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PRÍHOVOR
Keď sme sa v roku 1998 rozhodli, že onkologickou výchovou v školách
sa pokúsime zmeniť postoj verejnosti k rakovine a použijeme mladú generáciu ako nástroj k tejto transformácii, považovali sme to za nádejný experiment. Vďaka porozumeniu vtedajšieho ministra školstva p. Milana Ftáčnika
a v spolupráci s odbormi školstva krajských úradov podarilo sa nám tento
projekt uviesť do života. Svojou náplňou bol výzvou k prevencii, k zdravému spôsobu života, zdrojom informácií o spôsoboch diagnostiky a liečby,
o pokroku vo výskume, ale aj návodom k pochopeniu problémov ľudí postihnutých rakovinou. K pôvodnému počtu 20 stredných škôl, kde sa tento
program výchovy zaviedol ako nepovinný, voliteľný predmet sa postupne
pridávali ďalšie školy, takže teraz je ich na Slovensku viac ako 60.
Dnes môžeme povedať, že tento pilotný projekt priniesol úspech, ktorý
obdivujú mnohí naši partneri v Európe a berú si z neho príklad. Formuje sa
tu nová generácia so znalosťami širokého spektra zdravotných a sociálnych
problémov rakoviny a perspektíva účinnej prevencie vedúcej k zníženiu incidencie a mortality. Je nesporné, že k tomuto úspechu prispela dobrá spolupráca s vedením škôl a ich pedagógov, ale najmä chuť študentov získavať
nové vedomosti a uplatňovať ich v početných aktivitách tohto programu.
Zvažujeme každé nové námety a myšlienky zo strany škôl, aby sme
mohli prácu na tomto sľubnom poli zintenzívniť, pretože môže byť cestou
k lepšej budúcnosti celej našej spoločnosti. Preto by mal byť tento program
aj v záujme kompetentných činiteľovi verejnosti, a pevne veríme, že doterajšie výsledky ich presvedčia o jeho veľkom význame.
Keďže v priebehu uplynulých rokov sa oblasť onkológie obohatila
o nové poznatky, považovali sme za potrebné pôvodnú učebnicu aktualizovať a upraviť do novej formy.
Eva Siracká
prezidentka Ligy proti rakovine SR
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Úvod

Vývoj (evolúcia) človeka bol v oblasti biologických výskumov dlhodobým procesom určitých zmien, ktoré vznikali v dôsledku zmien v životných
podmienkach a činnosti ľudí. Pri nedostatočnej adaptácii dochádzalo u ľudí
k chorobám. Výskumy, ktoré sledovali vplyv určitých faktorov (potrava,
spôsob prípravy stravy, biologické, chemické a fyzikálne znečistenie pracovného a životného prostredia, fajčenie a iné), zistili ich vzťah s výskytom chorôb. Deﬁnovali ich ako vonkajšie faktory pre vznik civilizačných
chorôb. Pri sledovaní určitých chorôb v niektorých rodinách objavili aj vnútorné rizikové faktory. Pokroky v biochémii, molekulárnej biológii a genetike umožnili zistiť zmeny v metabolizme a génoch u ľudí postihnutých rodinným výskytom niektorých chorôb. V posledných desaťročiach minulého
storočia skúmanie vonkajších a vnútorných faktorov stále častejšie sa vyskytujúcich chorôb viedlo k názvu „civilizačné choroby“. Súčasné najčastejšie
civilizačné choroby sú srdcovo-cievne choroby, metabolické choroby (cukrovka, poruchy tukového metabolizmu a iné), choroby pohybového aparátu,
nervového, imunitného systému a niektoré druhy rakoviny. Tieto choroby
významne znižujú kvalitu života postihnutých, zvyšujú nároky na zdravotnú
i sociálnu starostlivosť. Srdcovo-cievne, rakovinové a viaceré metabolické
choroby vedú k predčasným úmrtiam.
Hlavné vonkajšie rizikové faktory civilizačných chorôb sú: nedostatočná pohybová aktivita a nesprávna výživa, ktoré vedú k obezite, chronický
stres, fajčenie, nadmerný konzum alkoholu a nadmerné vystavovanie sa slnečným lúčom . Pri niektorých druhoch rakoviny sú to ďalšie vonkajšie faktory: vírusy, kancerogénne látky (v strave, v životnom a pracovnom prostredí) a rôzne druhy žiarenia. Významným vnútorným rizikovým faktorom je
genetika a starnutie populácie.
Základom pre aktívny prístup k ľudskému zdraviu je zdravý vývoj človeka od jeho vzniku cez detský a dorastový vek až k dospelosti. Podmienkou je dodržiavanie princípov zdravého životného štýlu počas celého života. Zdravie sa dá ovplyvňovať najlepšie od raného detstva, kedy získavame
6

životné návyky, spoznávame symboly, tradície a ľahšie prijímame i určité
zákazy. Spoznávanie vonkajších rizikových faktorov civilizačných chorôb
vrátane rakoviny umožňuje prevenciu proti ich vzniku a pribúdaniu už od
najmladších vekových kategórií.

–
–

–

Prevencia si vyžaduje komplexný prístup, čo znamená:
už v čase všeobecného vzdelávania získavať potrebné zdravotné informácie a osvojiť si zdravé životné návyky,
vytvárať spoločenské podmienky na realizáciu získaných vedomostí
(sociálne a fyzické podmienky podporujúce a zabezpečujúce správne
stravovanie a potrebnú fyzickú aktivitu) a
zabezpečiť v zdravotníctve preventívne zdravotné programy proti civilizačným chorobám vrátane rakoviny.
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Čo je rakovina
Rakovina je neobmedzené a nekontrolovateľné množenie buniek, ktoré
sa vymanili zo zákonitostí kontrolných systémov a mechanizmov organizmu a získali takto schopnosť prenikať do okolitých i vzdialenejších tkanív.
Zdravá bunka sa pri nahromadení určitých genetických zmien a v dôsledku
vplyvu rôznych faktorov mení na rakovinovú, čiže dochádza k jej nekontrolovanému deleniu. V pozadí rakovinovej premeny sú onkogény. Onkogény
sú mutované formy bunkových génov - proonkogénov, ktoré sa nachádzajú
vo všetkých bunkách ľudského organizmu. Proonkogény sú neaktívnou formou onkogénov. Sú to krátke segmenty – časti nukleových kyselín, ktoré sú
základnou genetickou a funkčnou podstatou bunkového jadra. Ich úlohou v
normálnej bunke je podporovať rast a delenie buniek. Neaktívny a neškodný
proonkogén sa za určitých podmienok môže aktivovať a vtedy vysiela signály - informácie, ktoré zmenia normálnu bunku na rakovinovú. Aktiváciu
(mutáciu) môžu pôsobiť chemické látky (napr. decht a iné látky v cigaretovom dyme), rôzne druhy žiarenia (napr. slnečné, röntgenové a iné), niektoré
vírusy (napr. papilóma vírusy, vírus hepatitídy).

Základné informácie o normálnej a rakovinovej
bunke
V našom tele sa nachádza okolo 70 miliárd buniek, ktoré obsahujú asi
200 rôznych typov. Majú rôzne tvary, slúžia rôznym účelom a funkciám
(svalové, kožné, pečeňové, nervové a ďalšie). Každá bunka sa skladá z jadra
s chromozómami, ktorých základnou zložkou sú nukleové kyseliny, z bunkovej hmoty - cytoplazmy, v ktorej sú ďalšie dôležité organely (mitochondrie, lyzozómy a ďalšie (obr.1.).
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Obr. 1. Normálna bunka

Bunky sa množia mitotickým delením. Ak sa bunka potrebuje normálne množiť (rastové obdobie, náhrada odumretých či poškodených buniek),
dostáva z jadra signál, ktorý sa prenáša do cytoplazmy. Jadro sa začne predlžovať, zdvojnásobí sa počet jeho chromozómov, bunka sa zväčší a jadro
a cytoplazma sa rozdelia na dve bunky. Delenie normálnych buniek je pod
prísnou kontrolou . Na ukončenie delenia dostávajú signál. Keď po rozdelení
normálnej bunky vzniknú dve dcérske bunky, iba jedna z nich „ide do funkcie“ a začne vykonávať činnosť, na ktorú je určená, druhá po určitom čase
odumrie. Funkčná bunka sa delí ďalej. Teda z dvoch dcérskych buniek má
rozmnožovaciu schopnosť iba jedna. (obr. 2.)

Obr. 2. Schéma normálnej mitózy
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Normálna bunka sa riadi dvomi základnými pravidlami:
1) delenie bunky – reproducia,
2) smrť bunky - apoptóza.
Delenie bunky je povolené iba ako náhrada mŕtvej alebo poškodenej
bunky. Prežívanie bunky nie je dovolené, keď je poškodená (predovšetkým
v DNA); musí odísť samovraždou - apoptózou bez toho, aby sa poškodili
okolité bunky a vznikli zápalové reakcie v organizme.

R

akovina je choroba spôsobená poruchami dvoch uvedených základných pravidiel delenia bunky.

Keď sa po nesprávnom signáli začnú deliť obe bunky, delenie pokračuje
geometrickým radom, až postupne vznikne niekoľko miliónov buniek, ktoré
vytvoria nádor. Len niekoľko milimetrový nádor obsahuje asi 1 milión buniek.
Medzistupeň v abnormálnom nádorovom raste tvoria tzv. benígne - nezhubné nádory. Ak sa takéto bunky ohraničia, opuzdria a nemajú snahu deliť
sa ďalej, ide o benígny nádor. V takomto prípade nadmerného množenia sa
buniek pri zlyhaní správneho delenia, nemusí isť o rakovinu. Tieto bunky
nemajú vlastnosť agresivity (prerastania do okolitých tkanív) a nemetastázujú. Benígne nádory, napr. myómy maternice, rôzne svalové, tukové a iné
nádory, bezprostredne neohrozujú život pacienta, ale svojím umiestením
môžu obmedzovať normálne funkcie organizmu, preto ich treba chirurgicky
odstrániť.
Látky alebo faktory, ktoré pôsobením na bunku poškodzujú jej regulačný mechanizmus a menia ju na nenormálnu – rakovinovú, nazývame kancerogény – rakovinotvorné látky.
Pod vplyvom kancerogénov sa v nádorovej bunke nahromadia mutácie
v génoch, ktoré kontrolujú a regulujú rast buniek. Aby sa takáto bunka stala vysoko malígnou, schopnou tvoriť sekundárne nádory (metastázy), musí
získať ďalšie vlastnosti mutáciami viacerých génov. Tento proces je mnohostupňový a môže trvať dlhý čas. Premena normálnej bunky na malígnu je
dlhodobý viacstupňový proces, ktorý má 3 štádiá. (obr. 3).
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Obr. 3. Schéma vzniku a vývoja rakoviny
(Podľa Beliveau, R., Gingras D.: Výživa ako zbraň proti rakovine. Potraviny, ktoré
pomáhajú v prevencii a liečbe proti rakovine. Balneotherma, 2008.)

Úvodné štádium - iniciácia je obdobie, počas ktorého rakovinotvorná látka
– kancerogén pôsobí na DNA v chromozómoch bunkového jadra. Na úrovni
bunky nie je ešte rakovinová premena, zmeny sa odohrávajú iba na biochemickej úrovni bunkového jadra. Mení sa tvar molekuly DNA, čo pôsobí zlý
prenos informácie, alebo dochádza k mutáciám (zväčší sa objem molekuly
alebo dochádza k nesprávnemu prečítaniu DNA pri jej delení). V tomto štádiu sa DNA môže ešte za vhodných genetických podmienok a pri vyváženej
energetickej rovnováhe v organizme normalizovať.
Latentné štádium - promócia je skryté štádium rakovinového rastu,
ktoré môže trvať aj niekoľko rokov bez toho, aby došlo k ďalším zmenám.
Kancerogénom geneticky poškodené a možno už aj rakovinovo zmenené
bunky sa však zatiaľ nemusia deliť alebo sa delia príliš pomaly na to, aby
vznikol nádor. Ak je v organizme dostatok ochranných faktorov, môže
dôjsť ešte k oprave DNA, alebo môže nastať bunková smrť - apoptóza. Pri
nedostatku ochranných faktorov a pri nevhodných genetických podmienkach
sa tvoria prekancerózne (dysplastické) bunky.
Štádium začiatku a vývoja nádorovej choroby - progresia je štádium,
v ktorom sa zmenené, dysplastické bunky začnú nekontrolovateľne deliť.
Mechanizmus nekontrolovateľného delenia dysplastických buniek spustí už
nie samotný kancerogén, ale iné faktory, ako je nezvratne poškodené DNA,
narušený imunitný systém, rastové faktory, hormóny.
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Od premeny normálnej bunky na prvú malígnu - iniciovanú bunku môže
uplynúť aj niekoľko desiatok rokov, kým vznikne klinicky zistiteľný nádor.
Ak sa pre rôzne príčiny niečo zmení v jadre normálnej bunky (napr. dlhodobé pôsobenie rakovinotvorných látok), aktivuje sa onkogén, čo v praxi
znamená, že bunka nedostane signál na ukončenie delenia. Ide o štádium
iniciácie. Iniciovaná bunka prechádza premenou – promóciou na dysplastickú bunku. Táto bunka má charakteristické znaky tzv. preneoplastickej
lézie. Ďalší stupeň zmeny preneoplastickej bunky je premena na malígnu
bunku, ktorá môže viesť ku klinicky zistiteľnému nádoru, prípadne k tvorbe
sekundárnych nádorov v dôsledku narastania agresivity nádorových buniek.
Všetky tieto zmeny v jednotlivých stupňoch sú dôsledkom poškodenia génov aktiváciou bunkových onkogénov, znížením účinnosti (inaktiváciou)
nádorových supresorových génov a poškodením génov zodpovedných za
opravu DNA.
Abnormálne bunky rakovinového typu sa okrem neobmedzenej rastovej
schopnosti správajú agresívne – vytvárajú zhubný malígny nádor. Prerastajú
do okolitých tkanív a orgánov, nezastavia sa ani pred kosťou. Sú schopné
prenikať do krvného a lymfatického riečiska, usadiť sa v iných orgánoch
a vytvárať v nich druhotné nádory - metastázy.Tento jav sa nazýva metastázovanie. Jedinou snahou rakovinových buniek je prežiť; svojou agresivitou
sú schopné zabezpečiť priestor a živiny pre svoje delenie. (obr. 4)

Obr. 4 Schéma šírenia rakovinových buniek
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Na to, aby množiace sa rakovinové bunky získali dostatok výživy a kyslíka, spustia chemický signál (bielkovina VEGF - cievny endoteliálny rastový faktor), ktorým pritiahnu bunky krvných ciev nachádzajúcich sa v ich
okolí. Tento proces, ktorý sa nazýva angiogenéza, vytvára podmienky na to,
aby nádor rozrušil okolité tkanivo a začal tvoriť dostatočné množstvo buniek
na tvorbu nových ciev. (obr. 5). Kým normálna bunka je schopná vyprodukovať najviac 50 generácií buniek, malígne bunky sú schopné pri dostatku
živín deliť sa donekonečna. Dalo by sa povedať, že sú nesmrteľné. Zhubný
nádor sa preto musí čo najskôr liečiť.

Obr. 5. Schéma angiogenézy
(Podľa Beliveau, R., Gingras D.: Výživa ako zbraň proti rakovine. Potraviny, ktoré
pomáhajú v prevencii a liečbe proti rakovine. Balneotherma, 2008.)

