
PSYCHIATRIA-PSYCHOTERAPIA-PSYCHOSOMATIKA, 21, 2014, č. 1, s. 36 

36 
 

 Recenzia 
 

Pavel Klener, Jr., Pavel Klener: Princípy systémové protinádorové léčby  

Praha: Grada Publishing, a. s., 2013 

 

 

Napriek pokroku, ktorý 
urobila v poslednom čase 
lekárska veda pri mnohých 
nádorových ochoreniach, 
stále chýbajú rozhodujúce 
poznatky o komplexnej pa-
togenéze zhubných nádorov 
a dôležitosti patogenetic-
kých mechanizmov pri za-
vádzaní a výbere protinádo-
rovej liečby. Najmä v pos-
lednej dekáde zaznamená-
vame dramatický nárast po-
znatkov týkajúcich sa gene-
tiky a epigenetiky nádorov, 

nádorového mikroprostredia, významu apoptózy a autofá-
gie, nádorových kmeňových buniek a ich interakcií 
v prostredí nádorovej niky, mechanizmov úniku nádorových 
buniek spod imunologického dohľadu a ďalších problémov. 
Predkladaná monografia prináša do objasnenia komplexnos-
ti týchto a ďalších oblastí karcinogenézy jedinečný náhľad. 
Je aj príkladom výnimočne vydareného interdisciplinárneho 
patofyziologického a klinického prepojenia pri objasňovaní 
toho, ako sa lepšie poznanie patofyziológie nádorov čoraz 
viac odráža v nových a potenciálnych prístupoch v terapii 
onkologických ochorení.  

Monografia voľne nadväzuje na predchádzajúcu publi-
káciu Pavla Klenera a Pavla Klenera, Jr., Nová protinádoro-
vá léčiva a léčebné strategie v onkologii (2009). V rámci 
moderných možností liečby nádorov autori opisujú celú ple-
jádu nových farmák – nové formy konvenčných cytostatík, 
epigenetické chemoterapeutiká, nové skupiny látok zasahu-
júcich do bunkového cyklu, nové možnosti hormonálnej 
liečby, diferenciačnú liečbu, monoklonálne protilátky (do-
plnené o ich prehľadnú klasifikáciu a najnovšie schválené 
protilátky), nové formy imunoterapie, terapiu cielenú na ná-
dorové bunky, na mikroprostredie (hlavne na angiogenézu 

a/alebo metastázovanie), na nádorové kmeňové bunky (tzv. 
supercielenú terapiu) a ďalšie.  

Autori vysvetľujú jasné rozdiely medzi cielenou a bio-
logickou liečbou, pričom uvádzajú, že nie každé cielené lie-
čivo je biologická látka, a nie každá biologická látka je cie-
lené liečivo. Správne použitie cielenej liečby je podmienené 
detailným vyšetrením molekulovobiologických znakov 
u konkrétneho pacienta, pričom je celá situácia zložitejšia, 
ako sa zdá, vzhľadom na heterogenitu nádorov a dynamiku 
nádorového procesu.  

V rámci starostlivo spracovanej kapitoly o imunoterapii 
sú uvedené základy pasívnej imunoterapie pomocou mono-
klonálnych protilátok, protilátkových fragmentov, Fc-
fúznych proteínov a cytokínov, autori sa venujú aj adoptív-
nej imunoterapii a nádorovým vakcínam. Stručné kapitoly 
sú venované základom génovej terapie a mechaniz-
mom rezistencie proti protinádorovej liečbe. Text je oboha-
tený o prehľadné farebné obrázky a tabuľky, ktoré čitateľa 
okamžite informujú o najaktuálnejších poznatkoch. 

Zostavenia monografie i obsah jednotlivých kapitol je 
zárukou toho, že predkladaná monografia predstavuje uce-
lený zdroj najnovších informácií potrebných nielen pre kli-
nických onkológov a hematológov, ale aj pre výskumných 
pracovníkov a iných špecialistov, ktorí majú onkologických 
pacientov v starostlivosti. Navyše vďaka majstrovstvu auto-
rov je text pochopiteľný aj pre čitateľa, ktorý nie je úplne 
zorientovaný v danej problematike, takže uvedená publiká-
cia bude preto cenná v pregraduálnej aj postgraduálnej vý-
učbe medicíny. 
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