
Veda a výskum v onkológii 

Nádorové ochorenia sú druhou najčastejšou príčinou úmrtí na svete. Incidencia nádorových ochorení 
medziročne kontinuálne stúpa, pričom mierny pokles mortality je zaznamenaný len pri niektorých 
nádorových ochoreniach. Problematike nádorových ochorení je preto celosvetovo venovaná kľúčová 
pozornosť. Výskum má dôležitú úlohu v posúvaní hraníc ľudského poznania. Vízia, intuícia, 
vedomosti, ale tiež kooperácia sú veľmi dôležitou súčasťou klinického a translačného výskumu. 
Onkologický výskum hlavne v poslednom období zaznamenáva obrovský posun a technologický 
pokrok prináša do medicíny, vrátane onkológie mnohé novinky. Napriek technologickému pokroku je 
však dôležité, aby v medicíne človek a jeho zdravé biopsychosociálne fungovanie zostalo ústredným 
cieľom a technológia slúžila iba ako prostriedok na dosiahnutie tohto cieľa. To je ústredným motívom 
aj súčasnej onkológie, ktorá sa snaží o personalizovaný prístup na mnohých úrovniach. Liečba sa 
individualizuje s cieľom zlepšiť účinnosť pri minimálnej toxicite a individualizácia sa, vďaka 
genetickému profilovaniu, posúva na génovú úroveň. Je tak možné predikovať s väčšou, alebo 
menšou presnosťou, ktorá liečba by mohla byť pre individuálneho pacienta tou najvhodnejšou, 
prípadne predikovať prognózu ochorenia. Hľadanie prediktívnych biomarkerov, ktoré by nám vedeli 
čo najpresnejšie predpovedať liečebný úspech je v súčasnosti jedným z najdôležitejších cieľov 
výskumu. To vyžaduje lepšie chápanie fyziológie zdravia a patofyziológie choroby, čomu je taktiež 
venovaná veľká časť vedeckého bádania. Vďaka zlepšeným liečebným možnostiam sú v súčasnosti 
mnohé onkologické ochorenia považované za chronické.  Za prelomovú liečbu je v poslednom období 
považovaná moderná imunoterapia, ktorej súčasťou sú inhibítory  kontrolných bodov imunitnej 
reakcie (check-point inhibítory). Ich cieľom je obnoviť fungovanie imunitného systému. To, že ide 
o prelomovú ideu svedčí fakt, že za výskum mechanizmov, ktoré viedli k vývoju modernej 
imunoterapie, bola v roku 2018 udelená Nobelova cena za fyziológiu a medicínu. Výzvou v súčasnosti 
zostáva výskum a práca v oblasti prevencie a skríningov, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku 
nádorových ochorení, alebo ich záchyt vo včasnom, ešte potenciálne liečiteľnom štádiu, či znižovanie 
morbidity. Pri rapídnom tempe pribúdajúcich nových poznatkov je ďalšou výzvou tiež využívanie 
umelej inteligencie v modernej diagnostike a pri terapeutickom rozhodovaní, ale tiež spájanie 
jednotlivých samostatných odborov do nových odborov (napr. kardioonkológia, imunoonkológia) 
a vytváranie multidisciplinárnych tímov, v rámci ktorých je  spoločnými silami umožnené efektívne a 
komplexné poskytovanie liečebnej starostlivosti kde v centre stojí človek. 

 