V tabuľke 1 sú uvedené charakteristické znaky rakoviny.
Tab. 1. Charakteristické znaky rakoviny

 Neregulovaný rast - rakovinové bunky sa množia bez prijatia chemického signálu, zatiaľ čo zdravé bunky uposlúchnu signál na
zastavenie delenia
 Neriadia sa pravidlami rastu do okolia, ktorému sú podriadené
 Schopnosť tvoriť nové krvné cievy angiogenézou, čo im umožňuje prísun kyslíka a živín pre rast množiacich sa buniek
 Schopnosť napádať a podriaďovať si tkanivá organizmu nielen
v svojom okolí, ale aj na vzdialených miestach – metastázovať
 Nesmrteľnosť - nepodliehajú bunkovej samovražde apoptózou
13

Druhy zhubných nádorov
Pojem rakovina je všeobecný názov pre všetky druhy zhubných nádorov
bez ohľadu na ich pôvod a mikroskopickú skladbu. Je ich okolo 200. Podľa
toho, z akých tkanív tela zhubné nádory vznikajú, delíme ich na 4 hlavné
skupiny:
1. Karcinómy vznikajú z výstelky dutých orgánov, kože a z tkanív žľazových orgánov.
2. Sarkómy vznikajú zo spojivového a tukového tkaniva, chrupaviek, kostí
a svalov.
3. Nádory krvi, krvotvorných orgánov a lymfatického systému - systémové nádorové choroby.
4. Nádory centrálneho nervového systému (mozgu a miechy) a periférnych
nervov.
Každá z týchto štyroch skupín má svoje charakteristiky a osobité biologické vlastnosti. Systémové nádorové choroby predstavujú špeciﬁcké typy
rakoviny, ktorá má charakter rastu buniek v niektorom systéme, napr. v kostnej dreni (leukémie) alebo v lymfatickom systéme (zhubné lymfómy).
Rôzne druhy rakoviny sa správajú odlišne. Niektoré rastú pomaly (niekoľko rokov), iné sa vyznačujú veľmi rýchlym rastom, metastázujú, sú biologicky veľmi agresívne, preto sa často zistia až v pokročilých štádiách choroby. Nie je zvláštnosťou, že sa metastázy objavia skôr, ako sa zistí prvotný
nádor.
Rýchlosť rastu buniek – aj s rovnakou lokalizáciou a rovnakého typu
môže byť individuálna a môže byť odlišná v závislosti od veku chorého,
hormonálnych vplyvov a pod. Dnes sa už rýchlosť rastu rakovinotvorných
buniek a ich biologických vlastností dá zistiť náročnými laboratórnymi metódami, čo umožňuje určiť spôsob, časový sled a dĺžku jednotlivých liečebných postupov.
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Príčiny vzniku rakoviny
Príčiny výskytu rakoviny sú rôzne. Vznik rôznych druhov rakoviny
môžu zapríčiniť viaceré faktory a ich kombinácie. V súčasnosti sú známe
vnútorné (endogénne) a vonkajšie (exogénne) rizikové faktory pre vznik
rakoviny. Medzi vnútorné rizikové faktory patria:

 Vrodené mutácie génov, ktoré sa vyskytujú u 5-10% osôb, pričom jedinec má vrodené iba predpoklady ( predispozíciu) na danú chorobu.
 Oxidatívny stres vzniká v organizme pri nadbytku reaktívneho kyslíka. Reaktívny kyslík vzniká v organizme pri normálnych metabolických
a imunologických pochodoch. Organizmus má mechanizmy, ktorými
reaktívny kyslík likviduje alebo blokuje jeho nežiaduci efekt pri poškodzovaní DNA. Pri zvýšenej tvorbe reaktívneho kyslíka dochádza k poškodeniu buniek.
 Chronický zápal v organizme vedie k poškodeniu DNA a k promócii
rakoviny. Zápal je fyziologickou odpoveďou na infekciu, cudzorodé
látky, chemické látky a iné dráždidlá. V akútnej fáze ich pomáha likvidovať, avšak dlhodobý chronický zápal vedie k nadmernej tvorbe látok
(cytokínov, rastových faktorov, reaktívneho kyslíka, dusíkatých látok
a rôznych enzýmov), ktoré zvyšujú proliferáciu a diferenciáciu buniek,
brzdia bunkovú smrť - apoptózu, vyvolávajú a podporujú angiogenézu,
čím vytvárajú podmienky na vznik prechodu predrakovinových buniek
do rakovinových buniek (napr. prechod chronického zápalu hrubého
čreva - ulceróznej kolitídy do rakoviny hrubého čreva, prechod zápalu
krčka maternice pri niektorých typoch HPV do rakoviny krčka maternice).
 Poruchy fyziologického rytmu hormónov v priebehu života alebo
ich liečebné či iné podávanie môžu zvyšovať riziko niektorých druhov
rakoviny. Napr. včasná tvorba estrogénov u dievčat (nástup menarché
pred 12. rokom), neskoré tehotenstvo u žien (po 30. roku života), nedojčenie, neskoré ukončenie tvorby estrogénov (neskorá menopauza po
55. roku), ako aj podávanie hormonálnej antikoncepcie v určitom veku
vedú k zvýšenému výskytu rôznych druhov rakoviny ženských pohlavných orgánov a prsníka. Je všeobecne známe, že ľudí ktorí sa dostávajú
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do dlhodobého kontaktu s rôznymi škodlivinami v pracovnom alebo životnom prostredí, možno zaradiť do rizikových skupín. Na základe doteraz získaných poznatkov sú v súčasnosti známe tieto vonkajšie rizikové faktory :
 Fajčenie je príčinou vysokého percenta úmrtia na rakovinu, napr. až
80% mužov s rakovinou pľúc sú fajčiarmi, u žien s touto diagnózou je
50% fajčiarok .Ľudia sa často pýtajú, prečo nie všetci fajčiari ochorejú
na rakovinu. Keby sme určitý čas potierali 20 pokusným zvieratám kožu
dechtom (decht je produkt tabaku v cigaretovom dyme), asi o 6 mesiacov by 14 zvierat dostalo na potieraných miestach rakovinu kože. Prečo
by ju nedostalo všetkých 20? Pretože genetická stabilita buniek, a tým
aj genetická vnímavosť na rôzne podnety sú u jedincov rôzne. U niektorých vznikne rakovina, iní majú väčšiu genetickú a aj imunologickú rezervu obrany a neochorejú.
 Priemyselné chemikálie a pesticídy nachádzajúce sa v životnom
prostredí sa dostávajú v koncentrovanej forme do potravinového reťazca . Najnebezpečnejšie sú polychlorované difenoly (PCD) - organické
zlúčeniny používané v plastoch, lepidlách, farbivách, rôznych olejoch.
PCD sú dobre rospustné v tukoch, a teda sa hromadia v potravinách bohatých na tuky (napr. v niektorých druhoch rýb, ako je losos). V PCD sa
dokázala aj hormonálna aktivita – menia hladinu estrogénov, a tak môžu
mať vzťah k vývoju rakoviny prsníka.
V pitnej vode sa môže nachádzať z priemyselného znečistenia arzén.
Pri prijatí do organizmu sa stáva kancerogénom – vyvoláva mutácie
génov a tiež môže meniť metabolizmus ovplyvňovaním aktivity enzýmov . Podobne môže pôsobiť aj vysoká koncentrácia selénu, hoci selén
v správnej koncentrácii je antikancerogénom. Dlhodobo známym kancerogénom v životnom prostredí je azbest, ktorý sa nachádza v prírode
(niektoré skaly) a aj v stavebninách. Dnes je veľa dôkazov o rakovinotvorných účinkoch mnohých látok v pracovnom i životnom prostredí. Vdychovanie a prijímanie látok ako je arzén, azbest, térové výpary,
výfukové plyny automobilov do organizmu z pracovného a životného
prostredia sú všeobecne známe. Početným rizikám sa možno vyhnúť
dodržiavaním určitých pravidiel predovšetkým v pracovnom prostredí.
 Kancerogény v strave môžu byť súčasťou potravín v dôsledku znečisteného životného prostredia alebo sa tvoria v priebehu prípravy a skla16

dovania. Medzi kancerogénne zložky potravy patria i plesne. Nachádzajú sa predovšetkým na obilí, v niektorých druhoch orechov alebo vznikajú pri nesprávnom skladovaní. Plesne alebo ich toxíny poškodzujú
DNA. Ako kancerogénne toxíny sú známe: Aﬂatoxin B (tvorí ho pleseň
Aspergilus fungicides, vyskytujúca sa na obilí a orechoch) a Fumonitin
B (tvorí ho pleseň Fusarini verticidades, žijúca na kukurici), ktoré sú
vysokorizikovým faktorom pre vznik rakoviny pečene. Kancerogény
ako heterocyklické a polycyklické aromatické hydrokarbóny vznikajú
pri príprave stravy, predovšetkým pri spracovaní mäsa a rýb pri vysokých teplotách alebo grilovaní priamo nad ohňom (barbecue). Dusíkaté
látky (N-nitrozlúčeniny) sa nachádzajú v potravinách upravovaných pri
priemyselnej výrobe s prídavkami nitrátov, pri spracovávaní rýb, mäsa
(salámy a iné údeniny). Tieto látky sa tvoria aj v žalúdku a čreve ľudí,
ktorí jedia veľa červeného mäsa alebo potravín obsahujúcich veľa nitritov, napr. v zelenine prehnojenej dusíkatými hnojivami.
Správna strava obsahuje ako ochranu proti kancerogénom početné antikancerogény. Sú nimi mikroelementy – vitamíny, minerály, stopové
prvky, početné fytochemikálie a vláknina.
 Infekcie spôsobené niektorými vírusmi, baktériami vyvolávajú poškodenie DNA a môžu v niektorých prípadoch vyvolať aj chronický zápal,
čím podporujú vývoj rakoviny.
 Účinok vírusov pri vzniku nádorov je v aktivácii bunkových onkogénov a inaktivácii nádorových supresorových génov. Niektoré druhy rakoviny sú vyvolané špeciálnymi vírusmi, napr. vírusy hepatitídy B a C,
ktoré spôsobujú vznik rakoviny pečene, Helicobakter pylori vyvoláva
rakovinu žalúdka. Základným predpokladom ich kancerogénneho účinku je chronická alebo pretrvávajúca infekcia a iné endogénne a exogénne faktory podmieňujúce vznik mnohostupňového procesu rakoviny.
 Rôzne druhy žiarenia – ionizujúce (röntgenové) a neionizujúce (UV, nukleárne) žiarenie. Podľa štatistických údajov sú príčinou okolo 3% úmrtí na rakovinu. Ich kancerogénne pôsobenie vedie priamo poškodením DNA – štiepením reťazcov a nepriamo
tvorbou reaktívneho kyslíka, ktorý následne poškodzuje DNA.
Slnečné žiarenie obsahuje alfa-, beta- a gamalúče (UVA, UVB, UVC).
Lúče beta priamo (rovnako ako v UV lampách - soláriách) spôsobujú
poškodenie a lúče alfa nepriamo poškodzujú DNA tvorbou reaktívneho
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kyslíka. Lúče gama prichádzajú na Zem iba v minimálnom množstve
pri zachovaní ozónovej vrstvy, avšak pri jej ubúdaní sa pozoruje nárast
melanómových a nemelanómových karcinómov kože.
Ionizujúce žiarenie môže byť zdrojom vzniku leukémií, karcinómov
prsníka a štítnej žľazy. Prichádza z kozmu, z prírodnej rádioaktivity (kamene, pôda), jeho zdrojom je nukleárne žiarenie (zbrane, elektrárne),
vyskytuje sa aj pri lekárskom diagnostickom a liečebnom použití .

 Lieky, diagnostické a liečebné metódy môžu tiež byť kancerogénmi. Užívanie niektorých liekov a používanie niektorých diagnostických
metód (napr. časté, neodôvodnené röntgenové vyšetrenia) môžu byť
kancerogénmi aj pre plod vyvíjajúci sa v matke, preto sa nesmú používať u tehotných žien. Nadmerné žiarenie pri častom diagnostickom
röntgenovaní, ako aj niektoré liečebné metódy používané na ničenie rakovinových buniek (ožarovanie, chemoterapia) môžu poškodiť i zdravé
tkanivá, a tak môžu vyvolávať tzv. druhotné rakoviny.
Tab. 2. Príčinná súvislosť medzi niektorými rizikovými faktormi a rakovinou
PRÍČINNÁ SÚVISLOSŤ

DRUH RAKOVINY

Fajčenie
UV žiarenie
Ionizujúce žiarenie
Nesprávna výživa,
nedostatočná fyzická
aktivita
Obezita,
brušná obezita

pľúcna rakovina
kožná rakovina
leukémie
rakovina hrubého čreva a konečníka, prostaty,
tela maternice, prsníka, obličky a zmnoženie
telesného tukového tkaniva
rakovina pažeráka, slinivky brušnej, hrubého
čreva a konečníka, prsníka (po prechode žien),
tela maternice, obličky
rakovina pečene
rakovina hrubého čreva a konečníka

Aﬂatoxíny
Vysoký konzum
červeného mäsa v strave
Alkohol
Azbest
Anilínové farbivá

rakovina úst, hrtana, hltana, pažeráka, prsníka
pľúcna rakovina
rakovina močového mechúra
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Dedičnosť rakoviny
Rakovina nie je ani infekčná, ani priamo dedičná. Gény sa dedia, ale nie
vždy sa prejavujú chorobou. Fenogenetika študuje spôsoby, akými sa gény
prejavujú, čiže sleduje vzťahy medzi génmi a im odpovedajúcimi znakmi.
O tom, či sa určitý gén prejaví, rozhodujú vzájomné pôsobenia medzi génmi v čase vývoja embrya i po narodení ako dôsledok vplyvu vonkajšieho
prostredia. Veľa dedičných chorôb vrátane civilizačných sa ukáže až v dospelom veku, keď spôsob života postihnutého jedinca rozhodne o tom, kedy
sa choroba začne prejavovať.
V niektorých rodinách postihnutých rakovinou je možné pozorovať
dedičný výskyt určitých zmien v génových štruktúrach normálnych buniek u viacerých členov rodiny . Najčastejšie ide o výskyt rakoviny prsníka, hrubého čreva a štítnej žľazy. Molekulárne zmeny môžu signalizovať
zvýšenú vnímavosť na rôzne rakovinotvorné vplyvy (chemikálie, žiarenie,
vírusy), v niektorých rodinách môže byť však aj zvýšené riziko spontánneho
vzniku rakoviny. V súčasnosti sa predpokladá, že asi 10% dedičnosti rakoviny je dôsledkom zdedeného „nádorového génu“. Pri mutácii niektorých
génov v zárodočných bunkách (vo vajíčku alebo v spermii) môže dôjsť k
takejto dedičnej predispozícii – zvýšenej vnímavosti na vznik určitého typu
nádoru. Mutácia sa prenáša z rodičov na deti v závislosti od druhu poškodeného génu. Ak je gén autozomálne dominantný (pozri slovník), je pravdepodobnosť zdedenia tejto poruchy 50%, pri autozomálne recesívnom géne
je pravdepodobnosť 25%. Vrodený predpoklad možno zistiť genetickými
testami. U rizikových rodín sa robia vyšetrenia molekulárno - genetických
charakteristík pre určitý typ rakoviny. O genetickom testovaní je potrebné
uvažovať, ak ide o nasledujúce skutočnosti:

 Nádorová choroba sa vyskytuje vo viacerých rodinných generáciách.
 Opakovane sa vyskytuje rovnaký typ nádoru.
 Nádory sa vyskytujú v mladom veku.
 Nádory sa vyskytujú v dvoch rôznych orgánoch (napr. nádor prsníka
a vaječníkov).
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 Nádory sa vyskytujú v oboch orgánoch, ak ide o párové orgány (napr.
oči, prsníky).
Z najčastejšie sa vyskytujúcich nádorových chorôb sa môžu dediť:

 v dospelom veku rakovina prsníka, hrubého čreva, malígny melanóm,
rakovina štítnej žľazy, slinivky brušnej, prostaty,
 v detskom veku retinoblastóm a Wilmsov nádor obličiek.

Geograﬁcké špeciﬁká výskytu niektorých
druhov rakoviny

Rakovina nepostihuje iba ľudí, ale veľmi často sa vyskytuje aj v živočíšnej i rastlinnej ríši. Zhubné nádory nie sú chorobou modernej doby, zistili
sa už aj v egyptských a juhoamerických múmiách, dokonca i v kostiach dinosaurov. Ojedinelý výskyt zhubných nádorov bol zaznamenaný už v staroveku, pred 2400 rokmi ich opísal v svojich dielach Hippokrates (460-377
p.Kr.). V 18. storočí si lekári začali uvedomovať vzťah medzi určitými faktormi a rakovinou (bezdetnosť u rádových sestier a rakovina prsníka, výskyt
zhubných nádorov na koži mieška u kominárov, výskyt rakoviny močového
mechúra u robotníkov pracujúcich s anilínovými farbami a pod.). Zlepšujúce sa životné podmienky v priemyselne vyspelých krajinách (bývanie, stravovanie, hygienické opatrenia, zlepšovanie zdravotnej starostlivosti) viedli
v druhej polovici 20. storočia k ústupu infekčných chorôb a k postupnému
predlžovaniu priemernej dĺžky života. Nárast priemyslu (industrializácia)
a sťahovanie ľudí do miest (urbanizácia) však viedli k nepriaznivým zmenám (znečisťovanie životného a pracovného prostredia), a tým aj k zvyšovaniu výskytu rakoviny. Urbanizácia priniesla celkovú zmenu životného štýlu
(fajčenie, alkohol, nesprávne stravovanie, zníženie fyzickej aktivity a sedavý
spôsob trávenia voľného času).
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Genetický základ (genotyp) človeka ovplyvňovaný rýchlo sa meniacimi vonkajšími životnými podmienkami sa nestačil rýchlo prispôsobovať, a
tak začali pribúdať nové, tzv. civilizačné choroby. Predlžovanie života vo
vyspelých krajinách sveta a súčasný nárast rôznych kancerogénnych vplyvov viedli k nárastu onkologických chorôb. Vyšší vek je rizikom pre vznik
týchto ochorení, pretože starnutie zhoršuje v organizme regulačné pochody
a umožňuje dlhodobé pôsobenie kancerogénnych látok .
Onkologické choroby pribúdajú celosvetovo, vo vyspelých krajinách
napriek zlepšujúcej sa zdravotnej starostlivosti sú príčinou asi jednej štvrtiny
zo všetkých úmrtí . Ich výskyt v rôznych oblastiach sveta má svoje osobitosti (obr. 6).

