
Svetový deň
proti rakovine

4. február

Vedecké dielne - onkológia

Edukačno-popularizačné semináre
na stredných školách na celom Slovensku

4. február – 7. marec

„I am and I will“ – „Som a chcem“



Slovenská akadémia vied (56 výskumných ústavov)
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Ústav experimentálnej onkológie SAV
Ústav klinického a translačného výskumu
Virologický ústavu SAV
Neurobiologický ústav SAV 

18 vedeckých oddelení (~ 250 výskumníkov, ~50 PhD študentov)

Výskumnú kliniku, Centrum pohybovej aktivity, Biotechnologické a analyticklaboratóriá, 
špecializované zariadenia a expertov na genomiku, proteomiku, biozobrazovanie, cytoanalytiku, 
bioinformatiku, chov a výskum experimentálnych zvierat, a pod., redakcie 3 medzinárodných 
vedeckých časopisov (Neoplasma, Acta Virologica, Endocrine Regulations).

Výskum v BMC SAV sa sústreďuje na objasnenie metabolických, neuroendokrinných,
neurologických, autoimunitných, kardiologických, onkologických a infekčných ochorení a ich
vzájomných vzťahov pri spolupôsobení na organizmus. Hlavnou misiou BMC SAV je rozvíjať
excelentný výskum, interdisciplinárne prístupy a inovačný potenciál s cieľom zlepšiť
vedomosti o ľudských chorobách a umožniť ich efektívnejšie praktické využitie pre dobro
pacientov a celej spoločnosti.



Nadácia Výskum Rakoviny je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku
1993.

Prezidentka nadácie RNDr. Margity Klobušickej, CSc. 

Hlavným cieľom nadácie je podporovať, propagovať a realizovať výskum 
nádorových ochorení na všetkých úrovniach: základný, translačný a 

klinický s cieľom využitia výsledkov v medicínskej praxi. 

Získavanie finančných prostriedkov na zakúpenie špičkových 
laboratórnych a diagnostických prístrojov.



• je veľkou skupinou ochorení, ktorých je okolo 200
• vzniká vtedy keď sa bunka prestane správať podľa pravidiel, vstáva sa   

abnormálnou a začne sa nekontrolovateľne deliť, postupne vzniká masa  
nového tkaniva, ktorú nazývame nádor 

• zhubný nádor 
• malígny nádor
• tumor
• rakovina                               synonymá
• onkologické ochorenie
• zhubné ochorenie
• karcinóm
• sarkóm, lymfóm

• nádorové bunky sú schopné prenikať do 
okolitých tkanív, do krvného a lymfatického 
obehu a môžu vytvoriť sekundárne nádory -
metastázy

Rakovina





Nové prípady
Úmrtia

Celosvetovo

Sloven-
sko

2006 2007 2008

Celkom 25 894 28 131 30 144

Muži 13 241 14 164 15 055

Ženy 12 653 13 967 15 089



GENETIKA A NÁDOROVÉ OCHORENIA

100 biliónov buniek v ľudskom 
tele

Každá bunka

46 chromozómov

2 m DNA

3 miliardy párov báz

 ~ 19,000 génov



FAMILIÁRNE VS. SPORADICKÉ 

NÁDOROVÉ OCHORENIA

FAMILIÁRNE VS. SPORADICKÉ 

NÁDOROVÉ OCHORENIA

Dedí sa predispozícia



Person 1

National Cancer Institute

Dôsledky genetickej variability

Genetická predispozícia pre  

komplexné ochorenia (civilizačné)

•Kardiovaskulárne 

ochorenia

•Obezita

•Rakovina

•Psychické ochorenia/ 

Alzheimerova choroba

•Autoimúnne ochorenia

•Astma

•Diabetes

•Osteoporóza

•Chronická obličková 

choroba



Čo vyvoláva rakovinu?

• biologické faktory (vírusy – EBV:Burkittov lymfóm), 
Jedna pätina výskytu rakoviny celosvetovo vzniká v dôsledku 
chronických infekcií: 
Vírus Hepatitídy B (pečeň), Vírus ľudského nezhubného nádoru HPV 
(krčok maternice), Helicobacter pylori (žalúdok), Schistosomia 
(močový mechúr), Motolica (žlčovod), Vírus ľudskej 
imunodeficiencie- HIV (Kaposiho sarkóma a pohlavné orgány). 

• chemické faktory (mutagény a karcinogény)

• fyzikálne faktory (UV, röntgenové žiarenie, γ žiarenie)

• hormonálne faktory (dlhotrvajúca stimulácia)



poobede

 genetiku zmeniť nevieme, ale mnohé veci áno

 Primárna prevencia– zábrana kontaktu s rizikovými faktormi 

40% výskytu rakoviny možno predísť...

