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Abstrakt 

 

Redukcionistický prístup v biomedicínskom výskume je na jednej strane nevyhnutný, na 

druhej strane ale môže obmedziť poznanie biologických fenoménov v celej ich komplexnosti. 

To sa týka aj výskumu nádorových chorôb, ktorý je často zameraný na skúmanie úlohy 

vybraných molekúl. Neurobiologický výskum nádorových chorôb, ktorý skúma úlohu 

interakcií medzi nádorovým tkanivom a nervovým systémom, je podmienený práve snahou 

o komplexný prístup k tak zložitému procesu akým je nádorový rast. 
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Abstract 

Reductionistic approach to biomedical research is necessary on the one hand but on the 

other hand, may limit the understanding of biological phenomena in all their complexity. It is 

valid also for research of cancer that is often focused on examining the role of selected 

molecules. Neurobiological research of cancer, focused on investigation of the role of 

interactions between tumor tissue and the nervous system, is based on a holistic approach to 

the complex process such as tumor growth 
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Úvod 

Rozvoj metód molekulárnej biológie je podkladom redukcionistického skúmania živých 

systémov. Tento prístup nám úmožňuje spoznávať zložitosť molekulárnych dejov, ktoré 

determinujú fyziologické procesy, a ktorých narušenie je podkladom vzniku chorôb. Avšak 

zdá sa, že redukcionizmus nás až príliš „vtiahol“ do sveta molekúl, pričom rozkladaním 

organizmu na stále menšie funkčné systémy (molekulárne dráhy, až molekuly) sa postupne 

vzďaľujeme od toho podstatného, a tým je samotný živý organizmus. 
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Podobne je to aj s výskumom nádorových chorôb. Veľká pozornosť sa venuje skúmaniu 

molekulárnych procesov prebiehajúcich v nádorových bunkách, pričom často ide o skúmanie 

dejov prebiehajúcich v in vitro podmienkach. Avšak niekedy sa zabúda, že nádorový rast 

nepredstavuje autonómny fenomén. Proliferujúce nádorové bunky vykazujú komplexné 

interakcie s bunkami okolitých tkanív, s ktorými sú v bezprostrednom kontakte (Li a spol., 

2001; Sheppard a spol., 2012). Okrem toho nádorové tkanivo interaguje aj s regulačnými 

systémami organizmu, imunitným, endokrinným a nervovým (Cao a spol., 2010). Aj na 

základe týchto faktov je potrebné pri výskume etiopatogenézy nádorových chorôb brať do 

úvahy komplexnosť interakcií nie len medzi nádorovými bunkami a ich bezprostredným 

okolím, ale aj medzi regulačnými systémami, nervový systém nevynímajúc. 

 

Neurobiológia nádorových chorôb: základné fakty 

Úloha nervového systému pri nádorovom raste sa až donedávna skúmala prevažne 

z pohľadu stresovej reakcie. Experimentálne a klinické štúdie z posledných rokov ale 

preukázali, že modulačný vplyv nervového systému na nádorový rast sa netýka iba stresovej 

reakcie, ale že tieto interakcie sú komplexnejšie (Gidron a spol., 2005; Raju a Ibrahim, 2011).  

Podstatou neurobiologického výskumu nádorových chorôb je predpoklad, že nervový 

systém na základe signálov súvisiacich s nádorovým rastom prebiehajúcim v periférnych 

orgánoch zahajuje kompenzačné, respektíve adaptačné reakcie, ktoré ovplyvňujú priebeh 

patologického procesu (Ondicova a Mravec, 2010). Tento predpoklad vychádza 

z nasledujúcich faktov: 

 centrálny nervový systém prijíma prostredníctvom nervových a humorálnych dráh 

signály zo všetkých tkanív organizmu a môže tak reagovať aj na procesy, súvisiace 

s nádorovým rastom (Elmquist a spol., 1997; Pavlov a spol., 2003; Besedovsky a del 

Rey, 2011; Trakhtenberg a Goldberg, 2011); 

 okrem zmien prebiehajúcich priamo v nádorovom tkanive dochádza aj k zmenám 

v aktivite tých štruktúr centrálneho nervového systému, ktoré spracúvajú periférne 

signály (Tracey, 2005; Gaykema a spol., 2007; Mravec a spol., 2009); 

 centrálny nervový systém po spracovaní periférnych signálov zahajuje 

prostredníctvom autonómnych nervov, neuroendokrinných alebo neuroimunitných 

regulácií kompenzačné, respektíve adaptačné reakcie, ktoré ovplyvňujú priebeh 

nádorového rastu a tvorbu metastáz (Levite, 2000; Mravec a spol., 2006; Pacheco a 

spol., 2010; Adelson a spol., 2011); 
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 nádorové tkanivo je inervované, nádorové bunky exprimujú receptory pre 

neurotransmitery, bolo tiež preukázané, že viaceré neurotransmitery ovplyvňujú 

jednotlivé procesy spojené s nádorovým rastom (Gidron a Ronson, 2008; Schuller, 

2008; Prabhu a Guruvayoorappan, 2010; Melhem-Bertrandt a Sood, 2012); 

 neadekvátne regulačné pôsobenie nervového systému (napr. v dôsledku chronického 

pôsobenia stresorov) alebo jeho narušenie (napr. lézie mozgových štruktúr alebo 

periférnych nervov) môže významne ovplyvniť nádorovú progresiu (Nelson a spol., 

1992; Schwarz a spol., 2006; Lackovicova a spol., 2011; Miyato a spol., 2012). 