Obr. 6. Výskyt rakoviny vo svete
(Beliveau, R., Gingras D.: Výživa ako zbraň proti rakovine. Potraviny, ktoré pomáhajú
v prevencii a liečbe proti rakovine. Balneotherma, 2008)

Výsledky vedeckých výskumov dokazujú, že životný štýl hrá vo výskyte rakoviny významnú úlohu. Sledovanie epidemiologických údajov
v Európe ukazuje, že nárast rakovinových chorôb je v krajinách východnej
Európy rýchlejší ako v krajinách západnej Európy, čo sa dá pripísať predovšetkým ľahostajnosti ľudí k známym rizikovým faktorom, ako je tabak,
alkohol, nezdravá strava, nedostatok pohybu, obezita a nadmerné vystavovanie sa slnku. Výskyt rakoviny vo svete vykazuje v jednotlivých krajinách
určité špeciﬁká. V Európe a v Severnej Amerike je vysoký výskyt rakoviny
pľúc, hrubého čreva a konečníka, u žien prsníka a u mužov prostaty. V Ja21

ponsku je najvyšší výskyt rakoviny žalúdka, ale pomerne nízky výskyt rakoviny prsníka u žien. V Číne je vysoký výskyt rakoviny nosohltana, v Austrálii a na Novom Zélande rakoviny kože, najmä melanómového typu. V menej
rozvinutých ázijských a afrických krajinách, kde je zvykom žuť betel (zmes
orechov betelovej palmy a haseného vápna), je častá rakovina ústnej dutiny.
Celosvetovým problémom je užívanie tabaku, ktoré je príčinou vysokého
výskytu rakoviny pľúc i iných orgánov.

Vývoj najčastejšie sa vyskytujúcich druhov rakoviny vo svete
Výskumy populácií migrantov (vysťahovalcov z krajín s nízkym výskytom niektorých druhov rakoviny do zemí s ich vysokým výskytom alebo naopak) potvrdili, že rozdiely vo výskyte nie sú spôsobené genetickými
danosťami, ale sú silno ovplyvnené rozdielmi v životnom štýle. Napríklad
nízky výskyt rakoviny prsníka japonských žien sa ich migráciou do USA
významne zvýšil v ďalších generáciách. Naopak, výskyt rakoviny žalúdka
u Japoncov žijúcich v Japonsku, kde je vysoká premorenosť baktériou Helicobacter pylori, sa v nasledujúcich generáciách emigrantov na Havaj (kde
je výskyt rakoviny žalúdka nízky), priblížil na úroveň u rodených Havajčanov.

Výskyt rakoviny v Slovenskej republike
Na Slovensku od roku 1930 dochádza postupne k nárastu výskytu i úmrtia na rakovinu. Podľa Národného onkologického registra SR má výskyt narastajúci trend od rokov 1968-1970, kedy bolo registrovaných približne 12
000 nových prípadov za rok, v roku 2003 ich počet vzrástol na 22 000 a podľa ostatných údajov je ich ročne už viac ako 24 000. Vo väčšine prípadov
sa nárast výskytu zvyšuje od 30. roku života s vyvrcholením v najvyšších
vekových skupinách.
Vzostup rakovinových chorôb v našej dospelej populácii sa pripisuje 3
faktorom:
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1. predlžovaniu ľudského veku, keďže rakovina je prevažne chorobou vyššieho veku;
2. nezdravému životnému štýlu (fajčenie, nesprávny spôsob stravovania,
konzum vysokokalorických potravín a nápojov, nedostatok pohybovej
aktivity a s ním súvisiaci nárast nadmernej telesnej hmotnosti, nadmerné pitie alkoholu, nadmerné vystavovanie sa slnečným ľúčom) a iným
vplyvom vonkajšieho prostredia;
3. zdokonaľovaniu zistenia rakoviny vďaka lepším diagnostickým metódam.
V porovnaní s inými krajinami je u nás vysoký výskyt rakoviny pľúc,
hrubého čreva a konečníka.Podľa posledných údajov bol u mužov najčastejší
výskyt rakovinoviny pľúc, nemelanómových nádorov kože, hrubého čreva
a konečníka, prostaty a žalúdka a u žien prsníka, nemelanómových nádorov
kože, hrubého čreva a konečníka, tela maternice a krčka maternice.
Úmrtnosť na rakovinu u mužov a žien je rozdielna (tab. 4). Podiel na
vysokej úmrtnosti pri uvedených diagnózach u oboch pohlaví má neskoré
zistenie rakoviny, čím šanca na úspešné liečenie a vyliečenie pokročilých
prípadov je malá.
Tab. 4. Úmrtnosť na najčastejšie druhy rakoviny u mužov a žien na Slovensku

Ženy

Muži
1. Pľúca
2. Hrubé črevo a konečník
3. Žalúdok
4. Prostata
5. Slinivka brušná

1. Prsník
2. Hrubé črevo a konečník
3. Pľúca
4. Žalúdok
5.Vaječník

Potešiteľné je, že výskyt rakoviny v detskom veku (do 15 rokov) sa dlhodobo nemení. Za minulých 25 rokov sa stabilne zisťuje okolo 170 nových
prípadov ročne. Úmrtnosť na detské onkologické choroby sa znižuje vďaka
pokrokom v liečbe, ktorá je úspešná až v 75 % prípadov.
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Diagnostika rakoviny

Ako sa rakovina prejavuje

Poznáme okolo 200 druhov zhubných nádorov. Je teda len prirodzené,
že prejavy rakoviny sú rôzne. Závisia od jej lokalizácie, mikroskopického
zloženia nádoru, od biologických vlastností a aj od toho, či ide o postihnutie
niektorého orgánu, čiže ide o solídny nádor, alebo o postihnutie celého systému, napr. leukémie a lymfómy.
Je veľmi dôležité zistiť chorobu včas, aby sa mohla úspešne liečiť a je
preto potrebné všímať si niektoré príznaky - varovné znamenia:










nebolestivá hrčka alebo opuch kdekoľvek na tele,
zmena materského znamienka (zmena farby, tvaru a veľkosti),
nehojaci sa vred na koži, perách, v ústnej dutine,
nenormálne krvácanie z rodidiel alebo prítomnosť krvi v stolici, v moči,
vo vykašľanom hliene, tvorba krvných podliatin v podkoží,
zachrípnutie alebo kašeľ trvajúce dlhšie ako 2 -3 týždne, nereagujúce na
liečbu,
nechutenstvo až odpor k jedlu, opakované zvracanie, rôzne zažívacie
ťažkosti, zmeny vo vyprázdňovaní, striedanie zápchy a hnačiek,
ťažkosti s močením,
poruchy nervového systému, náhla zmena zraku,
nevysvetliteľné chudnutie.

Keď sa objaví akékoľvek z týchto varovných znamení, je potrebné vyhľadať lekára. Vo veľkej väčšine prípadov nemusí ísť o rakovinu, pretože
takéto príznaky môžu byť prejavom aj iných chorôb. Ak by však o ňu išlo,
jej zachytenie v skorom štádiu vývoja dáva šancu na úspešnú liečbu.
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Ako možno rakovinu zistiť
Ľudia často prichádzajú k lekárovi so žiadosťou, aby ich vyšetril, či nemajú rakovinu. Treba im vysvetliť, že zatiaľ neexistuje žiadny univerzálny
test (napr. vyšetrenie krvi), ktorým by sa dalo zistiť, či už niekde v tele nevzniká rakovinové ložisko. Dnes máme síce k dispozícii hodnotenie niekoľkých desiatok tzv. nádorových markerov v krvi, ale tie sú iba pomocným
indikátorom chorobných zmien. Sú to zvláštne látky bielkovinovej povahy,
tzv. fetálne nádorové proteíny, ktoré pochádzajú z viacerých tkanív a orgánov. Tvoria ich niektoré zhubné nádory, ale ich hodnoty sa môžu zvyšovať
i pri nenádorových chorobách (napr. zápal). Ich zvýšené hodnoty sú však
podnetom k pátraniu po ich príčinách. V onkológii sú vhodné predovšetkým
na sledovanie účinku liečby a vývoja rakovinového procesu. Po odstránení
nádorov komplexnou liečbou koncentrácie týchto markerov v krvi významne poklesnú až vymiznú. Opakované sledovania ich koncentrácii v krvi sú
pre lekára veľmi cennými informáciami o priebehu choroby a pre rozhodnutie o prípadnej potrebe v liečbe pokračovať alebo ju zmeniť.

Súbor diagnostických postupov v onkológii

Na komplexné stanovenie diagnózy je potrebný celý rad hematologických
a biochemických vyšetrení. Zisťujú odchýlky od normálnych hodnôt
laboratórnych vyšetrení, poukazujúce na poruchu vo funkcii niektorého
orgánu alebo na prítomnosť nejakého procesu v organizme, ktorý tieto
odchýlky vyvoláva. Zistené zmeny však nepoukazujú priamo na rakovinový
proces v organizme – sú iba sprievodným znakom choroby a môžu byť,
samozrejme, prítomné i pri mnohých iných nenádorových chorobách. Pri
podozrení na rakovinu po celkovom klinickom a laboratórnom vyšetrení
nasleduje cielené vyšetrenie konkrétnej oblasti – orgánu.
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Endoskopia
V súčasnosti je k dispozícii veľa tzv. endoskopických vyšetrovacích
metód a prístrojov – endoskopov, ktorými možno prehliadnuť zvnútra skoro všetky duté orgány tela. Pri endoskopii sa pozoruje vyšetrovaná oblasť
priamo optickým prístrojom zasunutým do orgánu. Súčasne je možné z podozrivého miesta odobrať vzorku tkaniva na mikroskopické vyšetrenie. Endoskopické vyšetrenie je dnes najdôležitejším a najefektívnejším vyšetrením
dutých orgánov. Patrí sem ezofagogastroskopia (pažerák a žalúdok), rektokolonoskopia (konečník a hrubé črevo), bronchoskopia (pľúca a priedušky),
cystoskopia (močový mechúr), torakoskopia (hrudník), laparoskopia (brušná dutina), laryngoskopia (hrtan) a iné. K endoskopickému nástroju je možné pripojiť zobrazovací systém a celé vyšetrenie zaznamenať na videokazetu
- videoendoskopia.

Röntgenové vyšetrenie
Popri klasickom röntgenovom vyšetrení (snímkovanie a presvecovanie)
sa zobrazovacie vyšetrovacie metódy rozšírili o nové techniky. Pomocou počítačovej tomograﬁe (CT), ktorá využíva výpočtovú techniku, sa umožňuje
rekonštrukcia získaného obrazu. Súčasne sa používa žiarením nezaťažujúca
metóda magnetického rezonančného zobrazenia (MR), ktorá taktiež využíva
výpočtovú techniku. CT a MR poskytujú veľké množstvo cenných obrazových informácií. Možno nimi vyšetriť skoro všetky orgány ľudského tela
a získať informácie i o ich malých vrstvách (menej ako mm).
Mimoriadny význam má röntgenové vyšetrenie prsníkov – mamograﬁa.
Pri tomto vyšetrení sa používa špeciálny, jednoúčelový röntgenový prístroj
mamograf. Na snímkach získaných pri mamograﬁi možno s veľkou
presnosťou určiť, či ide o rakovinu, alebo nie. Mamograﬁou sa dajú v prsníku
zistiť aj útvary s priemerom menším ako 5 mm . Táto metóda sa využíva
najmä v prevencii, ale iba u žien bez klinických príznakov, starších ako 47
ročných.

26

Ultrasonograﬁa
Veľmi časté a čoraz používanejšie je vyšetrenie ultrazvukom – ultrasonograﬁa (USG). Je zobrazovacia diagnostická metóda, pri ktorej sa ultrazvukové vlny nasmerujú cez kožu do tela, pričom sa odrazia od hraníc tkanív
alebo orgánov. Odrazené vlny zachytáva prijímač (sonda) a za pomoci počítača ich premení na viditeľný obraz. USG má tú výhodu, že vyšetrenie možno kedykoľvek opakovať, lebo nezaťažuje organizmus žiarením ako röntgenové žiarenie. Ultrazvukom možno vyšetrovať aj pohyblivé orgány (srdce,
črevo a iné). Dnes už USG nahrádza mnohé röntgenové vyšetrenia.

Rádionuklidové vyšetrenie
Samostatnú kapitolu vo vyšetrovaní predstavujú metódy nukleárnej medicíny. Pri nich sa nuklidy (rádioaktívne prvky) v podobe rôznych zlúčenín
dopravujú do organizmu, kde sa na základe svojich vlastností dostávajú až
do buniek niektorých nádorov. Citlivými prístrojmi sa dajú takto zistiť v tele
aj malé nádorové ložiská a možno ich zobraziť. Vo verejnosti je tento spôsob
vyšetrení známy skôr pod názvom vyšetrenie pomocou rádioizotopov. Tento
vyšetrovací postup možno využiť len pri určitých chorobách a nedá sa používať všeobecne na včasné zistenie všetkých nádorových chorôb.
Jednou z najnovších metód nukleárnej medicíny je PET (pozitrónový
emisný tomograf), ktorý je kombináciou zobrazovacej metódy tomograﬁe
s izotopovým vyšetrením pomocou krátkodobých (polpremenou len niekoľko
minút) pozitrónových žiaričov.

Histologické a cytologické vyšetrenie
Deﬁnitívne potvrdenie diagnózy rakoviny umožňuje mikroskopické
– histologické a cytologické vyšetrenie. Zo vzoriek nádoru alebo z podozrivého tkaniva sa dá pod mikroskopom určiť nielen presná diagnóza, ale aj
biologická charakteristika – správanie sa nádoru. Nie všetky nádory rovna27

kej skladby sú rovnako zhubné. Podľa stupňa zhubnosti sa delia na 4 stupne.
Toto delenie sa nazýva „grading“. Stupeň zhubnosti sa označuje od G1 po
G4. Čím vyššie číslo, tým je nádor zhubnejší. Na základe mikroskopického
vyšetrenia a gradingu sa určuje aj kombinácia liečebných postupov. Určitým
medzistupňom je cytologické vyšetrenie, pri ktorom odborník - cytológ skúma mikroskopom bunky získané zo steru alebo punkciou tkaniva (punkčná aspiračná biopsia – PAB). Toto vyšetrenie má široké využitie pri vyhľadávaní včasných štádií rakoviny krčka maternice (PAP test), ale aj mnohých
iných nádorových chorôb.

Metódy molekulárnej biológie
Z tohto prehľadu diagnostických možností v onkológii vyplýva, že
všeobecný test na zistenie prítomnosti rakovinových buniek v organizme
zatiaľ nemáme. Súčasné v bežnej praxi dostupné vyšetrovacie metódy
a postupy však umožňujú spoľahlivé potvrdenie alebo vylúčenie podozrenia
na rakovinu. Rozvíjajú sa metódy molekulárnej biológie, ktoré umožňujú
odhaliť genetickú danosť (predispozíciu). Treba si uvedomiť, že toto
testovanie nepatrí do prevencie v zmysle včasného vyhľadávania určitých
chorôb, ale je určené na zistenie pravdepodobnosti predispozície choroby
v rodinách, kde sa určitá choroba vyskytuje, napr. v rodinách s častým
výskytom niektorých druhov rakoviny hrubého čreva, prsníka u mladých
žien a podobne. Genetické vyšetrenie odporúča onkológ a vyšetrenie robia
špecializované genetické laboratóriá.

Preventívne lekárske prehliadky
Prevencia je predchádzanie chorobám. Preventívne prehliadky sú zamerané na primárnu prevenciu, čo je vyhľadávanie rizikových faktorov onkologických i neonkologických chorôb a boj s týmito faktormi, a na sekundárnu
prevenciu, čo je včasné odhaľovanie chorôb - skríning v bezpríznakovej populácii a diagnostika chorôb v ich skorých štádiách.

