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Vrcholem sekce je anglicky psaný ori
ginální článek Jana Bureše z  Hradce 
Králové. V experimentální práci na pra
sečím modelu autoři studovali vliv keta
minu, který se používá k úvodu do cel
kové anestezie, na motorickou funkci 
žaludku. Ukázalo se, že ketamin i v jedné 
intramuskulární dávce ovlivňuje myolek
trické funkce žaludku, a může tak ovliv
nit studie hodnotící gastrointestinální 
motilitu u prasat.

Prázdninové číslo má za cíl prezento
vat především originální práce. Tento rok 
je však jejich zastoupení menší než ob
vykle. Jsem rád, že jsme místo nich mohli 
nabídnout alespoň přehledové články 
na zajímavá témata. Pochází většinou 
od mladých autorů, kteří tak ukázali, že 
se dokáží velmi dobře zhostit i takového 
úkolu. Přesto beru letošní vydání jako 
výzvu pro další rok, abychom si název 
vydání zasloužili. Děkuji všem autorům, 
kteří do prázdninového čísla přispěli, 
a Vám čtenářům, že jste si našli čas k jeho 
přečtení. Doufám, že bude obohacením. 
Přeji Vám příjemný zbytek prázdnin.

prof. MU Dr. Tomáš Hucl, Ph.D.
koeditor sekce Klinická  

a experimentální gastroenterologie
tohu@ikem.cz

transplantaci mají vyšší riziko vzniku ně
kte rých malignit, toto riziko však v pří
padě kolorektálního karcinomu není dle 
literatury jednoznačné. Z dostupné lite
ratury se zdá, že pacienti po transplan
taci jater mají o něco vyšší riziko vzniku 
tohoto nádoru, který ale vzniká typicky 
u  pacientů s  primární sklerozující cho
langitidou a ulcerózní kolitidou. Vlastní 
zkušenosti z  transplantačního centra 
v IKEM jsou také motivací k těsnému ko
loskopickému sledování pacientů po 
transplantaci jater. 

Alena Berková z  Brna se v  přehledo
vém článku věnuje problematice poruch 
pánevního dna z  gastroenterologického 
pohledu. Komplexně popisuje klasifikaci 
těchto poruch, etiologii, klinickou sympto
matologii, dia gnostiku a léčbu od úpravy 
životosprávy přes rehabilitaci po chirur
gii. Článek je přehledným souhrnem, který 
pomůže v praxi každému z nás.

Kolektiv autorů pod vedením S. Bani
hashema z Teheránu studoval efekt fy
zické aktivity, abstinence od alkoholu 
a kouření a dietních opatření na symp
tomy a  kvalitu života u  55  pacientů 
s dráždivým tračníkem. Dva měsíce po 
zahájení intervence došlo k  statisticky 
významnému poklesu tíže symptomů 
a zlepšení kvality života. 

Vážené a milé kolegyně a kolegové, 
po roce se opět scházíme u prázdnino
vého vydání Gastroenterologie a hepato
logie. Dovolte mi pozvat Vás k jeho pře
čtení a představit Vám část jeho obsahu. 

Denisa Kyselová z  Prahy se tradičně 
věnuje hepatologickému tématu. Tento
krát zpracovala podrobně problematiku 
sarkopenie, myosteatózy a  syndromu 
křehkosti u pacientů s poruchou jaterní 
funkce. Jedná se o  různé formy poru
chy svalové tkáně, které jsou u pacientů 
s  jaterní cirhózou časté a  ovlivňují je
jich morbiditu, mortalitu a kvalitu života. 
Článek představuje možnosti jejich dia
gnostiky, prevence a léčby. 

Lukáš Bajer z Prahy se ve své práci vě
nuje skupině pacientů s  časnou for
mou Crohnovy choroby a  snaží se od
povědět na otázku, zda může bio logické 
léčba u těchto pacientů zajistit dlouho
dobý léčebný efekt či předcházet kom
plikacím. Znalost specifických patofyzio
logických dějů, které se v časné fázi této 
choroby uplatňují, umožní identifikaci 
pacientů vhodných k  této léčbě a cíle
ných bio logik.

Jiří Jungwirth pracující v  německém 
Widenu se zabýval tématem kolorektál
ního karcinomu po transplantaci jater. 
Je všeobecně známo, že pacienti po 
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kteří měli možnost být členy autorského 
kolektivu připravujícího doporučené 
postupy Evropské společnosti pro gas-
trointestinální endoskopii (ESGE). Jedná 
se nejen o  možnost přispět k  rozšíření 
znalostí o dané problematice, v jeho pří-
padě resekci duodenálních polypů, ale 
také o příležitost získat zkušenosti s ak-
tuálními způsoby vědecké práce v  ko-
lektivu největších evropských odborníků 
v oboru.

