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Úvodní ãást monografie, nazvaná „Biologie vzniku a rÛstu
nádorÛ“, se zab˘vá obecnou definicí nádoru, jejich obecn˘m
dûlením a moderními poznatky ovzniku a v˘voji nádorÛ. V této
ãásti se ãtenáfi seznámí s nov˘mi aspekty souvisejícími napfi.
s úlohou stromatu pfii v˘voji epitelov˘ch nádorÛ, s vlivem
Ïivotního prostfiedí, kancerogenními faktory a nalezne podrob-
né informace o jednotliv˘ch fázích maligní transformace.
Vynikající a z klinického i patologického hlediska velmi dÛle-
Ïitou kapitolou jsou „Pfiíãiny smrti pfii nádorové chorobû“, kte-
rá pfiehlednû a vyãerpávajícím zpÛsobem informuje o této vel-
mi dÛleÏité oblasti.
V ãásti „Molekulární biologie nádorÛ“ se pojednává o obec-

né charakteristice bunûãného cyklu, presentují se fakta o jed-
notliv˘ch fázích bunûãného cyklu, o jeho kontrolních bodech
a regulaãních proteinech. Podrobnûji jsou popisovány mecha-
nismy programované bunûãné smrti. Tato oblast se tû‰í obrov-
skému zájmu velkého poãtu v˘zkumn˘ch skupin na celém svû-
tû, a proto je jasné, Ïe v této kapitole najdou dÛleÏité informace
ãtenáfii z nejrÛznûj‰ích oblastí. Dal‰í kapitoly pojednávají
o onkogenech, antionkogenech a jejich úloze pfii vzniku nádo-
rÛ. Domnívám se, Ïe autofii z velkého mnoÏství popsan˘ch
onkogenÛ a nádorov˘ch supresorÛ vhodn˘m zpÛsobem vybra-
li ty nejvhodnûj‰í pfiíklady, na nichÏ demonstrovali mechanis-
my jejich aktivace a pÛsobení. Cenné je rovnûÏ zafiazení kapi-
toly t˘kající se genÛ regulujících reparaci DNA a úlohy telomer
v procesu kancerogeneze. 

Tfietí ãást monografie, nazvaná „Klasifikace a systematika
nádorÛ“ pfiedstavuje obecnû pouÏívanou systematiku nádorÛ,
zaloÏenou na jejich histogenezi a presentuje zásady histopa-
tologického typingu, gradingu a stagingu. Tento text je dopl-
nûn modernû koncipovanou ãástí t˘kající se obecn˘ch zásad
imunohistochemického urãení histogenetického pÛvodu lézí.
Je rovnûÏ zdÛrazÀován v˘znam proliferaãní aktivity nádoru
pro odhad jeho biologického chování a v˘znam detekce rÛz-
n˘ch cytoskeletálních molekul pro diagnostiku nádorÛ. T˘ká
se to zejména ãásti o epiteliálních nádorech, kde jsou uvádû-
ny v˘znamné poznatky o obsahu rÛzn˘ch typÛ cytokeratinÛ
v rÛzn˘ch typech epitelÛ. V kapitole t˘kající se mesenchy-
málních nádorÛ jsou také vhodnû ilustrovány nûkteré pfiíkla-
dy cytogenetick˘ch abnormit. 
Moderní onkologická patologie se stále více pfiizpÛsobuje kli-
nick˘m poÏadavkÛm a reaguje na obrovsk˘ pokrok dosaÏen˘
v posledních letech pfii v˘zkumu nádorÛ a pfii v˘voji nov˘ch
léãiv. Zavádí do praxe nové molekulární technologie umoÏ-
Àující diagnostiku na genové úrovni. Z tûchto dÛvodÛ je pub-
likace autorÛ A. Rejthara a B. Vojtû‰ka neobyãejnû cenná.
Vhodn˘m zpÛsobem presentuje moderní poznatky z oblasti
onkopatologie a poskytuje ucelen˘ pfiehled dané problemati-
ky. Kniha alespoÀ ãásteãnû zaplÀuje absolutní nedostatek
podobné literatury na na‰em trhu. Je adekvátnû doplnûna sché-
maty a tabulkami a vhodnou literaturou na konci kaÏdé sub-
kapitoly. Velmi uÏiteãn˘ mÛÏe b˘t i seznam doporuãené lite-
ratury v závûru publikace a rozsáhl˘ vûcn˘ rejstfiík. Vzhledem
k jejímu interdisciplinárnímu charakteru lze knihu vfiele dopo-
ruãit ‰irokému spektru ãtenáfiÛ od studentÛ aÏ po graduované
odborníky z nejrÛznûj‰ích biomedicínsk˘ch oborÛ.
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