28

Veľa zhubných nádorových chorôb je vyliečiteľných, ak sa zistia vo
včasnom štádiu. K tomu môže prispieť každý sám, pretože pre úspešnú liečbu rakoviny je rozhodujúce jej včasné zistenie. Ako? Samovyšetrovaním sledovaním niektorých častí svojho tela, ktoré sú ľahko prístupné zraku a pohmatu: koža, pery, ústna dutina, semenníky a prsníky, ako aj zúčastňovaním
sa na preventívnych lekárskych prehliadkach.
Preventívne prehliadky zdravých – bezpríznakových ľudí, ktorí sú na
základe štatistických a vedeckých poznatkov vytypovaní ako rizikoví, znamenajú veľký pokrok. Medzi preventívne opatrenia patrí vyšetrenie prsníkov u žien, gynekologické vyšetrenie žien, urologické vyšetrenie predstojnej žľazy (prostaty) a semenníkov u mužov, orientačné vyšetrenie stolice
na prítomnosť krvi (laboratórny test - hemokult) ako možné dokázateľné
riziko rakoviny konečníka a hrubého čreva. Masové preventívne prehliadky
sú organizačne a ﬁnančne veľmi náročné. Robia sa tzv. vyšetrovania rizikových skupín – selektívne skríningové vyšetrenia nádorových chorôb s častým
výskytom, dobrou liečiteľnosťou choroby vo včasných štádiách a vhodnou
dostupnou skríningovou metódou. Ukázalo sa, že ich dôsledná realizácia vo
vyspelých krajinách spolu so zvyšovaním zdravotného uvedomenia obyvateľstva vedie k významnému zníženiu úmrtnosti na rakovinu určitých nádorov, ak sa choroba zistí v počiatočnom štádiu.
Napríklad všetci fajčiari a fajčiarky, bez ohľadu na vek, sú rizikovou
skupinou z hľadiska pľúcnej rakoviny. Nie je však k dispozícii vhodná, zdravie neohrozujúca skríningová metóda (časté röntgenové vyšetrenie pľúc je
nevhodné pre rizikovosť röntgenového žiarenia a tiež nemá dostatočnú citlivosť na odhalenie včasných štádií choroby). Jedinou vhodnou metódou v primárnej prevencii rakoviny pľúc je NEFAJČIŤ a nezdržiavať sa v priestoroch
v zadymených fajčiarmi!
Ako skríningové vyšetrenie na včasný záchyt karcinómov hrubého čreva
a konečníka sa využíva orientačné vyšetrenie skrytého (okultného) krvácania - laboratórny test - hemokult.
Tento je síce lacný a jednoduchý, často je však spojený nielen s falošnou
pozitivitou, ale aj s falošnou negativitou. Napriek tomu je výhodný, nakoľko veľké štúdie dokázali, že jeho využívanie v preventívnych programoch
znižuje úmrtnosť na karcinóm hrubého čreva a konečníka vďaka včasnému
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záchytu choroby. Odporúča sa od veku 50 rokov a pri pozitivite testu, s následným dodiagnostikovaním endoskopiou konečníka a hrubého čreva.
Medzi významné preventívne vyšetrenia žien patria vyšetrenia zamerané
na rakovinu prsníkov a na rakovinu krčka maternice.
Preventívne vyšetrenie prsníkov pozostáva zo : 1/ samovyšetrovania
prsníkov, 2/ vyšetrovania prsníkov pri gynekologických preventívnych prehliadkach a 3/ z vyšetrovania prsníkov v prsníkových ambulanciách, v ktorých odborní lekári poskytujú dodiagnostikovanie podozrivého nálezu pri
samovyšetrovaní UZV a podľa potreby odporučia mamograﬁcké vyšetrenie.
Samovyšetrovanie prsníkov by si mala robiť každá žena po 20. roku
života pravidelne raz mesačne. Najvhodnejšie je vyšetrovať prvý deň po
skončení menštruácie, vtedy sú prsníky v úplnom pokoji, bez hormonálnych
vplyvov a ľahko sa vyšetrujú. Ženám po prechode sa odporúča samovyšetrovanie vždy prvý deň v mesiaci. Potrebné pomôcky sú zrkadlo, lôžko a malý
vankúšik. Znázornenie postupu je na schémach A, B, C, D.

A Vyzlečte sa do pása, postavte sa pred zrkadlo a pozorujte sa. Jeden prsník
môže byť trochu väčší ako druhý. Nie je to nič neobvyklé.
B

Všímajte si, či je farba kože, bradaviek a dvorcov rovnaká, či koža nie
je v niektorej časti vráskavá, vydutá alebo vtiahnutá, či na bradavke alebo
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dvorci nie sú zmeny podobné ekzému a či sa niektorá bradavka nevťahuje
do prsníka.

C Ľahnite si na lôžko, na vyšetrovanej strane si dajte pod chrbát malý vankúšik. Ruku na tej strane si položte pod hlavu. Druhou rukou si krúživým
pohybom jemne prehmatajte celý prsník bruškami prstov – nikdy nie končekmi! Pravou rukou prehmatávajte ľavý prsník, ľavou rukou pravý. Môžete
postupovať špirálovite od vonkajších okrajov prsníka do stredu (k bradavke)
alebo lúčovite smerom od bradavky k vonkajším okrajom prsníka. Nakoniec
prehmatajte aj oblasť medzi prsníkom a podpazušnou jamkou. Pri prehmatávaní si všímajte najmä hrčky, bývajú naplnené tekutinou – cysty, alebo
pozostávajú z väziva a žľazového tkaniva – ﬁbroadenómy. Sú nezhubné.

D

Nakoniec jemne slačíme bradavku každého prsníka palcom a ukazovákom, aby sme zistili či nevyteká číra alebo krvavá tekutina.

Pri nejasnom náleze konzultujte lekára, ktorý Vám vysvetlí o aký nález ide.

Rizikovou skupinou pre vznik rakoviny krčka maternice sú všetky ženy
od 25-65 rokov, preto sa im odporúča, aby sa každý rok podrobili gynekologickému vyšetreniu a aspoň každý druhý rok aj cytologickému vyšetreniu
poševného steru, tzv. PAP testu.
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Obr. 7. Schéma odberu cytologických sterov (PAP test) z oblasti krčka maternice

PAP test je nenáročné vyšetrenie, pri ktorom lekár pomocou vatového
tampónika urobí ster zo sliznice krčka maternice. Na tampóniku sa zachytia
bunky z povrchu sliznice. Tie sa rozotrú na podložné sklíčko, v laboratóriu
sa zafarbia a vyšetria sa pod mikroskopom. Túto metódu vypracoval pre 50
rokmi lekár gréckeho pôvodu dr.G.N.Papanicolau. Odtiaľ názov PAP test.
Pri využívaní tejto metódy opísal rôzne typy buniek, ktoré sa nachádzajú
v pošvovom sekréte (výlučku) u žien. Presne určil normálne bunky, nenormálne bunky už predrakovinového charakteru a rôzne typy rakovinových
buniek. PAP test sa rýchlo rozšíril po celom svete pri vyhľadávaní predrakovinových zmien a včasných foriem rakoviny krčka maternice.
V súčasnosti v prevencii rakoviny krčka maternice sa dostáva do povedomia i očkovanie proti tzv. HPV (Human Papiloma Virus), o ktorom sú dôkazy, že niektoré jeho druhy hrajú podstatnú úlohu pri vzniku tejto rakoviny.
Očkovanie má význam iba u HPV negatívnych žien - dievčat, čo je situácia
prakticky výlučne pred začatím ich sexuálneho života. U HPV pozitívnej
ženskej populácie, čo je vlastne väčšina žien, očkovanie nemá význam.
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U všetkých žien vo vekovej kategórii nad 25 rokov najdôležitejšia prevencia je gynekologické vyšetrenie, ktorého súčasťou je v periodických pravidelných intervaloch PAP test.
K preventívnym onkologickým vyšetreniam mužov patria vyšetrenia zamerané na rakovinu predstojnej žľazy (prostaty)a na rakovinu semenníkov.
Od 50. roku života sa odporúča mužom urologické vyšetrenie predstojnej žľazy (prostaty), ktoré pozostáva:1/ z rozhovoru lekára s pacientom
(o možných príznakoch ochorenia, výskyte chorôb v mužskej časti rodiny);
2/ z vyšetrenia prostaty cez konečník (digitálne rektálne vyšetrenie – DRV)
a 3/stanovenia PSA (prostatického špeciﬁckého antigénu).
Preventívne vyšetrenie na rakovinu semenníkov je zamerané na samovyšetrovanie.
Samovyšetrovanie semenníkov je jednoduché, nebolestivé a zaberie iba
pár minút času. Najvhodnejšie je vyšetrovať semenníky po teplom kúpeli
alebo sprche. Koža mieška vtedy zmäkne a ľahšie sa prehmatá. Vyšetrenie
je vhodné robiť raz za mesiac. Potrebnou pomôckou je zrkadlo. Znázornenie
postupu samovyšetrovania semenníkov je na schémach A, B, C, D:

A Vyšetrenie začnite pohľadom na oblasť slabín a mieška. Ak zbadáte nesúmernosť môže ísť o chorobu orgánov mieška, nezabúdajte však, že ľavá
polovica mieška býva uložená nižšie ako pravá.

B Každý semenník vyšetrujte osobitne. Palcom a ukazovákom ruky vysuňte
obsah mieška dopredu. Prstami druhej ruky ohmatajte a mierne postláčajte
orgány mieška. Vopred sa oboznámte s polohou nadsemenníka. Je uložený
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na zadnej strane semenníka a pri potlačení je mäkký a bolestivý. Nepomýľte
si tento orgán s nádorom.

C Pokračujte hodnotením konzistencie celého semenníka. Palcom a ukazovákom skúšajte či nenájdete zatvrdlinu (hrčku) v tkanive semenníka alebo
nerovnosť jeho povrchu.

D

Nakoniec si vyhmatajte semenovod, vystupuje z nadsemenníka a dá sa
vyhmatať medzi palcom a ukazovákom ako tvrdý povrazec. Podobne postupujte pri vyšetrovaní oboch semenníkov a nakoniec ich porovnajte. Čokoľvek nájdete na jednom semenníku, hľadajte aj na druhom. Rovnaký nález
(vo väčšom alebo menšom rozsahu) znamená normálny stav.
Každú zatvrdlinu v semenníku, či už bolestivú alebo nie, by mal vyšetriť
lekár. Zatvrdlina nemusí vždy znamenať nádor, pretože mnohé nenádorové
choroby môžu sprevádzať hmatateľné zatvrdlinky v miešku. Napríklad to
môže byť zápal nadsemenníka, ktorý sa lieči antibiotikami a obyčajne po 2
až 3 týždňoch ustúpi. Ak však trvá dlhšie, treba hľadať inú príčinu.
Samovyšetrovanie niektorých orgánov a tkanív sa dlhodobo osvedčilo
pri včasnom odhalovaní rakoviny nielen pri rakovine prsníka žien a semenníkov u mužov, ale aj pri rakovinách kože, sliznice úst a pier.
Samovyšetrovanie kože slúži na včasné odhaľovanie viacerých foriem
rakoviny kože. Odporúča sa ho robiť tiež raz za mesiac. Potrebné pomôcky : veľké a malé zrkadlo, miestnosť dobre osvetlená denným svetlom. Pri
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vyšetrovaní prezeráme a prehmatávame kožu systematicky od vlasatej časti
hlavy cez tvár, ušnice, krk, horné končatiny, trup – až po palce dolných končatín. Nesmieme vynechať žiadnu časť kože, ani na chúlostivých miestach.
Neslobodno zabudnúť ani na nechty na rukách a nohách. Môže sa pod nimi
skrývať jeden z najzhubnejších nádorov – malígny melanóm. Čo je priamo
dostupné zraku a pohmatu, vyšetrujeme priamo, inak použijeme zrkadlá. Je
výhodné, ak nám pri vyšetrovaní miest, na ktoré nedovidíme, pomôže niekto
z rodiny. Všímame si :






zmenu farby kože,
tvorbu šupín,
nehojace sa defekty kože a krvácania,
zmeny na materských znamienkach,
výrastky na koži.

Samovyšetrovaním ústnej dutiny a pier môžeme odhaliť podozrivé zmeny – prekancerózy alebo i včasné štádia rakoviny v tejto oblasti. Vyšetrenie
je vhodené robiť raz za mesiac, pomôckou je zrkadlo. Pomocou neho si prezeráme pery, sliznice oboch líc, tvrdé a mäkké podnebie, mandle, mandlové
oblúky, jazylku, jazyk a podjazykové oblasti, ďasná. Po prezretí treba prehmatať prstom všetky opísané miesta a nakoniec obe podsánkové krajiny
a obe strany krku, kde si všímame prítomnosť hmatných zväčšených lymfatických uzlín. Pri vyšetrení sledujeme :
 zmenu farby a povrchu slizníc,
 prítomnosť mapovitých belavých povlakov na slizniciach (leukoplakia),
 prítomnosť nehojacich sa defektov na slizniciach,
 pohyblivosť jazyka, symestriu jeho vyplazenia,
 kvalitu chrupu a zubných náhrad, kývanie zubov,
 zatvrdliny v podslizničnom tkanive,
 tvorbu šupín a výrastkov na červeni pier,
 prítomnosť zväčšených uzlín na krku.
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Liečba rakoviny
Vo vedomí mnohých ľudí ešte stále prevažuje názor, že rakovina je neliečiteľná a nevyliečiteľná. Je to najmä preto, že verejnosť vždy registruje iba
úmrtie na rakovinu a vyliečení pacienti zostávajú v anonymite, a tak spoločnosť nemá dostatok informácií o liečebných úspechoch. Nevie sa napr., že
rakovina krčka maternice je v prvom štádiu choroby trvale vyliečiteľná až
v 94%, rakovina kože v 90%, rakovina tela maternice až v 80% prípadov, rakovina prsníka v počiatočných štádiách sa vylieči až u 90% pacientok. Onkologické choroby v detskom veku majú až 75% liečebnú úspešnosť. Za
tieto úspechy vďačíme najmä pokroku vo vyšetrovacích a liečebných postupoch a pribúdajúcim novým poznatkom o správaní sa nádorových buniek.
Stále však platí, že čím sa rakovina skôr zistí, tým je liečba úspešnejšia. Pri pokročilom štádiu choroby je liečba zdĺhavá, často málo úspešná.
Niektoré druhy rakoviny sa dlho neprejavujú nijakými príznakmi a zistia
sa pomerne neskoro, keď je nádej na vyliečenie veľmi malá. Preto majú
preventívne prehliadky bezpríznakových ľudí obrovský význam (rakovina
hrubého čreva a konečníka, prsníka u žien, prostaty u mužov – pozri kap.
Preventívne lekárske prehliadky).
Pri všetkých druhoch a lokalizáciách rakoviny sa používajú dva druhy
liečby: radikálna (kuratívna - liečebná) a paliatívna (zabezpečujúca odstránenie a zmiernenie sprievodných príznakov a zlepšenie kvality života u neliečiteľných pacientov). Cieľom radikálnej liečby je likvidácia zhubného
nádoru . Paliatívna liečba sa používa v pokročilých štádiách choroby.
Liečba rakoviny nie je uniformná. Viac ako 200 odlišných typov a lokalizácií zhubných nádorov si vyžaduje odlišné liečebné postupy a ich kombinácie.
Liečba je komplexná a pozostáva z týchto spôsobov: chirurgický zákrok
(operácia), liečba ožarovaním (radiačná onkológia) a protinádorová liečba
liekmi (chemoterapia). Ku komplexnej liečbe patrí aj liečba hormónmi (hormonoterapia), podávanie liekov podporujúcich obranyschopnosť organizmu (imunoterapia), správny životný režim a starostlivosť o pacienta.
Liečebný postup je individuálny a medzi rozhodujúce faktory patrí orgánová lokalizácia nádoru, jeho rozsah, histologický typ nádoru, jeho stupeň
zhubnosti (grading), celkový zdravotný stav a vek chorého. Pri niektorých
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typoch nádorov treba pred určením najvhodnejšieho liečebného postupu zistiť aj imunologickú charakteristiku buniek, ich hormonálnu závislosť a rýchlosť delenia buniek.
O výbere najvhodnejšieho liečebného postupu či optimálnej kombinácie
liečebných metód, ako aj ich časového sledu rozhoduje skupina odborníkov:
chirurg, rádioterapeut, chemoterapeut, histopatológ a ďalší odborníci podľa
potreby. Hovorí sa tomu multidisciplinárny prístup k liečbe rakoviny.

