční poruchy trávicího traktu mají
pulace paměťových B lymfocytů jako vedený Peterem Liptákem z Martina. Exzaložení anastomóz mezi zažívacím trak- multifaktoriální příčinu, jedním z faktorů
nepřímého markeru funkčního hypo- perimentální model spočívá v použití
tem a okolními strukturami, jako jsou může být abnormální aktivita autonomtransgenní myši, u které je možné posplenizmu. Téměř všechny vyšetřené
žlučovody či žlučník. Poslední novinkou ního nervového systému. Peter Lipták
subpopulace vykazovaly statisticky vý- mocí 2-fotonové fluorescenční mikroskojsou anastomózy s jinou volnou částí z Martina provedl testy na aktivitu parapie sledovat v experimentu aktivitu stoznamně nižší hodnoty u pacientů ve
lumen zažívacího traktu. Vladimír Nosek sympatického a sympatického nervového
srovnání s kontrolami. Tento rozdíl by vek aferentních neuronů najednou [5].
z Jablonce nad Nisou prezentuje první systému u pacientů s různými typy funkční
mohl přispět k vysvětlení zvýšené náDěkuji všem autorům, kteří do prázda největší soubor pacientů s gastrointes- dyspepsie. Zjistil, že parasympatická rechylnosti k infekcím [2].
ninového čísla přispěli. Některým z nás
tinálními anastomózami v našich ze- gulace byla u těchto pacientů snížená

jak v klidu, tak při stresové zátěži, naproti
tomu regulace sympatiku byla naopak
zvýšená v reakci na stresový podnět [6].
Děkuji všem autorům, kteří v době prázdnin usedli k počítačům a vyměnili cestování za přípravu článků. Jednu medičku,
tři mladé lékařky a jednoho mladého lézpříjemní konec prázdnin a pomohou
kaře z univerzitních pracovišť skvěle doplnastartovat do normálního pracovního
nil zkušený primář z neakademického prarežimu. Speciální poděkování patří aucoviště. Přeji vám příjemné čtení.
torům, kteří připravili své texty v angličtině. Je to výzva a příležitost nejen pro
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