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RECENZE

Počátkem roku se dočkala slavnost‑
ního křtu monografie autorů Pavel Kle‑
ner a  Pavel Klener jr. s  názvem Nová 
protinádorová léčiva a  léčebné strate‑
gie v onkologii. Rozsahem nevelká mo‑
nografie podává odborné onkologické 
veřejnosti ucelený pohled na všechny 
aspekty moderní léčby zhoubných ná‑
dorových chorob. Unikátní a  zcela nad 
rámec podobných monografií tohoto 
typu jsou nejnovější poznatky o moleku‑
lárních mechanizmech účinku velmi růz‑
norodých farmak a  léčebných přístupů. 
Autoři tak umožňují nahlédnout neje‑
nom do tajů a úskalí terapeutických ma‑
nipulací maligní buňky, ale inspirují čte‑
náře k modernímu vědeckému chápání 
nádorového procesu a  k  využívání po‑
znatků o molekulárních defektech nádo‑
rové buňky a možnostech jejich nápravy 
cestou cílené, molekulárně‑bio logické 
manipulace, která je již v současné době 
v mnoha případech určujícím faktorem 
léčebné strategie.

Textová část monografie má 197 stran 
a je členěna na obecnou a speciální část. 
Ve 12  subkapitolách obecné části díla 
je koncizním způsobem pojednáno ne‑
jenom o standardních a široce používa‑
ných protinádorových agens, obecně 
známých jako chemoterapeutika‑ cy‑
tostatika a imunoterapeutika, ale i o řadě 
nových farmak, z  nichž ně kte rá již do‑

znala klinického využití a jiná jsou teprve 
ve stadiu širšího klinického výzkumu.

V dílčích subkapitolách se tak čte‑
nář dozvídá o pokrocích a možnostech 
chemoprevence nádorů, o  epigene‑
tické terapii, induktorech diferenciace 
a o teoretických základech genové léčby 
neoplazií. Těžiště obecné části předsta‑
vují subkapitoly 9, 10, 11, které jsou vě‑
novány monoklonálním protilátkám 
a cílené protinádorové léčbě, tj. přístu‑
pům, které inhibují proliferaci maligních 
buněk a  selektivně korigují onkogenní 
defekty nádorové buňky na úrovni in‑
tranukleární, cytoplazmatické, mem‑
bránové i v bezprostředním nádorovém 
milieu. V  této obsahově velmi bohaté 
části dominují inhibitory tyrozinkináz, 
inhibitory proteinu RAS, inhibitory telo‑
meráz, induktory apoptózy, inhibitory 
angiogeneze a  přístupy, které upravují 
patologickou funkci buněčných signál‑
ních proteinů. Bez ohledu na to, že v kli‑
nickém použití je doposud jenom něko‑
lik látek z těchto skupin, je již v současné 
době zřejmé, že další výzkum a zavádění 
těchto nových agens bude v brzké době 
znamenat kvalitativní změnu v léčbě on‑
kologicky nemocných. V tomto smyslu je 
monografie unikátní a nadčasová.

Ve speciální části monografie v  roz‑
sahu 50  stran autoři podávají charak‑
teristiku nově zaváděných přípravků, 

včetně mechanizmu účinku, farmako‑
kinetiky, indikačních oblastí, dávkování 
a nežádoucích účinků. Čtenář je rovněž 
seznamován s řadou farmak, která jsou 
recentními produkty onkologického vý‑
zkumu a jejichž preklinické hodnocení 
a první klinické zkušenosti je předurčují 
jako perspektivní protinádorová léčiva.

Kladem monografie jsou citace, větši‑
nou charakteru recentních review prací, 
které jsou součástí každé subkapitoly, 
a umožňují tak získat podrobnější infor‑
mace o jednotlivých tématech. Ocenění 
jistě získá nadstandardní kvalita tisku 
a zejména pak nepřeberné množství vy‑
nikající barevné obrazové a tabelární do‑
kumentace. Četná schémata umožňují 
čtenáři pochopit taje molekulárních po‑
chodů buňky a  orientovat se v  mecha‑
nizmech, jimiž se ubírá současná věda ve 
snaze napravovat či odstraňovat poruchy, 
které vedou k  maligní přeměně buňky, 
resp. jsou součástí nádorového procesu.

Výběrem nelehké problematiky, způ‑
sobem jejího zpracování a rozsahem na‑
bízených informací tato nová monogra‑
fie zaplňuje určitou mezeru v  domácí 
onkologické bibliografii. Ocenění a vyu‑
žití jistě dozná nejenom u onkologické 
lékařské veřejnosti, ale i  u  studentů 
v pre‑ i postgraduální výchově.
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