Chirurgická liečba
Mnohé nádory sa dajú odstrániť chirurgickým zákrokom – operáciou,
často aj s postihnutým orgánom (žalúdok, oblička, maternica, prsník a iné),
prípadne aj s okolitým tkanivom a lymfatickými uzlinami v ich okolí, keď je
podozrenie, že boli rakovinou tiež postihnuté. Chirurgická liečba však nie je
vhodná pre všetky druhy nádorov, preto odborníci rozhodujú o tom, či operovať alebo liečiť iným spôsobom. Operácia môže byť radikálna alebo paliatívna. Rozsah (radikálnosť) operácie závisí od typu, lokalizácie a stupňa
pokročilosti nádoru. Dnes sa chirurgická liečba spravidla kombinuje s inými
liečebnými postupmi – s ožarovaním, chemoterapiou a hormonálnou a podpornou liečbou.

Liečba ožarovaním
Používa sa buď samostatne, alebo, čo je častejšie, v kombinácii s chirurgickou liečbou a chemoterapiou. Ionizujúce žiarenie rôzneho druhu umožňuje usmrtenie rakovinových buniek, ktoré sú na žiarenie citlivejšie než bunky zdravého tkaniva, ktoré majú schopnosť regenerácie.
Ostatné desaťročia zaznamenali veľký pokrok v technickom vývoji ožarovacích prístrojov, ako aj v presnosti dávkovania a zásahu oblasti nádoru
pri minimálnom zaťažení okolitého zdravého tkaniva žiarením. K tomuto
pokroku významne prispel rádiobiologický výskum; jeho nové poznatky sa
úspešne využívajú už pri plánovaní liečby ožarovaním. Na zničenie nádoru
ožarovaním sú potrebné vysoké dávky žiarenia. Umožňujú to moderné vyso37

koenergetické ožarovacie prístroje : kobaltový ožarovač, lineárny zrýchľovač
a zariadenia na vnútorné ožarovanie. Nimi možno dodať do nádoru vysokú
dávku žiarenia pri maximálnom šetrení okolitého zdravého tkaniva. Pri použití kobaltového ožarovača alebo lineárneho zrýchľovača sa nádor ožaruje
zvonka (cez kožu), pri vnútornom ožarovaní sa rádionuklidový žiarič (60Co,
192
Ir, a iné) umiestni priamo do nádoru. Pred ožarovaním sa musí vypracovať podrobný ožarovací plán. Umožňuje to počítačový plánovací systém,
založený na princípoch výpočtovej techniky. Plánovací systém po vložení
všetkých potrebných údajov vypočíta na základe predpísanej dávky žiarenia
dobu ožiarenia, určí jeho priestorové rozloženie v tele chorého a graﬁcky ho
znázorní. Tak sa možno presvedčiť, či zvolená ožarovacia technika je pre
chorého vhodná a či žiarenie zasiahne všetky potrebné miesta. Súčasne sa
ukáže, ako sú chránené zdravé tkanivá. Ožarovací plán sa robí pre každého
chorého individuálne.
Zvyšovanie účinku žiarenia na rakovinové bunky kyslíkom, zisťovanie rýchlosti ich delenia a trvanie jednotlivých fáz bunkového cyklu medzi
dvoma deleniami, ako aj ich odlišná citlivosť na ionizujúce žiarenie prispeli
k optimálnemu rozdeleniu (k tzv. frakcionácii) celkovej dávky žiarenia na
jednotlivé sedenia a k určeniu najvhodnejších časových intervalov medzi
nimi.
Rádioterapia môže byť radikálna alebo paliatívna a možno ju podať počas nemocničnej liečby alebo, ak to celkový stav pacienta dovoľuje, aj ambulantne.

Chemoterapia
Chemoterapia patrí popri chirurgii a ožarovaní k základným metódam
liečby rakoviny. Pri tejto liečbe sa používa celý rad liekov s protinádorovými
účinkami – cytostatiká. Cytostatiká majú špeciﬁcký účinok na rakovinové
bunky, zasahujú do ich metabolizmu, zastavujú ich delenie a tým spôsobujú
ich odumieranie.
Pri chemoterapii je snaha čo najúčinnejšie zasahovať rakovinové bunky,
žiaľ, nedá sa však vždy vyhnúť i poškodeniu zdravých buniek organizmu.
Cytostatikum je tým účinnejšie, čím silnejší je jeho účinok na rakovinovú
bunku pri minimálnom poškodení normálnych buniek. Aj keď majú protiná38

dorové lieky vysoko selektívny účinok na nádorové bunky – najmä pre ich
rýchlejšie delenie, predsa sa nedá celkom vyhnúť prechodnému poškodeniu
zdravých buniek niektorých orgánov. Sú to predovšetkým bunky, ktoré sa
rýchlo delia – bunky vlasových korienkov, krvi a kostnej drene, obličiek,
sliznice žalúdka a čriev. Preto aj najčastejšími nežiaducimi účinkami chemoterapie býva vypadávanie vlasov, tráviace ťažkosti s hnačkami, zvracanie,
poškodenie buniek obličiek zodpovedných za hospodárenie organizmu s vodou a minerálami, málokrvnosť, zníženie počtu bielych krviniek a krvných
doštičiek (trombocytov), ako i buniek zodpovedných za odolnosť organizmu
voči infekciám (imunokompetentných buniek). Všetky tieto príznaky sú dočasné a po vynechaní a ukončení chemoterapie funkcia čriev, obličiek, počet
bielych krviniek a trombocytov, imunokompetentných buniek, ako aj rast
vlasov sa vrátia do normálneho stavu.
Poznanie nežiaducich účinkov cytostatík a cielená ochrana pred poškodzovaním orgánov a tkanív pri ich aplikácii vyžadujú dôsledné sledovanie
klinického stavu pacienta laboratórnymi biochemickými a hematologickými
vyšetreniami. Vzniknuté poruchy v organizme sa upravujú potrebnou liečbou (úprava vnútorného prostredia infúznou a transfúznou liečbou), ako aj
úpravou stravovacieho režimu.
Cytostatiká sa podávajú v podobe injekcií, infúzií, tabletiek a kapsúl,
malým deťom aj vo forme sirupov. Možno ich podávať počas nemocničnej
liečby alebo ambulantne. Dnes je snaha podávať chemoterapiu podľa možnosti ambulantne. Chemoterapia je vysokoúčinná pri mnohých typoch rakovinových chorôb. Vhodnou kombináciou chemoterapie s chirurgickým zákrokom a s ožarovaním sa dosahujú dobré liečebné výsledky. Niektoré druhy rakoviny sa však dajú liečiť iba chemoterapiou. Tá je hlavnou liečebnou
metódou pri rakovine krvi, krvotvorných orgánov a lymfatického systému.

Hormonálna liečba
Pri kombinovanej liečbe niektorých zhubných nádorov sa veľmi účinne využíva aj hormonálna liečba. Úspešná je najmä pri rakovine prsníka a
prostaty. Mnohé z týchto nádorov sú hormonálne závislé, čo znamená, že rast
nádoru je podporovaný a udržiavaný účinkom niektorých hormónov. Odstránením orgánov, ktoré tieto hormóny tvoria, alebo potlačením ich funkcie
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podávaním látok s opačným účinkom – antihormónov sa dá zabrániť rastu
nádorových buniek alebo aspoň podstatne znížiť ich životaschopnosť.

Imunoterapia
Imunitný systém organizmu hrá dôležitú úlohu jednak v ochrane proti
vzniku nádorov, ako aj pri liečbe. Treba však povedať, že samotný imunitný
systém, aj keď je plne funkčný, nie je schopný zlikvidovať nádorové ložisko
ani malého rozsahu. Pri imunologickej liečbe rakoviny sa využívajú látky,
ktoré oživujú a zvyšujú obrannú schopnosť organizmu a tým pomáhajú ničiť
nádorové bunky. Predpokladá sa, že určitá podpora zdravých imunokompetentných buniek môže po uskutočnení základnej liečby (operácia, ožarovanie, chemoterapia) zlikvidovať ešte zostávajúce prežívajúce rakovinové
bunky. Výskumníci dokázali v organizme látky – interleukíny, ktoré vedia
rozpoznávať a ničiť rakovinové bunky. Tieto dávajú nádej na úspešnú liečbu
tzv. monoklonálnymi protilátkami, schopnými rozlíšiť nádorovú bunku od
nenádorovej. Tieto protilátky sa môžu stať „nosičmi“ protinádorových liekov priamo do nádorovej bunky. Už dnes sa používajú v liečbe leukémií na
presné imunologické zasiahnutie leukemických buniek pacienta pri vhodnej
cytostatickej, takto zacielenej liečbe.

Starostlivosť po liečbe
Liečba rakoviny nie je úplná bez ďalšej starostlivosti o chorého počas
liečby i po nej. Počas liečby, rovnako i po liečbe, hrá významnú úlohu tzv.
doplnková liečba – výživa a pitný režim, psychohygiena, pohybová aktivita,
lieky pri udržiavaní stavu vnútorného prostredia pri nežiaducich účinkoch
základnej protinádorovej liečby a lieky proti bolesti. Ľudia, ktorí sa liečili na
rakovinu, musia byť pod stálou lekárskou kontrolou, i keď sú bez známok
rakovinovej choroby. Kontrolné vyšetrenia sa robia v pravidelných intervaloch a ich úlohou je:
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–
–

–

včas spozorovať návrat (recidívu) choroby alebo objavenie sa metastáz
a včas ich liečiť;
zaradiť chorého do reedukačných a rehabilitačných programov a poradiť mu nájsť po liečbe vhodný životný režim (stravovanie, pohybová
aktivita, psychohygiena a iné);
zistiť a liečiť sprievodné javy, ako aj pomáhať chorým pri telesných,
psychických a sociálnych problémoch.

Niekoľko dôležitých poznámok
Nielen v priebehu liečby, ale aj po jej ukončení je potrebné sústrediť sa
na podporu obranyschopnosti organizmu doplnkovou liečbou. Treba venovať pozornosť životospráve – čerstvý vzduch, fyzická záťaž podľa situácie
chorého, zdravé a vhodné stravovanie a psychohygiena.

D

nes existujú početné vedecké dôkazy o dôležitosti správne naprogramovanej a vedenej starostlivosti o pacienta počas všetkých
etáp jeho choroby. Komplexná starostlivosť o pacienta sa stala hlavným
záujmom nového smeru, ktorý sa označuje ako integratívna onkológia.
Do kompletnej starostlivosti o onkologických pacientov patria výživa,
psychohygiena a pohybová aktivita.
 Výživa je jednoznačne dôležitá pri podpore obranyschopnosti organizmu, zabezpečuje v organizme energeticky náročné regeneračné pochody,
avšak neexistuje diéta, ktorá by zabránila vzniku rakoviny, zlikvidovala
už existujúcu rakovinovú chorobu alebo zabránila návratu choroby. Rast
nádoru je komplikovaný mnohofaktorový proces, ktorý sa nedá ovplyvniť diétou, čajmi a vitamínmi. V potrave, predovšetkým rastlinnej, sa
nachádzajú látky s protirakovinovými účinkami, avšak samy nezaručujú
úspech. Ako súčasť správneho stravovania majú nepochybne podporný
vplyv na organizmus. „Zaručené diéty“, ktoré mnohí liečitelia odporúčajú chorým na rakovinu ako „alternatívnu“ (náhradnú) liečbu, sú nebezpečné nielen z hľadiska oddialenia správnej diagnózy a liečby, ale
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aj pre ochudobňovanie organizmu jednostrannou výživou, ktorá môže
znižovať odolnosť organizmu.
 Psychika onkologického pacienta je vystavená extrémnej záťaži. Pacient
musí prijať skutočnosť, že je vážne chorý, že musí podstúpiť náročnú
liečbu s viacerými nežiaducimi účinkami aj závažné zmeny v živote
(v rodine, v spoločnosti, v zamestnaní). Udržať sa v dobrej psychickej
kondícii je veľmi ťažké. Psychický stav. ako dokladujú početné výskumy sledujúce veľké počty onkologických pacientov, môže rozhodovať
o ďalšom vývoji choroby.
Všetci pacienti potrebujú pomoc počnúc správnym individuálnym psychologickým prístupom zo strany zdravotníkov, členov rodiny, priateľov,
kamarátov, spolužiakov, pedagógov, spolupracovníkov, zamestnávateľov. Musia cítiť, že nie sú menejcenní, ale iba chorí. Každý potrebuje
starostlivosť, pozornosť, pochopenie. Cieľom psychosociálnej podpory
je dosiahnuť zlepšenie kvality života postihnutých, aby mohli viesť podľa možnosti normálny život.
Je zaujímavé, že psychologický faktor „postrachu rakoviny“ je v povedomí verejnosti omnoho výraznejší než napríklad pri srdcovom infarkte. Diagnóza infarktu znamená pre pacienta i verejnosť zvýšenú
starostlivosť o zdravie, kontroly u lekára, zdravú výživu, vyhýbanie sa
stresom a iné opatrenia. Ľudia sa s touto diagnózou netaja, rozprávajú
o nej priateľom, známym, žijú prevažne normálnym pracovným, spoločenským a rodinným životom ako predtým. Pri diagnóze rakoviny ešte
stále v celej našej verejnosti pôsobí faktor strachu a paniky. Chybou je,
že verejnosť registruje výlučne ľudí, ktorí na rakovinu zomreli. Liečení
i vyliečení pacienti zväčša o sebe nehovoria, takže stále pretrváva dojem, že sa na túto chorobu iba zomiera.
V 70. rokoch minulého storočia svetoznámy herec Sir Lawrence Olivier
ako jeden z prvých rozprával o svojej rakovine prostaty. V súčasnosti
už mnohé svetovo známe osobnosti (umelci, športovci) sa vyznávajú na
verejnosti z prekonania rakoviny a zo svojich pocitov pri jej diagnostikovaní, z problémov počas liečby a po nej, ako i z plnosti a normálnosti života po jej vyliečení alebo zo svojho prežívania. Takáto publicita
vyliečených a prežívajúcich pacientov vedúcich plnohodnotný život
je veľmi dôležitá, lebo pozitívne ovplyvňuje myslenie verejnosti tak
v otázkach prevencie, ako i v priamom kontakte s diagnózou rakoviny.
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 Pohybová aktivita je veľmi dôležitou súčasťou rekonvalescencie a života liečených, vyliečených i prežívajúcich pacientov.
Existuje veľa dôkazov o priaznivejšom priebehu choroby u ľudí, korí sa
pohybovej aktivite nevyhýbali – pozri kap. Fyzická aktivita.
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Ľudský faktor v problematike
rakoviny – preventívne opatrenia
Človek je súčasťou prírody. Ako živočíšny druh Homo sapiens sa vyvíja asi 200 miliónov rokov na planéte Zem, na ktorej sa významne menia
podmienky pre život, ktoré spätne ovplyvňujú svojou činnosťou i ľudské civilizácie . Všetky tieto zmeny ovplyvňujú i ľudský organizmus v jeho genetickej výbave. O udržanie ľudského rodu sa stará genetická výbava (DNA),
určujúca metabolickú výbavu (bielkoviny). Významnými časťami metabolickej výbavy sú enzýmy, hormóny, neurotransmitery (prenášače nervového
vzruch) a zložky imunitného systému. Toto všetko ovplyvňuje naše vnímanie, pudy, rozhodovanie i prispôsobovanie sa nevhodným podmienkam a
rôznym faktorom životného prostredia.
Vývoj človeka v genetickej a z nej vyplývajúcej metabolickej a imunologickej výbave postupne prechádzal obdobiami, v ktorých sa prispôsoboval podmienkam poskytujúcim základ existencie – výžive. Dlhé obdobie sa
človek živil iba tým, čo ponúkala príroda. Najprv to bola iba rastlinná potrava, neskôr kde-tu živočíšna (zvyšky po šelmách). Neskôr sa človek stáva
lovcom, čo zvyšuje nárok na jeho fyzickú záťaž a zvýšený výdaj energie, to
podnietilo zmeny v metabolizme tukov. Nie vždy sa darilo niečo uloviť a
prichádzali obdobia hladu. Vtedy získaval energiu z tukových zásob v organizme a vytvárali sa rôzne metabolické adaptačné mechanizmy. Na prežitie
začal zbierať semená rastlín, zistil, že ich môže uskladňovať, ale aj vysievať.
Začal prechod k roľníctvu, čo trvalo asi l0 000 rokov (cca 200 generácií).
V potrave sa ako hlavná energetická zložka objavilo obilie. V metabolizme
obilie znamenalo zmenu získavania energie zo sacharidov. Pri roľníctve sa
menila fyzická aktivita. Človek namiesto behu potreboval silu pri úprave
pôdy, zbere úrody a jej spracovaní, ako aj pri stavaní obydlia, keďže namiesto putovania za zverou bol nútený zostávať pri obrábanej pôde. Po začatí používania ohňa sa menila príprava stravy, začal domestikovať zvieratá.
To opäť prinieslo postupne zmeny v zložení stravy, spôsobe stravovania,
ale i v pohybovej aktivite a vôbec v životných podmienkach s následnými
zmenami v metabolických pochodoch. Najväčšie a najrýchlejšie zmeny ži44

votných podmienok priniesla v relatívne krátkom čase (80-100 rokov) industrializácia (obr.8).

