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Predstavujeme nové knihy 
 

Autoimunita a autoimunitné choroby  

Milan Buc 

Bratislava: Veda, 2016, 667 s. 

 

 

Profesor MUDr. Milan 
Buc, DrSc., je popredný 
slovenský odborník v imu-
nológii, vysokoškolský pro-
fesor a bol aj dlhoročný 
vedúci Imunologického ús-
tavu Lekárskej fakulty UK. 
Stal zakladateľom nového 
a významného úseku imu-
nológie  imunogenetiky. 
Prof. M. Buc dôstojne re-
prezentuje svojou úrovňou 
a angažovanosťou nielen 
materskú lekársku fakultu, 
ale i Slovensko. Kodifiko-
vaním imunológie ako sa-

mostatného výučbového predmetu sa pred ním otvorili nové 
povinnosti angažovať sa i v pedagogickej oblasti. Vytvoril 
moderný program výučby, obohatil predmet viacerými vý-
učbovými príručkami (4 skriptá, jedno v angličtine), pred-
nášal a prednáša základnú a klinickú imunológiu v celom jej 
rozsahu pre poslucháčov medicíny, prírodných vied; vyše 
15 rokov vypomáhal s výučbou aj na Jesseniovej lekárskej 
fakulte UK v Martine. Vo vedecko-výskumnej práci sa ve-
nuje štúdiu imunogenetických otázok súvisiacich s trans-
plantačnou problematikou a autoimunitou. Výsledky štúdií 
publikoval v stovkách prác v domácich i zahraničných ča-
sopisoch (cca 300) a bol vyše 500-krát citovaný inými auto-
rmi. Vydal 5 monografií, z ktorých 3 boli odmenené cenou 
Literárneho fondu SR. Je členom viacerých grantových 
agentúr, odborných spoločností a angažuje sa hlavne v Slo-
venskej imunologickej spoločnosti, kde pracoval ako pod-
predseda, resp. predseda. Ako popredný odborník sa zúčast-
ňoval a zúčastňuje i na riešení mnohých odborných problé-
mov súvisiacich s diagnostikou, terapiou i prevenciou imuno-
patologických ochorení a udržuje potrebný kontakt s viacerý-
mi klinickými ustanovizňami. Za účasť za rozvoji transplan-
tačnej imunológie a rozvoji transplantácii obličiek i kostnej 
drene na Slovensku získal spolu so spolupracovníkmi Cenu 
Ministra zdravotníctva SR.  

Imunológia stále patrí k najdynamickejšie sa rozvíjajú-
cim vedám. Tento rozvoj sa viaže aj na prínos pre praktickú 
medicínu. Týka sa to najmä transplantácií tkanív a orgánov, 
imunoterapie, liečbe alergických ochorení ale aj nádorových 
ochorení, či AIDS. Autor sa v kontexte uvedeného rozhodol 
pripraviť druhé prepracované a doplnené vydanie diela „Au-
toimunita a autoimunitné choroby“, ktoré vyšlo v 1. vydaní 
r. 2005. V novom vydaní sa upresnili najnovšie poznatky 
najmä z oblasti patogenézy autoimunitných ochorení, autor 
doplnil genetickú determináciu a predovšetkým oblasť imu-
noterapie. Kapitola o biologickej liečbe je jedna z najroz-
siahlejších. Nové kapitoly sú o autozápalových chorobách 
a ASIA syndróme. Autor je skúsený pedagogický pracov-
ník, čoho obrazom je aj to, že prvé kapitoly sú „zopakova-
ním“ doterajších poznatkov na novej modernejšej úrovni. Je 
to akási špirála, po ktorej skúsený autor vedie čitateľa 
k najnovším poznatkom (autor doslova hovorí o „imunológii 
v kocke“). Moderným a veľmi nápomocným prvkom sú aj 
v zahraničnej literatúre bežné „schránky“, v ktorých autor 
definuje, približuje viaceré súvisiace otázky, ktoré čitateľ 
potrebuje k správnemu pochopeniu textu. Veľmi ústretovým 
krokom autora je pripravovaná elektronická verzia učebni-
ce, ktorá bude zverejnená na webe. V závere knihy je veľmi 
dobrý register, podľa ktorého sa možno v texte výborne 
orientovať. Zaujímavým (a prínosným) prvkom v zozname li-
teratúry je to, že autor rozdelil literatúru na dve časti – články 
dostupné v PubMede a tie, ktoré v tejto databáze nie sú.  

V závere chcem zagratulovať autorovi k vynikajúcemu 
dielu, ktoré vytvára osnovu pre ďalšie pokračovania. Knihu 
odporúčam nielen študentom imunológie vo všetkých odbo-
roch štúdia, osobitne medicíny, ale aj pre lekárov, ktorí sa 
s touto problematikou stretávajú – a to je dnes už prakticky 
každé odvetvie klinickej medicíny. 

 

 

Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc. 
Odborný redaktor PPP 
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