UV

Prevencia nádorovej choroby



Fajčenie

• na následky fajčenia zomiera ročne na  
Slovensku asi 11 tis. ľudí

• celosvetovo až 5,4 mil. ročne

• Cigaretový dym obsahuje približne 4000 
rôznych látok - nikotín, decht, oxid uhoľnatý, 
formaldehyd, kyanovodík, benzén, polónium, 
čpavok, nikel, arzén, kadmium...
• mnohé z nich spôsobujú poškodenie DNA a 
tým zvyšujú riziko vziku rakoviny

• závislosť
• pasívne fajčenie



Alkohol

• zvyšuje riziko vzniku rakoviny
• neexistuje bezpečný limit 

konzumácie alkoholu vzhľadom 
na riziko rakoviny

• v našom tele sa alkohol (etanol) 
premieňa na toxický acetaldehyd

• acetaldehyd vyvoláva poškodenie 
DNA a zastavuje opravu poškodení 
DNA v bunkách

• acetaldehyd  podporuje zrýchlenie 
rastu pečeňových buniek, ktoré sú 
potom náchylnejšie k hromadeniu 
mutácií v génoch



Podľa svetovej zdravotníckej 

organizácie WHO zodpovedá 

jednému dňu strávenému na 

morskej pláži asi 20 minút v 

soláriu. 

UV

oprava

replikácia

poškodenie DNA

m u t á c i e

rakovina kože

doobeda poobede

Slnko a UV žiarenie
•UV žiarenie poškodzujúe DNA a zvyšuje riziko vzniku rakoviny kože
UVA – preniká do hlbších vrstiev kože, spôsobuje starnutie pokožky,   

prispieva k spáleniu
UVB – zodpovedné za spálenie pokožky 
UVC – najnebezpečnejšie, je zachytávané ozónovou vrstvou
• bolestivé spálenie raz za 2 roky zvyšuje riziko melanómu kože trojnásobne

• Ochrana pred slnečným žiarením
• 11:00-15:00
• opaľovacie krémy, pokrývka hlavy, slnečné okuliare...



Výživa
• Nesprávna výživa môže zvýšiť 

riziko vzniku rakoviny

• Ovocie a zelenina - obsahujú nutrienty ako 
karotenoidy, foláty, vitamín C, vitamín E, selén, 
flavonoidy, ktoré dokázateľne znižujú riziko 
vziku rakoviny. 
-„likvidujú“ nebezpečné chemikálie, ktoré 
môžu poškodiť DNA 
- pomáhajú pri ochrane DNA a oprave 
poškodení DNA

• znížiť príjem soli, cukru, tukov, červeného 
mäsa



• podkožný tuk
• viscerálny (orgánový) tuk
- chráni naše telo, obaľuje kĺby, je dôležitou 

zásobárňou energie a niektorých vitamínov 

Nadváha a obezita

• veľké tukové zásoby v tele môžu byť 
nebezpečné
• tukové bunky sú aktívne a produkujú 
hormóny (estrogén, testosterón), rastové 
faktory a škodlivé látky
• zvýšené riziko onkologických ochorení



• Športová aktivita – min 30 minút denne

• Vyvážená zdravá strava, pitný režim

• Nepiť alkohol

• Nefajčiť, neužívať drogy

• Ochrana pred slnečným žiarením

• Dostatok spánku

• Redukcia stresu + pozitívne myslenie

Prevencia nádorových ochorení =

Zdravý životný štýl



Prevencia nádorovej choroby

 Sekundárna – včasný záchyt ochorenia v štádiu, 
keď je liečiteľné a vyliečiteľné

• rozpoznaním skorých príznakov rakoviny ako sú: hrčky, žalúdočná nevoľnosť, 
trvalý kašeľ a krvácanie z telesných otvorov 

• gynekologické prehliadky (krčok maternice)
• samovyšetrenie prsníkov (mammografia)
• test na krv v stolici (nádory hrubého čreva)
• palpácia per rectum (hrubé črevo, prostata)
• vyšetrenie PSA v krvi (prostata)

Vykonáva praktický lekár alebo ambulantný gynekológ

40% výskytu rakoviny možno predísť...



Výskum
• pochopenie molekulárnych a genetických 
príčin vzniku onkologických ochorení 
• nájdenie biomarkerov na skorých záchyt 
ochorenia, predpovedanie rizika jeho vzniku a 
úspešnosti liečby 
•hľadanie nových terapeutických prístupov



Ďakujem 
za pozornosť