Obr. 8. Vývoj človeka
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Civilizačné choroby
Komplex vnútorných faktorov (genetika) a vonkajších rizikových faktorov (zmena životných podmienok vrátane stravovania, fyzickej aktivity, psychickej záťaže) vytvárali podmienky pre vznik civilizačných chorôb. Tieto
choroby vznikajú ako dôsledok rýchlo sa meniacich životných podmienok,
na ktoré sa naše genetické a metabolické vybavenie nevie tak rýchlo prispôsobiť (obr. 9).

Obr. 9. Civilizačné choroby

Živý organizmus je „unikátny stroj“, ktorý sa líši od mechanizmov
skonštruovaných ľuďmi práve postupnou prispôsobivosťou – adaptáciou.
Ak sa vonkajšie podmienky príliš dramaticky a rýchlo menia, zmeny nastanú až v ďalších generáciách. Poznatky o ľudskom genofonde potvrdzujú
úzku spoluprácu jednotlivých génov a dokázalo sa, že až fenotyp jednotliv46

ca „rozhodne“ pod vplyvom vonkajších podmienok o jeho „zdatnosti“ pre
zdravie alebo pre chorobu.
Človek sa zväčša začína zaujímať o zdravie, až keď ochorie. Už od najstarších dôb sú zaznamenané rôzne choroby a ich spôsoby liečby, ale až v posledných desaťročiach minulého storočia sa začal prijímať názor, že zdravie
a choroby sú ovplyvnené množstvom činiteľov - faktorov biologickej, psychologickej i sociálnej povahy. Nahromadené dôkazy o rizikových faktoroch
umožnili poznanie, že ich odstraňovanie alebo predchádzanie môže zabrániť
vzniku niektorých ochorení, čo nazývame primárnou prevenciou. Vedecké
výskumy priniesli dôkazy, že zdravie ovplyvňujú približne v 20% genetické
faktory, v 50% životný štýl, v 20% životné a pracovné prostredie a iba v
10% ho môže ovplyvniť zdravotníctvo. Z toho vyplýva, že ochrana zdravia
si vyžaduje zmenu správania ľudí a osvojenie si zdravého spôsobu života.
ákladom zdravia je genetika, ktorá určuje náš metabolizmus. Metabolizmus ovplyvňujeme výživou a fyzickou aktivitou. K týmto faktorom pristupuje psychický stres a jeho zvládanie. Vyrovnávanie sa so
stresovými situáciami je podmienené psychickou vyrovnanosťou, ktorú
môžeme dosiahnuť správnou životnou ﬁlozoﬁou (obr. 10).

Z

Obr. 10. Pyramída zdravého života
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Lekársky výskum a dlhodobé poznatky lekárov viedli k dôkazu, že existujú viaceré spoločné rizikové faktory pri onkologických i neonkologických
chorobách. Za hlavné spoločné rizikové faktory sa v súčasnosti považujú zlé
stravovacie návyky, obezita, nedostatočná fyzická aktivita, fajčenie, neprimeraný konzum alkoholu, stres. K nim sa radia ďalšie rizikové faktory - nadmerné vystavovanie sa slnečnému žiareniu, chemické kancerogény, niektoré
vírusy (obr. 11).

Obr. 11. Relatívne zastúpenie spúšťacích faktorov rakoviny

Čo potrebujeme vedieť a ako sa brániť pred hlavnými
rizikovými faktormi civilizačných chorôb vrátane rakoviny
Potrebujeme si uvedomiť, že všetko, čo sa v našom organizme odohráva, pocit smädu, hladu, sýtosti a iné pocity je späté s činnosťou centrálneho
48

nervového systému (CNS) - mozgu. Vzájomným prepojením kôrovej časti
mozgu s jeho funkciami (vnímanie, rozhodovanie) vrátane prenosu signálov
do podkôrovej časti (medzimodzog - hypotalamus) a následným prepojením
na hormonálny, metabolický a imunologický systém vzniká uzavretý informačno - riadiaci supersystém. Tento ovplyvňuje naše myšlienky, emócie i
naše rozhodovanie, ako sa správať(obr. 12).

Obr. 12. Prepojenie faktorov ovplyvňujúcich človeka pri prevencii civilizačných
chorôb, vrátane rakoviny

Veľkú úlohu v riziku vzniku rakoviny má celkový životný štýl. Náš súčasný „západný” štýl života je charakterizovaný rizikovými faktormi pre
vznik viacerých rakovinových chorôb, ktorých pôsobenie môžeme však svojím konaním odstrániť. Ako sme už uviedli, v značnej miere o ňom rozhodujeme sami, ale musíme si to uvedomiť a vôľou usmerňovať.
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Základné poznatky o jednotlivých rizikových faktoroch ovplyvniteľných ľudským konaním, ako aj o možnostiach prevencie i liečby onkologických chorôb sú uvedené v nasledujúcich kapitolách.

Fajčenie
Fajčenie je príčinou predčasného úmrtia na srdcovo-cievne choroby (infarkt,
mozgová porážka, upchávanie ciev – trombóza), pľúcne choroby (chronický
zápal priedušiek, obštrukčná choroba pľúc, emfyzém), na rakovinu pľúc
a iných orgánov (hrtan, ústna dutina, pažerák, brušná slinivka, močový
mechúr, obličky, krčok maternice).
Ešte začiatkom 20. storočia bola rakovina pľúc zriedkavá choroba. Jej výskyt
sa zvýšil v období pred druhou svetovou vojnou a po nej, kedy sa významne
rozšírilo fajčenie cigariet nielen u mužov, ale aj u žien. Od 60. rokov sa
výskyt rakoviny pľúc viacnásobne zvýšil, ale vďaka silným protifajčiarskym
kampaniam v niektorých krajinách sveta sa jej nárast spomalil.

P

odľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na následky fajčiarskej závislosti zomiera vo svete každý druhý fajčiar, každých 10
sekúnd zomiera jeden človek, čiže za 1h je to 360 ľudí !

Pasívne fajčenie (nedobrovoľné fajčenie alebo fajčenie z „druhej ruky“)
pre nefajčiara je dokázaným rizikovým faktorom pre vznik rakoviny pľúc.
Podľa štatistických údajov rakovina pľúc u nefajčiarov, vedená ako samostatná choroba, bola v rebríčku 10 z najčastejších príčin úmrtí na rakovinu
na 7. mieste. Ženy nefajčiarky žijúce v jednej domácnosti s fajčiarom majú
o 24% vyššie riziko vzniku rakoviny.
Mimoriadne nebezpečné sú účinky fajčenia matky na vyvíjajúce sa
dieťa. Deti fajčiarok majú pri narodení nízku telesnú hmotnosť čo oslabuje
imunitu v ďalšom ich vývoji, je u nich častý výskyt zápalov stredného ucha,
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dýchacích ciest, astmy. Fajčenie matky môže viesť aj k náhlej smrti novorodenca.
U aktívnych i pasívnych fajčiarov je riziko viazané na dĺžku trvania expozície dymu cigariet. Zdravotné riziko z fajčenia je tým vyššie, čím skôr sa
začína fajčiť, a závisí aj na množstve vyfajčených cigariet.
Od začiatku 21. storočia v SR vďaka zdravotnej výchove klesá počet
fajčiarov u dospelých, zistil sa tiež mierny pokles fajčiarov vo veku 16 -29
rokov. Žiaľ, s fajčením začínajú vo vyššej miere experimentovať 10 -13 ročné deti a narastá počet fajčiarov vo veku 13-15 rokov rovnako u dievčat ako
u chlapcov.
Fajčenie je psychosociálna + drogová závislosť. Začína sa ako psychická
závislosť a u asi 85% fajčiarovv sa do 2-3 rokov stáva fyzickou drogovou
závislosťou, čo znamená adaptáciu na nikotín. Je klasickou drogovou závislosťou podmienenou nikotín-acetylcholínovými receptorami v mozgu. Nikotín je vysoko návyková droga podobná heroínu, kokaínu a iným drogám.
Po inhalácii tabakového dymu sa nikotín dostáva do 10 sekúnd do mozgu.
Závislosť sa môže vo veku okolo 14 rokov už ﬁxovať a spolu s genetickými
a psycho-sociálnymi faktormi vedie pri vynechaní dávky k abstinenčným
príznakom. Okolo 70% fajčiarov má snahu prestať fajčiť, dlhodobá úspešnosť tejto snahy je však minimálna, iba okolo 2-5%. Pri využití modernej
liečby, ktorá zahŕňa odporúčania na posilnenie vôle, individuálne poradenstvo i farmakologickú liečbu, dlhodobá úspešnosť nedosahuje ani 30%.

N
P

ajlepšou formou boja s touto drogovou závislosťou, rovnako ako
s každou inou, je nezačať fajčiť!

odľa zistení Svetovej zdravotníckej organizácie začne vo svete denne fajčiť 80-100 tisíc detí. Prečo deti začínajú fajčiť?

Príčiny sú takéto:
 nasledujú príklad svojich súrodencov, priateľov, idoly a fajčiacich
rodičov;
 chcú sa vyrovnať svojim fajčiacim kamarátom, idolom;
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 chcú si vyskúšať pocit zvýšeneho sebavedomia a zapôsobiť na spolužiakov, spolužiačky;
 sú zvedavé na „príjemné pocity“ pri fajčení, o ktorých rozprávajú
dospelí fajčiari.
Niektorí mladí ľudia začnú fajčiť napriek dostatočnej informovanosti
a protifajčiarskej výchove, iní sa fajčiarmi nikdy nestanú. Riziko aktívneho
fajčenia súvisí veľmi úzko s rozhodnutím sa pre prvú cigaretu a tiež s genetickou predispozíciou.

Dýchací systém
Pľúca zabezpečujú životne dôležité metabolické pochody, prívod nepostrádateľného kyslíka a vylučovanie kysličníka uhličitého, ktorý je odpadovým produktom metabolizmu, čím sa udržuje určitá metabolická rovnováha
v organizme. Pľúca sú párový orgán uložený v hrudnom koši, ktorého dno
tvorí bránica. Bránica svojou pohyblivosťou umožňuje zväčšovanie a zmenšovanie ich objemu pri komunikácii pľúc s vonkajším ovzduším cez priedušnicu, hrtan, nos a ústa.
Pri nádychu sa bránica pohybuje smerom nadol, pľúca zväčšia svoj objem, vzduch sa nasáva do pľúc cez nosné otvory, hrtan, priedušnicu a cez
tenké priedušničky, zakončené alveolami, čo sú malé mechúriky, z ktorých
preniká kyslík do krvných kapilár. Z krvi sa do alveol vylučuje kysličník
uhličitý, ktorý sa pri výdychu pod tlakom bránice dostáva do vonkajšieho
priestoru (obr. 13).
Pľúcne mechúriky - alveoly sú vystlané jednou vrstvou veľmi tenkých
buniek, na ktorých prebieha výmena plynov - kyslíka a kysličníka uhličitého. V pľúcach je veľké množstvo alveol, čo umožňuje dostatočnú plochu na
prísun kyslíka a odstraňovanie kysličníka uhličitého (obr. 14).
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Obr. 13. Dýchací systém

Obr. 14. Štruktúra ľudských pľúc
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Sliznica priedušníc sa skladá z troch typov špecializovaných buniek:
slizničný typ buniek vystiela stenu priedušníc, bunky majú na povrchu
tzv. cílie; sú to jemné, riasam podobné výbežky. Pohybujú sa ako obilie
vo vetre, čím odstraňujú smerom von do hrdla prachové častice, baktérie
a iné pevné častice, aby sa nedostali do pľúc,
pohárikový typ buniek produkuje hlien, ktorý zvlhčuje celú sliznicu, zachytáva všetky častice a uľahčuje cíliám ich posúvanie a odstraňovanie
z dýchacieho traktu,
bazálna základná vrstva buniek sú bunky, ktoré sa delia a nahrádzajú
slizničné bunky podľa potreby (obr. 15).

Obr. 15. Schéma sliznice priedušiek
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Aký je mechanizmus nežiaduceho účinku tabakového dymu ?
Z vyše 4000 chemikálií nachádzajúcich sa v tabakovom dyme približne
100 vyvoláva rakovinu a nezanedbateľný je i oxidačný stres pri fajčení. Každá cigareta obsahuje okrem tabaku, papiera, lepidla ďalších 700 prídatných
látok. Tzv. zdravšie cigarety – cigarety s ﬁltrom a ľahké (light) cigarety nezaručujú žiadnu ochranu. Cigaretové ﬁltre uvolňujú vlákna celulózy, ktoré
sa môžu stať jadrom, okolo ktorého sa začnú tvoriť atypické bunky a tieto
vlákna neznižujú kancerogén - decht. Ľahké cigarety fajčiar „poťahuje“ intenzívnejšie a splodiny sa tak dostávajú ďalej do pľúc a kedže ich fajčiar
vyfajčí viac, dostáva sa do tela až trojnásobok splodín.
Cigaretový dym vyvoláva v pohárikovitých bunkách nadprodukciu tvorby hlienu, ktorý paralyzuje alebo aj ničí cílie. Tieto dva javy zabraňujú, aby
hlien obsahujúci častice a baktérie mohli cílie posúvať smerom von z dýchacích ciest. Nadmerný objem hlienu so všetkými prímesami sa potom posúva
do priedušiek, ktoré upcháva, niekedy aj inﬁkuje a zamedzuje prístup vzduchu do alveol. Výsledkom je chronický nutkavý „fajčiarsky kašeľ“.
Stále dráždenie spôsobuje zhrubnutie stien pľúcnych mechúrikov, čím
strácajú svoju pružnosť a slabnú. Ak sa hlien hromadí, v pľúcnych mechúrikoch zostáva vzduch, milióny drobných mechúrikov postupne praskajú
a vzniká emfyzém - rozdutie pľúc. Znižuje sa dýchacia plocha, a preto sa
ľudia s týmto postihnutím rýchle zadýchavajú a aj pri najmenšom pohybe
sa dusia.
Základné bunky pľúc reagujú na cigaretový dym tým, že sa rýchlejšie
delia a prechádzajú do oblasti, v ktorej sa vyskytujú iba valcovité a pohárikovité bunky. Namiesto dvoch vrstiev základných buniek sa ich môže postupne vytvoriť aj dvadsať. Takýto nález sa označuje v histopatologickom
obraze ako prednádorová fáza, ktorá je chrakterizovaná ubúdaním a zanikaním cílií alebo prítomnosťou atypických (nenormálnych) buniek. Tento
prednádorový stav môže byť vratný (reverzibilný), ak sa zdroj dráždenia
odstráni (fajčiar sa vzdá svojho návyku) a bunková skladba sa postupne vráti
do pôvodného stavu.
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Vznik pľúcnej rakoviny
Bezprostrednou a hlavnou príčinou rakoviny pľúc je dlhodobé vdychovanie rakovinotvorných látok nielen u fajčiarov, ale aj u nefajčiarov vystavených vdychovaniu dymu cigariet z druhej ruky. Riziko vzniku pľúcnej rakoviny u dlhoročného i silného fajčiara je až 25x vyššie ako u nefajčiara, ktorý
nie je pasívnym fajčiarom. Celosvetové štatistiky dokazujú, že po vyfajčení
okolo 100 tisíc cigariet sa človek dostáva do vysokorizikovej skupiny pre
vznik rakoviny pľúc. Pri vzniku rakoviny pľúc rozhodujú i genetické danosti
jedinca. Vždy si treba uvedomiť, že riziko je vysoké a že fajčenie je akási
„ruská ruleta“ s jedným nábojom v zásobníku.
Dlhodobé pôsobenie kancerogénov v cigaretovom dyme vyvoláva nadmerné zrýchlenie delenia základných buniek sliznice, vytvárajú sa zhluky
už nenormálnych buniek, ktoré vytláčajú normálne slizničné bunky. Abnormálne bunky nemajú už charakter ani ciliárnych, ani pohárikovitých buniek,
nevykonávajú žiadnu funkciu, majú už charakter nádorových buniek. Rakovina pľúc nemá spočiatku žiadne charakteristické príznaky, preto sa často
zistí až v pokročilom štádiu. Zmnožené bunky začnú upchávať priedušky,
čím zamedzujú prienik vzduchu do alveol. Výsledkom je nedostatok kyslíka
v pľúcach a následne v celom organizme. V upchaných prieduškách vzniká
infekcia, ktorá sa šíri do pľúc a vyvolá zápal pľúc. Tento môže byť prvým
príznakom rakoviny. Z primárneho ložiska sa krvnou alebo lymfatickou cestou dostávajú bunky do rôznych orgánov ľudského tela a tvoria druhotné
ložiská – metastázy (napr. v pečeni, kostiach, mozgu a inde).

