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Editorial

Pohled gastroenterologa přináší ka
zuistika raritního MALT lymfomu proxi
málního ilea [4]. Doktor Drašar popisuje 
dia gnostický proces a onkologickou, en
doskopickou (balonová dilatace) i  chi
rurgickou léčbu (urgentní operace s ná
lezem hemoperitonea).

Věřím, že mezioborová spolupráce 
v  péči o  pacienty s  nádory trávicího 
traktu bude i  nadále standardem naší 
klinické praxe.

Přeji inspirativní čtení. 
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skopie v dia gnostice hepatocelulárního 
karcinomu, který je publikován v anglic
kém jazyce. 

V oblasti trávicího traktu je velmi za
jímavý přehledový článek týmu pod 
vedením docenta Pohnána, který při
náší souhrnné informace o  miniinva
zivní a robotické chirurgii tumorů jícnu 
a žaludku [2]. Tento přístup je využíván 
stále častěji a  jeho výhodou jsou ze
jména bezpečnost (nižší výskyt poope
račních poranění, menší krevní ztráta), 
proveditelnost (víceprvková artikulace, 
kratší doba učení) a  onkologická efek
tivita (vyšší počet odebraných lymfatic
kých uzlin). Text je provázen bohatou 
fotodokumentací.

Téma robotické chirurgie je obsahem 
i  další publikace kolegů z  Chirurgické 
kliniky ÚVN. Doktor Langer prezen
tuje výsledky nerandomizované stu
die u 204 pacientů s karcinomem rekta, 
u nichž byla v letech 2016–2020 prove
dena roboticky asistovaná operace  [3]. 
U 136 pacientů (67 %) byla provedena 
totální mezorektální excize, u  68  pa
cientů (33 %) parciální mezorektální ex
cize. V  celém souboru bylo zazname
náno jen malé množství komplikací 
(18  pacientů), většinou šlo o  poruchu 
hojení anastomózy. Ve srovnání s  ote
vřenými a  laparoskopickými resekcemi 
karcinomů rekta dosahují roboticky asis
tované výkony shodných onkologických 
výsledků při nižší četnosti komplikací.  

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
onemocnění covid19 ovlivňuje naše ži
voty již druhým rokem a letošní editorial 
by mohl být podobný tomu loňskému. 
Vliv pandemie na všechny oblasti medi
cíny včetně gastroenterologie a preven
tivních programů je neoddiskutovatelný. 
Data z Národního programu screeningu 
kolorektálního karcinomu ukazují, že 
pokles provedených testů na okultní 
krvácení do stolice (TOKS) byl oproti 
srovnatelnému období v roce 2019 nej
výraznější od října do prosince 2020, 
a  to o  27  %. V  prvních třech měsících 
roku 2021 byl tento jev stále patrný (po
kles o 17 %), ale v období od dubna do 
června 2021 se počet výkonů vyrovnal. 
Podobný trend je viditelný i u screenin
gových koloskopií, kdy byl největší po
kles (o 30 %) od dubna do června 2020, 
a  situace se stabilizovala v  první polo
vině roku 2021. Je otázkou, jak se projeví 
nastupující další vlna v těchto podzim
ních měsících.

Nicméně toto číslo časopisu Gastroen
terologie a hepatologie jsme zaměřili na 
téma mezioborové spolupráce v oblasti 
gastrointestinální onkologie. Mezi vy
zvanými příspěvky najdete články nabí
zející pohled gastroenterologa i chirurga 
na nádory trávicí trubice a hepatopan
kreatobiliární oblasti. Z hlediska meziná
rodní prestiže je důležitým příspěvkem 
původní práce doktora Hříbka a kolegů 
z ÚVN [1] zaměřená na přínos spektro
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