Amyloidóza je způsobena ukládáním 
amyloidu do různých orgánů, kde může 
způsobit poškození jejich funkce. Gas-
trointestinální manifestace je relativně 
častá. Katsiaryna Zhychko z Hradce Krá-
lové popisuje zajímavý případ pacientky 
se séronegativní revmatoidní artritidou 
a nefrotickým syndromem, u které byla 
amyloidóza zjištěna z náhodných bio psií 
žaludku a  duodena a  toto zjištění pak 
umožnilo stanovení dia gnózy postižení 
ledvin a následnou léčbu.

Autorům čísla děkuji za práci, kterou 
o  prázdninách věnovali přípravě svých 
článků. Velké poděkování patří sloven-
skému koeditorovi vydání Peteru Bá-
novčinovi, který se již opakovaně za-
sloužil za významnou slovenskou stopu 
v  našem časopise. Vám čtenářům přeji 
hezký zbytek prázdnin, třeba i  s  naším 
časopisem v ruce.  

doc. MU Dr. Tomáš Hucl, Ph.D.
koeditor sekce Klinická 
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ještě von Willebrandův syndrom, jedná 
se pak o vzácné onemocnění, tzv. Hey-
deho syndrom. Renáta Michalová z Mar-
tina podrobně popisuje tuto chorobu, 
jejíž kauzální léčbou je náhrada aor-
tální chlopně, která vede také k zástavě 
krvácení.

David Varyš z Prahy prezentuje neob-
vyklou příčinu krvácení do zažívacího 
traktu z  ulcerací terminálního ilea při 
CMV enteritidě. Rozsah onemocnění 
neumožňoval endoskopické ošetření, 
zástavy krvácení bylo postupně dosa-
ženo kombinací antivirové léčby gan-
ciklovirem a embolizací a. mesenterica 
superior. 

Hepatologickou problematiku repre-
zentuje v tomto čísle tradičně Irena Mí-
ková z Prahy. Její originální studie uká-
zala, že těžká svalová deplece je častým 
nálezem u  pacientů podstupujících 
transplantaci jater a negativně ovlivňuje 
peritransplantační průběh, avšak celkem 
překvapivě nemá vliv na přežívání pa-
cientů po transplantaci.

Laminarin je protein se schopností 
ovlivnit imunitní odpověď a  indukovat 
apoptózu. Darina Kohoutová z  Hradce 
Králové v  originálním článku v  anglic-
kém jazyce prezentuje výsledky stano-
vení antilaminarinových protilátek u pa-
cientů s kolorektálním karcinomem. Roli 
laminarinu v  patogenezi kolorektální 
karcinomu podporuje nález výrazně niž-
ších hladin antilaminarinových protilá-
tek u pacientů ve srovnání s kontrolami.  

Lumír Kunovský z Brna se stal jedním 
z  několika českých gastroenterologů, 

Vážené a milé kolegyně a kolegové, 
dovolte mi přivítat Vás u prázdninového 
vydání našeho časopisu věnovanému 
klinické a experimentální gastroentero-
logii a hepatologii. Čeká Vás několik za-
jímavých článků z  různých míst našich 
dvou republik. 

Je tomu již více než rok, co nás každý 
den provází problémy s infekcí covid-19.
Kolektiv brněnských autorů pod vede-
ním Petra Dítě se zabývá možným po-
stižením pankreatu u  covid-19  infiko-
vaných pacientů. Tito pacienti mohou 
mít vyšší hladiny sérové amylázy a  li-
pázy, nepřímé důkazy svědčí pro to, že 
klinickým projevem nejspíše může být 
u části pacientů také lehká forma akutní 
pankreatitidy. 

Martinská skupina v čele s Martinem 
Ďuričkem podrobně shrnuje proble-
matiku jícnového postižení u  pacientů 
s Parkinsonovou chorobou, jehož hlavní 
symptomatologií je dysfagie. Na vlast-
ním souboru pacientů prokazuje vysoký 
výskyt poruchy motility jícnu zjištěné 
manometrií i  u  pacientů bez dysfagie. 
Vedle toho autoři v myším modelu pro-
kázali senzitivitu fl uorescenční metody 
FLIM (fluorescence lifetime imaging) 
k detekci abnormálního alfa-synukleinu 
ve tkáních zažívacího traktu již v časném 
stadiu nemoci.

Nález angiodysplazií v tenkém střevě 
jako příčiny krvácení je poměrně častý. 
Jejich přítomnost by nás měla přede-
vším u pacientů ve vyšším věku přimět 
pomýšlet na možnou přítomnost aor-
tální stenózy. V  případě, že nalezneme 
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