Zodpovednosť za zdravý dýchací systém
 Telesný pohyb a pravidelné cvičenie posilňuje svalstvo nielen všeobecne, ale aj srdcový sval a svaly ovládajúce činnosť pľúc.
 Správna výživa ovplyvňuje nielen energetické a rastové potreby organizmu, ale aj imunitu.
 V čase chrípky alebo prechladnutia, keď stúpa záťaž dýchacieho
systému, treba dopriať organizmu pokoj odpočinok.
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 Žiada sa nefajčiť a odolať každému pokušeniu, najmä keď kamaráti nabádajú to skúsiť, nedať sa oklamať reklamou tabakových
spoločností, ktoré budia dojem, že im záleží na zdraví fajčiara a ponúkajú „zdravšie “ a chuťovo lákavejšie cigarety (sladidlá, mentol),
ktoré zvádzajú deti.
 Nezdržovať sa v zadymenom prostredí s fajčiarmi, a rodine s fajčiarmi pomáhať, aby sa zbavili tohto zlozvyku.

Výživa
Potraviny rastlinného i živočíšneho pôvodu, ktoré si človek vyberal počas svojho vývoja, vytvárali v jeho genofonde podmienky pre ich metabolické využívanie na prežitie. Staroveké civilizácie (čínska, indická, egyptská,
grécka) zaznamenali svoje skúsenosti z pozitívnych účinkov potravín na
zdravie. Strava predstavovala u nich kultúrne dedičstvo na zaistenie zdravia. Toto dedičstvo dokumentuje vzťahy medzi človekom, stravovaním a
prírodou. Výskumy ostatných rokov dokazujú, že mnohé rastliny a potraviny, ktoré sú v určitých kultúrach súčasťou denného stravovania, sú zdrojmi
antikancerogénov.
Podľa odborníkov 30-40% rakovinových chorôb je možné predísť zdravým spôsobom stravovania. Naproti tomu zlé stravovacie návyky, ako aj
nezdravé zloženie stravy a určité spôsoby jej prípravy a skladovania potravín
sa významne podieľajú na vysokom výskyte rakovinových chorôb. Strava
bohatá na zeleninu, obilniny, s menším obsahom mäsa a alkoholu pri dostatočnej telesnej aktivite by mohla významne znížiť rakovinu hrubého čreva u
oboch pohlaví, prsníka u žien a prostaty u mužov.
Súčasný človek západnej civilizácie podlieha tzv. modernému životu.
Je zasiahnutý rýchlym, konzumným štýlom života s trvalým pocitom nedostatku času a s potrebou neustáleho prílivu informácií, často zbytočných
a nesprávnych. V náhlivosti prijíma priemyselne pripravené jedlá s vysokým množstvom bielkovín, cukru, tukov, konzervačných látok a s nízkym
obsahom vlákniny. Často iba úchytkom zje energeticky neprimerane bohatú stravu 1-2x denne, ktorú dopĺňa pitím energeticky bohatých a chemicky
upravených nápojov. Rôzne informácie o potrebe zdraviu prospešných látok
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realizuje prijímaním široko propagovaných doplnkov výživy s nekontrolovateľnými množstvami vitamínov, minerálov, stopových prvkov a iných odporúčaných látok.

Čo má v stravovaní veľký vplyv na možnosť vzniku rakoviny?
Na vznik rakoviny má v strave vplyv :
 energeticky nevyvážená, nedostatočne pestrá a nepravidelná strava vedúca k hromadeniu tuku v organizme k obezite a
 množstvo kancerogénnych a nedostatok antikancerogénnych látok
v potrave.
Dlhodobé výskumy zistili, že rozdiely v zložení stravy a v chápaní významu jedla pre zdravie medzi Východom a Západom, majú vzťah k výskytu rakoviny v ich populáciách.
Na Západe sa chápe príjem jedla iba ako činnosť určená hlavne na doplnenie energie, čo vedie k hromadeniu zásobného tuku v organizme. Potraviny sú tu zdrojom energie zo živočíšnych bielkovín a tukov. Vitamíny a
minerály sa prijímajú často iba vo forme farmaceutických doplnkov výživy.
Východný (ázijský) spôsob výživy vychádza z potreby zachovania zdravia a
príjmu potravín nevyhnutných na krytie energetických potrieb. Konzumuje
sa viac zeleniny, ovocia, hlavným zdrojom bielkovín sú strukoviny (hlavne
sója) a ryby. Je sa málo červeného mäsa a potravín bohatých na nenasýtené
mastné kyseliny.
V zdravej strave sa musia nachádzať:
 makroelementy - bielkoviny, sacharidy a tuky,
 mikroelementy - vitamíny, minerály, stopové prvky a rôzne komplexné chemické zlúčeniny (fytochemikálie a určité druhy nenasýtených mastných kyselín), prebiotiká (vláknina, iné nestráviteľné
zložky potravy), probiotiká (živé mikróby z potravy) .
Makroelementy sú potrebné pre základný a energetický metabolizmus.
Mikroelementy sú zodpovedné za správnu činnosť metabolických a
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imunologických pochodov, podieľajú sa na ochranných mechanizmoch
organizmu pred civilizačnými chorobami, vrátane rakoviny.
Tuky v potrave sú energeticky dôležité makroživiny, avšak v nich sú
dôležité i mikroživiny:
Polynenasýtené mastné kyseliny (PNMK) typu omega- 3. Nachádzajú sa
v morských rybách (sardinky, makrela, losos), tiež v ľanovom semene, sóji a
orechoch. Majú protizápalové a protirakovinové účinky, hrajú preto úlohu v
prevencii nielen srdcovo-cievnych, ale aj rakovinových chorôb. PNMK typu
omega-6 majú opačné, prozápalové a prokancerogénne účinky. Nachádzajú
sa v niektorých rastlinných olejoch (slnečnicový, kukuričný a iný).V našej
súčasnej výžive je pomer PNMK omega - 6 a PNMK omega - 3 nepriaznivý.
Omega - 6 PNMK prevažujú 20 násobne, čo pôsobí zvyšovanie zápalových
a rakovinu podporujúcich procesov v organizme. Tento nepriaznivý pomer
môžeme zmeniť zvýšením príjmu morských rýb v strave – aspoň 2-3 krát v
týždni.
Vitamíny - látky, ktoré si organizmus sám nevie vytvoriť, majú dôležitú úlohu v jeho metabolizme (sú kofaktory enzýmov), niektoré majú už
spomenutý antikancerogénny účinok a je potrebné prijímať ich rastlinnou
stravou. Antikancerogénne účinky má kyselina listová, vitamíny B6,C,A,E
a D.Vitamíny A,D,E,K sú rozpustné iba v tukoch, a preto pre ich účinnosť
musí plnohodnotná strava obsahovať kvalitný tuk. Pri príprave zeleninových
jedál je vhodný olivový alebo repkový olej.
Zažívací (gastrointestinálny) trakt obsahuje okrem vlastných funkčných
buniek a buniek imunitného systému početné živé mikroorganizmy – nepatogénne črevné baktérie - probiotiká. Tieto baktérie, nachádzajúce sa v
čreve, sú prvou obrannou líniou sliznice chrániacou ju pred usídlením patogénnych baktérií a antigénov z potravy. Fyziologická črevná ﬂóra (asi 400
bakteriálnych druhov) zabezpečuje rovnováhu črevnej ﬂóry. K jej narušeniu dochádza za rôznych okolností (infekčné a neinfekčné choroby, diétna
chyba). Dlhodobo porušená mikroﬂóra môže byť príčinou mnohých ochorení (zápaly, alergie, infekcie gastrointestinálneho traktu), ba aj nádorových
ochorení gastrointestinálneho traktu. Počas ľudského vývoja pri príjme prevažne surovej rastlinnej stravy a ovocia, bohatej na nestráviteľné zložky stravy vrátane nerozpustnej i rozpustnej vlákniny, bola strava oveľa bohatšia na
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mikrobiálnu ﬂóru, než akú máme dnes. Vláknina nachádzajúca sa v obilninách, strukovinách, zelenine a ovocí je zložkou potravy potrebnou nielen pre
správnu peristaltiku čriev a detoxikačné schopnosti prebiehajúce v črevách,
ale aj na udržiavanie fyziologickej črevnej ﬂóry. Správne vyprázdňovanie
zažívacieho traktu rovnako ako rovnováha črevnej ﬂóry sú mimoriadne dôležité pre zdravie.
Prebiotiká sú nestráviteľné zložky stravy, zložky prevažne rastlinnej
vlákniny, ktoré využíva črevná ﬂóra na fermentáciu – čiže sa nimi vyživuje.
Probiotiká - živé mikroorganizmy (Lactobacillus acidophyllus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Biﬁdobacterium biﬁdum) sa vyskytujú prirodzene v určitých druhoch potravín, predovšetkým v kyslomliečnych výrobkoch (jogurty, acidoﬁlné mlieka, kefír, bryndza), kyslej kapuste,
kvasených uhorkách a iných prirodzene kvasených zeleninách. Probiotiká
pozitívne pôsobia na rovnováhu mikrobiálnej ﬂóry v čreve a sú dôležité pre
správne fungovanie našej imunity.
Prevencia rakoviny prostredníctvom energeticky vyváženej a pestrej
stravy je vlastne „chemoprevencia”. Veľkú úlohu v nej majú antioxidanty a
fytochemikálie (Tab. 5.).
Tab. 5. Antikancerogény v strave

OCHRANNÉ FAKTORY PROTI RAKOVINE V STRAVE
ZHÁŠAČE KYSLÍKOVÝCH RADIKÁLOV
vitamíny A, C, E, selén, fytochemikálie ( flavonoidy, izothiokianidy)
POSILŇOVAČE PRIRODZENEJ OBRANYSCHOPNOSTI
ORGANIZMU
vitamíny A, C, B6, omega-3MK, zinok, selén
BRZDENIE ÚČINKU KANCEROGÉNOV
vitamíny C, E, vláknina, fytochemikálie (flavonoidy, izothiokianidy), kyselina
listová
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Pre zdravú výživu je dôležitá úprava a skladovanie potravín. Ako vidno
z tabuľky 6 v strave vznikajú kancerogény pri jej úprave i skladovaní (smaženie, údenie, presálanie).
Tab. 6. Kancerogény v strave

KANCEROGÉNY V STRAVE
AFLATOXÍN
plesnivé potraviny
HETEROCYKLICKÉ AMÍNY
pečenie pri vysokých teplotách, presolené potraviny, rýchlosoľ, farbivá
N – NITROZLÚČENINY
údené potraviny, bielkovinová strava, pokazená strava
POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHĽOVODÍKY
pečenie, údené potraviny, čierne pivo
ŤAŽKÉ KOVY
olovo, kadmium

ýznamné zníženie rizika rakoviny sa dá dosiahnuť rozmanitou
a energeticky vyváženou stravou, bohatou na ovocie a zeleninu
– zdroj protirakovinových látok. Rozhoduje tu nielen samotné zloženie
stravy, ale aj konzumované množstvo. Pre zdravie má veľký význam
množstvo stravy a energetická vyváženosť (výdaj energie telesnou aktivitou), jej pravidelný príjem a zdravá technologická úprava.

V

Čo sú antioxidanty?
Antioxidanty sú molekuly, ktoré premieňajú voľné radikály na neškodné
metabolické produkty, čím ochraňujú bunky pred poškodením. Voľné radikály, predovšetkým kyslíka (v menšej miere dusíka), vznikajú pri normálne
prebiehajúcich metabolických a imunologických procesoch v organizme.
Tieto pochody vytvárajú však aj škodlivý “odpad” pre bunky, predovšetkým
pre ich DNA, bielkoviny a tuky, ktoré značne poškodzuje. Antioxidanty vzni61

kajú vo väčšom množstve počas starnutia organizmov a tiež pod vplyvom
rôznych negatívnych faktorov životného prostredia (chemické a fyzikálne
znečistenie). Ich veľkého množstvo prispieva k tvorbe zhubných nádorov.
Priamo v bunkách sa však nachádzajú aj molekuly s antioxidačnou aktivitou, avšak pribúdanie negatívnych vplyvov si vyžaduje zvyšovať prírodné
antioxidanty v strave, keďže kapacita prirodzenej antioxidačnej aktivity je
nedostatočná. Bunečné antioxidanty rovnako ako antioxidanty nachádzajúce
sa v strave, predovšetkým v rastlinnej, sú molekuly, ktoré premieňajú voľné radikály na neškodné metabolické produkty, čím chránia bunky pred poškodením. Nevhodnou ochranou sa ukázali byť doplnky výživy obsahujúce
vysoké dávky vitamínov (E, A, beta-karotén), ktoré namiesto toho, aby chránili fajčiarov pred rakovinou, zvyšujú riziko tohto ochorenia. Treba byť pri
doplnkoch výživy farmaceutickými prípravkami ostražitý, nenahrádzať nimi
plnohodnotnú pestrú stravu! Konzumovanie plnohodnotných rozmanitých
potravín je jednoznačne výhodnejšie ako užívanie rôznych farmaceutických
doplnkov výživy, pretože rôznorodosť potravín prináša do organizmu prirodzené komplexy biologicky účinných látok. Izolované, i keď dokázateľné
účinné látky sa nezapoja prirodzene do metabolizmu a v nadmerných množstvách alebo v rôznych zmesiach sú pre organizmus škodlivé.

Čo sú fytochemikálie?
Fytochemikálie sú látky, ktoré chránia rastliny pred infekciou spôsobenou mikroorganizmami, pred poškodením hmyzom alebo inými škodcami. Majú antibakteriálne, protiplesňové a pesticídne vlastnosti. Opravujú
poškodenie rastliny vyvolané škodcami a umožňujú im prežiť i v nevhodných podmienkach. Dokázalo sa, že ak ich využívame v potrave, majú veľký význam i v obranných mechanizmoch človeka.Všetky rastliny obsahujú
mnoho fytochemických látok v premenlivých množstvách, ktoré majú pre
zdravie dôležité (antioxidačné, protininfekčné, protirakovinové) účinky. Ich
množstvo a aktivita je v rôznych druhoch ovocia a zeleniny odlišná. Ochranné fytochemikálie sa nachádzajú prakticky vo všetkých druhoch zeleniny a
ovocia, predovšetkým vo farebných. V súčasnosti je známych okolo 10 000
fytochemických látok a mnohé z nich majú protirakovinové účinky (tab.7 a
8, obr.16 a 17).
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Obr. 16. Niektoré prirodzene sa vyskytujúce protirakovinové fytochemikálie
(Beliveau, R., Gingras D.: Výživa ako zbraň proti rakovine. Potraviny, ktoré pomáhajú v prevencii a liečbe proti rakovine. Balneotherma, 2008)
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Tab. 7. Hlavné skupiny fytochemikálií vyskytujúcich sa v zelenine a ovocí

Fytochemikálie
Polyfenoly výrazné sfarbenie

Sírne zlúčeniny
– zápach
Terpény – vôňa
Saponiny

Výskyt
červené hrozno, zelený čaj, jablká, cibuľa,
brokolica, paprika, paradajky, špenát, sója, hrach,
fazuľa, šošovica, kukurica, pohánka, obilniny,
orechy, kakaový prášok, ľanový olej, maliny,
černice, ríbezle, čučoriedky, brusnice,broskyne,
koreniny (kurkuma, oregáno, bazalka, kôpor, iné)
cesnak, kapusta, karﬁol,brokolica
citrusové ovocie, jablká
huby, slnečnica, sója, špenát

Na tabuľke 8 sú uvedené miesta protirakovinových účinkov niektorých
zložiek potravín.

