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Medicína je veda, 
ktorá sa neustále mení. 
Najnovšie poznatky vstu-
pujú nielen do patome-
chanizmov vzniku a roz-
voja chorôb a chorobných 
stavov, ale aj do predstáv 
základných fyziologic-
kých dejov od bunkovej 
úrovne až po orgánovú 
a systémovú úroveň. Jed-
ným z odborov medicíny, 
ktorý najcitlivejšie prijí-
ma nové informácie, je 
neurofarmakológia. Pri-

márnym cieľom neurofarmakológie je využiť interakcie rôz-
nych látok (farmák) s mozgovými funkciami na liečebné 
ovplyvnenie širokého spektra neurologických a psychiatric-
kých porúch. Vznikajú nové lieky, vývoj sa uberá smerom 
poznávaniu molekulárnych a bunkových základov neuronál-
nych funkcií.  

Predložená kniha je napísaná ako učebnica, ktorá opisu-
je základy molekulárnych a biologických procesov v nervo-
vom tkanive. Ide o veľmi kvalitný preklad z anglického ori-
ginalu Molecular Neuropharmacology (McGraw-Hill Comp., 
New York, 2009). 

Kniha je rozdelená do troch základných častí – v prvej 
časti sa hovorí o všeobecných princípoch neurofarmakoló-
gie s príslušným opisom funkcií nervového systému. Po-
drobnejšie sa čitateľ zoznámi s princípmi vzniku a šírenia 
elektrického vzruchu v nervovom tkanive až po génovú ex-
presiu. V druhej časti sú informácie o neurotransmiterových 
systémoch mozgu a miechy. Podrobne sú spracované časti 
o syntetických a degradačných enzýmoch neurotransmite-
rov, ako aj receptoroch a transportných proteínoch. Práve tu 
sa sústreďuje cielený zásah pomocou neurofarmák. Samo-
statná kapitola v druhej časti sa venuje atypickým neuro-
transmiterom (neutrofické faktory, adenozín, endokanabino-

idy, NO), ktoré ovplyvňujú činnosť dospelého nervového 
systému a možno ich využívať aj pri liečbe. V tretej časti je 
opis komplexných funkcií nervového systému. Postupne je 
opísaný autonómny nervový systém, neuroendokrinné funk-
cie, bolesť a analgéza, spánok a bdelosť, kognícia a regulá-
cia správania emócie a nálady. Od kapitoly 15 začína beha-
viorálne posilňovanie a toxikománie, schizofrénia, psychó-
zy, neurodegeneratívne choroby (Alzheimerova a Parkinso-
nova choroba) epilepsia, mozgovocievne ochorenia (moz-
gová príhoda, migréna). Pri týchto kapitolách je jednotná 
schéma od opisu základných funkcií, regulačné mechaniz-
my a etiopatogenéza chorobného stavu. Lieky sa uvádzajú 
v kontexte účinkov na zodpovedné neuronálne okruhy. 
Štruktúra knihy dovoľuje začleniť do súvislostí veľké 
množstvo klinických informácií, takže čitateľ získava široký 
vhľad do neurofarmakológie v kontexte neurofyziológie 
a klinickej neurológie. Učebnica poskytuje veľmi dobrý zá-
klad pre moderný výskum v danej oblasti.  

Preto knihu odporúčam nielen do základnej študijnej li-
teratúry pre študentov medicíny, ale aj pre lekárov neuroló-
gov, psychiatrov, neurochirurgov, intenzivistov, anestezio-
lógov, ale aj rehabilitačných lekárov a fyzioterapeutov. Kniha 
by nemala chýbať ani v knižniciach vedeckých pracovísk, 
ktoré sa orientujú na výskum nervovej činnosti. 

Záverom treba skonštatovať, že Vydavateľstvo F malo 
šťastnú ruku pri výbere tohto diela pre nášho čitateľa. Kniha 
je spracovaná na vynikajúcej knihárskej úrovni, je dobre 
členená, má veľmi dobrú grafickú farebnú úpravu, obrázky 
a tabuľky sú integrované do textu. Neostáva, len zagratulo-
vať všetkým zúčastneným na príprave diela k úspešnému 
výsledku. 

Ďalšie informácie o knihe možno získať na adrese 
www.vydavatelstvo-f.sk 
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