 

Redukcionizmus versus komplexný prístup 

Redukcionistický prístup umožňuje pochopiť napríklad mechanizmy zodpovedné za 

nekontrolovanú proliferáciu nádorových buniek (zmeny na úrovni protoonkogénov a tumor-

supresorových génov), mechanizmy pôsobenia chemoterapeutík, ako aj mechanizmy 

podieľajúce sa na vzniku rezistenice nádorových buniek na chemoterapiu. 

Ako príklad môžeme uviesť jeden z najlepšie popísaných tumor supresorových génov, 

gén pre proteín p53, ktorý je za fyziologických podmienok zodpovedný za reguláciu 

bunkového cyklu. V prípade mutácie tohto génu dochádza ku vzniku mnohých typov 

nádrových ochorení, medzi ktoré patria aj nádory hrubého čreva, pľúc či prsníka (Vincenzi a 

spol., 2006; Gage a spol., 2012; Ma a Tao, 2012). Ďalším z mechanizmov podieľajúcim sa na 

vzniku nádorovej choroby predstavuje alterácie na úrovni protoonkogénov, ktorých proteíny 

sú „fyziologicky“ zodpovedné za reguláciu rastu buniek a ich diferenciáciu. Pri ich 

neprimeranej aktivácii a to či už z priestorového alebo časového hľadiska (t.j. v bunkách 

určitých kompartmentov organizmu, alebo v určitom veku) vyvolanej či už mutáciou génu 

alebo translokáciou chromozómu tak môže dôjsť ku vzniku nádorového ochorenia (Tomlins a 

spol., 2005; Komotar a spol., 2011; Zenker, 2011). Poznatky založené na redukcionistickom 

pohľade tvoria aj podklad pre liečbu periférnych nádorových chorôb, kde sa v širokej miere 

využíva napríklad chemoterapia. Nádorové bunky ale disponujú viacerými mechanizmami, 

ktoré im umožňujú odolávať pôsobeniu chemických látok. Bunková rezistencia je jedným 

z hlavných dôvodov neúspechu liečby nádorových chorôb pomocou chemoterapie (Borst a 

Wessels, 2010; Jemel a spol., 2011; Martinez-Rivera a Siddik, 2012; Vanneman a Dranoff, 

2012). 

Komplexný prístup na druhej strane umožňuje pochopiť, akými mechanizmami pôsobí 

prospešne na prežívanie onkologických pacientov dobré rodinné zázemie, viera a ďalšie 

psychosociálne faktory.  
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Z dávnej minulosti sa zachovali napríklad Galénove poznámky, v ktorých uvádza, že u 

žien „melancholického typu“ sa častejšie vyskytujú nádorové choroby reprodukčných 

orgánov ako u žien „sangviničiek“ (Rosch, 1997). Až oveľa neskôr, v 20. storočí sa 

experimentálny výskum zameral na určenie mechanizmov a dráh podieľajúcich sa na 

modulačnom vplyve nervového systému na rast nádorov. Experimentálne štúdie poukázali, že 

veľmi dôležitým faktorom pri progresii nádorového ochorenia je miera aktivácie stresovej 

reakcie, nakoľko stres pôsobí ako stimulátor nádorovej progresie (Conti a spol., 2011; 

Costanzo a spol., 2011). Naproti tomu dobré rodinné zázemie a celková vyrovnanosť, tým že 

znižujú vyplavovanie mediátorov stresovej reakcie, majú pozitívny, aditívny účinok pri 

nádorovej terapii (Spiegel a Kato, 1996; Kneier, 2003). Okrem toho, komplexný prístup môže 

predstavovať podklad pre také terapeutické intervencie, ktoré umožňujú ovplyvniť dormantné 

bunky. 

 

 

Dopady štúdií neurobiológie nádorových chorôb 

Pohľad na nádorové tkanivo, ako na systém, ktorý interaguje nie len s okolitými 

tkanivami, ale aj regulačnými systémami organizmu vytvára podklad pre: 

 pochopenie komplexnosti procesov podieľajúcich sa na regulácii nádorového rastu 

a vzniku metastáz; 

 zavedenie nových terapeutických postupov, napríklad ovplyvnenie nádorovej 

progresie moduláciou činnosti nervového systému a to ako na centrálnej, tak na 

periférnej úrovni. 
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