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Prestižní německé vydavatelství uvádí na knižní trh monografii, která je společným
dílem 54 odborníků z řady evropských pracovišť specializovaných na otolaryngologii
a chirurgii hlavy a krku, maxilofaciální chirurgii, onkologii, radiologii a patologii. Českého
čtenáře jistě potěší, když ve výčtu autorů najde jména českých odborníků prof. Skálové,
prof. Stárka a dr. Vaněčka.
Kniha je rozdělena do šesti základních tématických oddílů a 46 kapitol. První oddíl je
zaměřen na embryologii, morfologii a fyziologii slinných žláz a metody používané při jejich vyšetření. Zaujme zejména druhá část prvního oddílu, zaměřená na regulační mechanismy ovlivňující produkci a složení sliny, na regulaci slinné sekrece a možnosti jejího farmakologického ovlivnění. Následující pasáže informují o metodách vyšetření
složení sliny a kvantity slinné sekrece a možnostech využití sliny jako diagnostického media. Další text je věnován patofyziologii onemocnění, s nimiž se odborník v praxi setkává – od zánětů přes cysty po benigní a maligní tumory. Následuje výčet a kritické zhodnocení zobrazovacích metod využívaných v diagnostice sialoadenopatií. Vedle běžně
dostupné ultrasonografie a aspirační biopsie nechybí informace o indikacích k vyšetření MR a CT, která v současnosti z větší části nahradila dříve hojně využívanou sialografii.
Zaujmou zejména pasáže věnované sialendoskopii – metodě, která je dosud zcela běžně využívána. Autoři ji doporučuji pro neinvazivní odstranění slinných kamenů z vývodů, dilataci duktálních striktur nebo léčbu recidivujících juvenilních parotitid. Zmíněna
je také možnost intraduktální biopsie při diagnostice tumorů. Intervenční sialendoskopii je věnována ještě samostatná kapitola ve třetím oddílu knihy. Je doporučována jako
bezpečná konzervativní technika s malým rizikem komplikací. Podrobně je popsána technika provedení jednotlivých výkonů a jejich možná úskalí.
Čtvrtá část monografie je věnována benigním tumorům slinných žláz. Probrána je jejich etiologie, klasifikace, diagnostické možnosti a chirurgická léčba. Pro klinika je přínosný podrobný popis operačních postupů a jejich úskalí. V této souvislosti poněkud
překvapí poměrně obsáhlá kapitola věnovaná radioterapii benigních tumorů slinných
žláz, která je v praxi využívána spíše výjimečně.
Podobnou strukturu má i následující, pátý oddíl knihy, zaměřený na problematiku
maligních tumorů slinných žláz. Vedle incidence, etiologie a klasifikace maligních neoplasmat jsou podrobně popsány diagnostické možnosti a navržen racionální algoritmus
vyšetření. Poměrně velký prostor je logicky věnován chirurgické léčbě malignit, která je
u slinných žláz terapeutickou metodou první volby. Podrobně jsou zmíněny operační
techniky s upozorněním na jejich možná úskalí a komplikace. Následují podrobné informace o možnostech terapeutického využití radioterapie. Indikace chemoterapie jsou
v této souvislosti velmi omezené.
Přítomnost lokoregionálních metastáz je považována za známku špatné prognózy maligního onemocnění. Zvlášť záludné jsou okultní metastázy, které se v oblasti krku mohou vyskytnout ve 12–45 % případů. Je proto nutné pečlivě zvažovat indikace k elektivní krční direkci a v případě pozitivního nálezu v uzlinách indikovat zajišťovací
radioterapii.
Šestá část monografie zaujme zejména zajímavými informacemi o současných možnostech reanimační obličejové chirurgie. Podrobně jsou popsány chirurgické postupy při
pooperačních nebo traumatických poruchách motoriky mimických svalů. Vedle rekonstrukčních operací na lícním nervu jsou zmíněny možnosti úpravy lagoftalmu s využitím
implantace metalické ploténky do tkáně očního víčka a úprava estetiky obličeje s využitím dynamické regionální svalové transpozice nebo statických rekonstrukčních postupů.
Samostatné kapitoly jsou věnovány neúspěchům a komplikacím léčby a hodnocení
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kvality života v souvislosti s onemocněním slinných žláz. Nechybí ani podrobný rozbor
vedlejších účinků radio- a chemoterapie. Zajímavé jsou pasáže přibližující techniku
transplantace podčelistní slinné žlázy do temporální jámy s vyústěním vývodu do spojivkového vaku. Tento postup je možno využít k substituci při léčení suchých keratokonjunktivitid.
Závěrečné kapitoly knihy informují o forenzní problematice v souvislosti s chirurgickými výkony na slinných žlázách a o možnostech využití tkáňového inženýrství při jejich
regeneraci. Nechybí ani přehled aktuálních poznatků z oblasti molekulární biologie. Vybraných proliferačních markerů (např. Ki-67) lze využít při stanovení prognózy maligního nádorového onemocnění. Využití monoklonálních protilátek (cetuximab) naproti tomu nevede k lepší lokoregionální kontrole onemocnění a nemá zásadní vliv na délku
přežití pacienta.
Monografie vyniká nejen zajímavým, aktuálním obsahem ale i atraktivní grafickou
úpravou. Měla by být povinnou součástí knihovny každého odborného pracoviště, které
se zabývá diagnostikou a léčbou chorob slinných žláz. Poučení v ní najdou nejen mladí
lékaři zařazení do postgraduální specializační průpravy, ale i zkušení odborníci – maxilofaciální chirurgové, otorinolaryngologové, nebo specialisté z jiných oborů (plastičtí chirurgové, radiologové nebo onkologové).
Protože úlohou recenzenta není jen chválit, ale i kritizovat, sluší se upozornit na absenci informací o intraorální klinické manifestaci nádorů z drobných slinných žlázek,
jejichž výskyt zejména v oblasti patra není nijak výjimečný, a o možnostech jejich léčby
včetně plastické, případě protetické rekonstrukce pooperačních defektů. Více prostoru
by mohlo být věnováno také možnostem využití sliny jako diagnostického media. Tyto
drobné kritické připomínky ale nijak nesnižují vysokou hodnotu publikace.

Prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
FNOL a LF UP Olomouc
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Salivary Gland Disorders - Learn about the causes, symptoms, diagnosis & treatment from the MSD Manuals - Medical Consumer
Version.Â Infected or blocked salivary glands cause pain. Saliva flow can be measured, or doctors may biopsy salivary gland tissue.Â
Persistent dry mouth increases the risk of tooth decay and periodontal disease. Persistent dry mouth is usually a symptom of a disorder
or a side effect of a drug. Diagnosis. Biopsy. Endoscopy. __ disorders of the salivary gland do not produce saliva. obstructive. any new
and abnormal growth with uncontrolled and progressions cell multiplication is called. neoplasm. What is a functional disorders that
produces increase in salivary flow. sialorrhea. Sialorrhea can be caused by __ poisoning. Celiac disease is an immune-based reaction to
dietary gluten (storage protein for wheat, barley, and rye) that primarily affects the small intestine in those with a genetic predisposition
and resolves with exclusion of gluten from the diet. There has been a substantial increase in the prevalence of celiac disease over the
last 50 years and an increase in the rate of diagnosis in the last 10 years. Celiac disease can present with many symptoms, including
typical gastrointestinal symptoms (e.g., diarrhea, steatorrhea, weight loss, bloating, atulence, abdominal pain) and also nongastrointestinal Written by world-renowned experts, Salivary Gland Disorders and [Show full abstract] Diseases: Diagnosis and
Management fills a major gap in the literature by presenting modern and up-to-date knowledge on all aspects of this important field.
From new findings at the molecular level, to diagnostic advances in cytopathology, histopathology, biochemistry, and imaging studies, to
technical innovations and surgical and medical management, the book covers every diagnostic and therapeutic development and
innovation. Its clear, concise, and heavily illustrated approach makes it ideal for use by bo

Salivary Gland Disorders - Learn about the causes, symptoms, diagnosis & treatment from the MSD Manuals - Medical Consumer
Version.Â Salivary glands produce saliva, which moistens food to make it easy to swallow and contains enzymes (proteins) to help
break down food so it is easier to digest. Salivary glands can malfunction, become infected, or blocked by stones that form in their ducts.
Malfunctioning salivary glands produce less saliva, which causes dry mouth and tooth decay. Infected or blocked salivary glands cause
pain. Saliva flow can be measured, or doctors may biopsy salivary gland tissue. Salivary Gland Disorders and Diseases: - Diagnosis
and Management.Â From new findings at the molecular level, to diagnostic advances in cytopathology, histopathology, biochemistry,
and imaging studies, to technical innovations and surgical and medical management, the book covers every diagnostic and therapeutic
development and innovation. Its clear, concise, and heavily illustrated approach makes it ideal for use by both beginners and more
experienced surgeons and physicians. Features: Covers the full spectrum of infectious, inflammatory, acute, chronic, benign, and
malignant disorders and diseases of the salivary glands. Offers a wealth of expert tips, tricks Salivary glands are unique because of the
manifold subtypes of benign and malignant diseases found there. Written by world-renowned experts, Salivary Gland Disorders and
Diseases: Diagnosis and Management fills a major gap in the literature by presenting modern and up-to-date knowledge on all aspects
of this important field. From new findings at the molecular level, to diagnostic advances in cytopathology, histopathology, biochemistry,
and imaging studies, to technical innovations and surgical and medical management, the book covers every diagnostic and therapeutic
development and innovation. Salivary Gland Disorders are separate to Salivary Gland Tumours. Learn more about Salivary Gland
Disorders.Â von Bultzingslowen I, Sollecito TP, Fox PC, et al; Salivary dysfunction associated with systemic diseases: systematic
review and clinical management recommendations. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007 Mar103 Suppl:S57.e1-15.