Navodenie smrti nádorových buniek
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Vplyv na imunitný systém
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TMAVÁ
ČOKOLÁDA



OMEGA- 3
MK



KURKUMA



SÓJA



PARADAJKY

CITRUSY



BOBUĽOVITÉ
OVOCIE

Brzdenie rastu nádorových
buniek

CESNAK A
CIBUĽA

Zníženie karcinogénneho
účinku

KAPUSTOVÁ
ZELENINA

ZELENÝ ČAJ

MIESTA
ÚČINKU

Tab. 8. Hlavné miesta účinku niektorých protirakovinových látok nachádzajúcich
sa v potravinách





Obr. 17. Cesty pôsobenia niektorých protinádorových látok
(Beliveau, R., Gingras D.: Výživa ako zbraň proti rakovine. Potraviny, ktoré pomáhajú v prevencii a liečbe proti rakovine. Balneotherma, 2008)

Nezanedbateľnou zdravotnou časťou výživy je stravovací režim. Rýchly a nepravidelný príjem, pri ktorom sa nesústredíme na jedlo, narúša fyziologické procesy využitia stravy a oneskorene signalizuje pocit nasýtenia.
Dlhodobý čas bez príjmu stravy vedie k nadmernej konzumácii jedla a prijatá strava i pri menej častom príjme sa mení na „zásobnú energiu “ – ukladanie do tukových zásob. Stravovať sa treba v pravidelných intervaloch 3-5x
denne.
Pre správne metabolické i iné fyziologické pochody v organizme je
nevyhnutný správny príjem tekutín – zavodnenie (hydratácia). Najvhodnejšou tekutinou je pitie čistej vody. Minerálky vo väčšom množstve zvyšujú prísun rôznych solí a ak sú s kysličníkom uhličitým, môžu nepriaznivo
ovplyvňovať acidobázickú rovnováhu a iné procesy. Nadmerné pitie čajov,
rovnako ako kávy, tiež nie je vhodné, keďže obsahujú rôzne biologicky aktívne zlúčeniny.
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Fyzická aktivita
Fyzická aktivita spolu s racionálnou výživou neovplyvňuje iba zdravie a
aktívny plnohodnotný život do vyššieho veku, ale je aj prevenciou a súčasťou
liečby srdcovo – cievnych a metabolických chorôb. Pribúdajú dôkazy
o užitočnosti pohybovej aktivity v prevencii a v úspešnej liečbe niektorých
onkologických chorôb .
Nie nadarmo sa hovorí, že život je pohyb. Pohybová aktivita ovplyvňuje
nielen fyzické, ale aj psychické a sociálne zdravie človeka. Jej pôsobenie má
vekové špeciﬁká.V detskom veku je nevyhnutná pre prirodzený biologický
vývin organizmu, v dospelom veku má význam ako forma prevencie
civilizačných chorôb a v staršom veku udržuje funkčnú zdatnosť organizmu.
Aj pri chorobách, ktoré sú typické pre toto vekové obdobie, zlepšuje kvalitu
života. Primeraná celoživotná pohybová aktivita je pre udržanie dobrej
kvality života veľmi dôležitá (tab. 9).
Tab. 9. Zdravotné účinky pohybovej aktivity

 Zlepšuje činnosť srdca a ciev
 Zvyšuje okysličenie tkanív
v organizme

 Zlepšuje metabolizmus a imunitu
organizmu

 Podporuje ukladanie vápnika do kostí
 Zvyšuje energetický výdaj organizmu,
čím bráni ukladaniu nevhodných
tukových zásob

 Významne ovplyvňuje funkcie CNS
(znižuje stres, pomáha relaxácii, zlepšuje
vnímanie, zlepšuje hrubú i jemnú motoriku
a iné)
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Ako pôsobí pohybová aktivita na organizmus

Podiel svalov predstavuje v celkovej hmotnosti organizmu asi 40%.
Svalstvo je teda nielen najväčší, ale z hľadiska metabolizmu i veľmi dôležitý
orgán. Reakciou na fyzickú aktivitu je zvýšený energetický výdaj svalovej
bunky, čo vyžaduje zvýšený prívod kyslíka do celého organizmu a lepšie
prekrvenie pracujúcich svalov iných tkanív. Zvýšený svalový metabolizmus
úzko súvisí s celkovým metabolizmom. Pohyb sa uskutočňuje prostredníctvom mozgu a nervov a spätne na ne pôsobí, čím vyvoláva určité veľmi
dôležité pochody.(obr. 18).
Pravidelná pohybová aktivita a cvičenie vyvoláva v organizme reakčné a adaptačné procesy. Pri pravidelne opakovanej fyzickej záťaži nastáva
metabolická adaptácia, ktorá má významný zdravotný účinok. Cvičenie je
určitý pozitívny stres s pozitívnymi dôsledkami na imunitný systém a psychiku (obr. 19).

Obr. 18. Vplyv pohybovej aktivity a cvičenia na organizmus

Zdravotný úžitok môžeme dosiahnuť širokou škálou kategórií pohybovej
aktivity Veľmi dôležité je si uvedomiť, že akákoľvek pohybová aktivita
je lepšia ako žiadna. Rozsah zmien vyvolaných v organizme závisí od
frekvencie, intenzity, typu a trvania (objemu) pohybovej stimulácie (obr.
20).
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Obr. 19. Cvičenie ako pozitívny zápalový stres s imunologickými dôsledkami

Obr. 20. Vplyv vytrvalostného tréningu na imunitný systém a psychiku
68

Nemožno obísť určité riziká. Pri vykonávaní pohybovej aktivity treba
myslieť aj na určité riziká. Osoby navyknuté na sedavý spôsob života môžu
byť ohrozené pri vykonávaní neobvyklého telesného pohybu alebo výkonu.
Veľmi sa osvedčujú špeciálne programy pripravené odborníkmi, ktoré vedia
na základe posúdenia schopnosti pacienta a jeho zdravotného stavu takéto
riziká obísť.

Rakovina, cvičenie a imunitný systém
Pohybová aktivita významne ovplyvňuje psychické zdravie človeka, ak
je pravidelná, podieľa sa na znížení stresu, úzkosti a pomáha relaxácii. Tieto
jej účinky vyvolá tvorba endorfínov v mozgu, čím sa po cvičení zlepšuje
nálada a vznikajú pozitívne pocity. Zlepšuje sa vnímanie, čo pomáha získavať nové poznatky a zručnosti a vo vyššom veku spomaľuje znižovanie
funkcií CNS. U osôb s pocitom menejcennosti je veľmi užitočná pohybová
aktivita v kolektíve ľudí postihnutých rovnakým osudom, pomáha vytvárať
priateľstvá.
Cvičenie ako prevencia rakoviny v životnom štýle je jednoznačne dokázaná. Výskumy v tejto oblasti zistili preventívne účinky cez nasledujúce
vplyvy pohybovej aktivity:
 posilňovanie imunitného systému, trénovanie obranyschopnosti organizmu,
 ochranu proti psychickému stresu,
 znižovanie napätia a zvyšovanie pocitu životnej pohody,
 zmeny v životnom štýle, zmeny výživy, zlepšovanie spánku
Cvičenie počas rakoviny nielenže zlepšuje kvalitu života pacientov, ale
znižuje výskyt návratu choroby a predlžuje život. Takéto zistenia potvrdzujú
dlhodobé sledovania pacientov prežívajúcich rakovinu prsníka, hrubého čreva a prostaty. Tento pozitívny vplyv sprevádza:
 zlepšenie imunitnej odpovede organizmu (aktivácia NK- prirodzených
zabíjačov rakovinových buniek, T-lymfocytov a makrofágov),
 zlepšenie pocitov prijatia vlastného tela, zvýšenie sebaúcty a sebadôvery, pozitívne prijímanie zmien súvisiacich s chorobou a
 psychologický efekt dosiahnutý pocitom splnenia určitej úlohy, zlepšenie kontaktov s ľuďmi (obr.20).
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Obezita
Obezita je nadmerné nahromadenie tuku v organizme, patrí medzi metabolické choroby.
V súčasnosti je vo svete najčastejším metabolickým ochorením so závažnými zdravotnými dôsledkami a dokázaným rizikom vzniku viacerých
druhov rakoviny u mužov a žien (tab. 11). V ostatných desaťročiach v rozvinutých a rozvíjajúcich sa krajinách významne narastá počet dospelých, mladistvých a detí s nadváhou a obezitou. Tento stav sa už hodnotí ako epidémia
až pandémia .

Tab. 11. Obezita – zdravotný rizikový faktor

NEONKOLOGICKÉ CHOROBY
metabolické (cukrovka, poruchy tukového metabolizmu,
hyperurikémia - dna), srdcovo-cievneho systému, pľúc,
imunitného a pohybového systému

ONKOLOGICKÉ CHOROBY
Dokázané riziko






kacinóm prsníka (niektoré typy)
hrubé črevo a konečník
pažerák
obličky
telo maternice

Predpokladané riziko
 Prostata
 Žlčník
 Slinivka brušná
 Štítna žľaza
 Vaječník
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V SR majú nadváhu až 2/3 dospelej populácie, narastá počet obéznych detí,
mladistvých a dospelých. Podľa celosvetových štatistík obezita a nadváha sú
príčinou úmrtia na choroby nimi spôsobené u viac ako 10% ľudí. Závažne
obézni vo veku 15-35 rokov zomierajú až 12x častejšie oproti osobám
s normálnou telesnou hmotnosťou. Najčastejšou príčinou smrti sú srdcovo
-cievne choroby, komplikácie cukrovky 2. typu a rakovina.
Príčinou tohto metabolického ochorenia sú genetické predpoklady a vonkajšie
rizikové faktory nezdravého životného štýlu. Geneticky podmienená
obezita sa v našej populácii vyskytuje asi v 50 – 60%, ostatná je dôsledkom
nesprávneho životného štýlu. Ľudia s genetickými metabolickými danosťami
pre obezitu sa stávajú rýchlejšie obéznymi pri nezdravom životnom štýle
(tab. 12).
Tab. 12. Príčiny obezity a nadváhy

Významným faktorom pri vzniku nadváhy je stres. Ako sme už niekoľkokrát uviedli, v mozgu sa spracováva všetko, čo sa odohráva v organizme.
Mozog posiela signály do iných oblastí organizmu ovplyvňujúcich metabolizmus. Impulzy z periférie i mozgu vedú k určitému správaniu. V mozgu
je „centrum prežívania,” ktoré cez vegetatívny nervový systém riadi všetky telesné funkcie (dýchanie, činnosť srdca, funkciu jednotlivých orgánov
a metabolizmus). Stará sa tiež o to, aby všetky procesy boli vo vzájomnej
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rovnováhe. Toto centrum je pod vplyvom emócií – hnevu, radosti, smútku,
šťastia, teda pocitov, ktoré sprevádzajú naše zmyslové vnímanie a správanie
(obr.12, str. 49).
Život v správnej zdravotnej rovnováhe je úzko spätý s naším pocitovým
svetom. Niektorí ľudia reagujú na stresové situácie stratou hmotnosti, iní pri
strese priberajú. Súvisí to s genetickou danosťou našich stresových hormónov
a peptidov – neurotransmiterov (prenášačov nervového vzruchu).

Obr. 21. Chronický stres a obezita

Ľudia s metabolizmom náchylným na vznik nadváhy využívajú v strese
jedlo ako zdroj pocitu blaha, uvoľnenia napätia. Zvyšujú tým príjem kalórií
a prebytočná energia sa ukladá do zásobného tuku, predovšetkým brušného
(abdominálneho), ktorý je významným endokrinným orgánom . Jeho signál
(hormón – leptín) o zásobe tuku je pri nadbytku brušného tuku nesprávny.
Nesprávny signál ovplyvní následný reťazec neuropeptidov (NPY – neuropeptid Y) a zvyšuje pocit hladu. V takejto situácii je potrebné zamerať sa
na zlepšenie odolnosti na stres, bez ktorej nezvládneme ani úpravu spôsobu
stravovania, ani účinok pohybovej aktivity. Popri zvládnutí stresu je dôležité aj správne fungovanie ďalších neurotransmiterov, signalizujúcich spánok
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v prirodzenom rytme. Pri nadmernom množstve brušného tuku zlyháva nielen správna regulácia chuti do jedla, ale tvoria sa v ňom nadmerne cytokíny.
Cytokíny sú imunologické mediátory, ktoré ovplyvňujú množenie (proliferáciu) buniek. Porucha proliferácie a ďalšie negatívne vplyvy na bunky sa
podieľajú na vzniku rakoviny u obéznych ľudí.
Stanovenie hodnôt množstva tuku v organizme je zložité. Pre dospelých
sa používajú ukazovatele telesnej hmotnosti uvedené na obr.22.

Obr. 22. Ukazovatele zvýšenej telesnej hmotnosti u dospelých

V krajinách s veľkým výskytom obezity sa vysoká telesná hmotnosť
pozoruje už u novorodencov. Príčinou je nadváha, obezita a cukrovka u
matiek. Ďalší vývoj nadváhy u týchto novorodencov je zatiaľ neznámy.
U detí s nadváhou a obezitou v predškolskom, školskom a dorastovom veku
sú príčiny pretučnenia organizmu známe. Tento stav má nežiaduci vplyv na
ich ďalší zdravotný vývoj (obr. 23).
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Obr. 23. Príčiny nadváhy a obezity u detí a dorastu

Prevencia obezity patrí v súčasnosti do preventívnych programov neonkologických i onkologických chorôb. Programy sledujú vznik obezity,
zameriavajú sa na individuálny režim a na prevenciu opakovaného nárastu
telesnej hmotnosti (tzv. JOJO efekt) a na prevenciu jej ďalšieho zvyšovania
u osôb, ktorým sa nedarí schudnúť.
Prevencia obezity v detskej a dospievajúcej populácii si vyžaduje
 individuálnu výchovu v oblasti zdravej výživy, stravovania a pohybovej
aktivity, získavanie zdravých návykov od najmladšieho veku v rodine a
v školských zariadeniach,
 správne vzdelávanie v oblasti výživy, aby sa zabránilo nesprávnej informovanosti, ktorá môže viesť k poruchám príjmu stravy až k bulímii
a mentálnej anorexii.
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uvedených poznatkov o výžive, nedostatku pohybovej aktivity a o
obezite vyplýva, že prepojenie týchto troch vonkajších rizikových
faktorov je veľmi tesné. Vysokoenergetická výživa pri nedostatočnej fyzickej aktivite vedie k obezite.

Z

Na obrázku 24 sú zhrnuté poznatky o spoločnom vplyve týchto troch
rizikových faktorov ovplyvniteľných ľudským konaním na procesy odohrávajúce sa v zdravej bunke pri premene na bunku rakovinovú a na jej ďalší
vývoj.

Obr. 24. Výživa, obezita, pohybová aktivita a bunkové procesy
ovplyvňujúce vznik a vývoj rakoviny
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V tabuľke 13 sú uvedené zásady prevencie obezity.
Tab. 13. Základné zásady prevencie obezity

Tabuľka 14 uvádza päť základných zásad v boji s rizikovými faktormi
rakoviny z oblasti výživy, fyzickej aktivity, dodržiavania správnej telesnej
hmotnosti, abstinencie fajčenia a limitovania konzumu alkoholu.
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Tab. 14. Boj s rizikovými faktormi pri prevencii rakoviny
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Psychohygiena
Psychická podmienenosť vzniku nádorových ochorení je predmetom
mnohých výskumov. Spomedzi možných rizikových faktorov pri vzniku
onkologických chorôb sa sleduje vplyv stresu, smútku, depresie a osobnostných vlastností. Výskumy zatiaľ nedokázali vzťah medzi psychikou a onkologickými chorobami, ale je možné, že v budúcnosti sa objavia metódy,
ktoré môžu takýto vzťah potvrdiť alebo vyvrátiť. Jednoznačne sa však potvrdil vplyv týchto faktorov na priebeh choroby u onkologických pacientov. Pacienti prežívajúci chorobu v pevných citových väzbách na svojich blízkych
sa s ňou lepšie zmierujú i dlhšie prežívajú.
Významný je vplyv psychiky pri prevencii chorôb. Stav psychiky
ovplyvňuje postoj k vlastnému zdraviu (prijatie alebo neprijatie zodpovednosti za vlastný zdravotný stav, strach pred odhalením závažnej choroby).
Vôľové vlastnosti sú dôležité v boji s rizikovými faktormi, ako je fajčenie,
alkohol, obezita, nedostatok fyzickej aktivity, nesprávna výživa a iné). Toto
všetko sa odvíja nielen od daných vôľových vlastností, ale aj od psychosociálneho prostredia (vzdelanostná úroveň a kultúrna úroveň).

Využívanie slnečného žiarenia
Slnečné žiarenie má podobne ako strava svoje pozitívne i negatívne
účinky. Žiarenie nám dodáva energiu a teplo, ktoré potrebujeme pre mnohé
životné pochody. Bez slnečného žiarenia nevzniká dostatok vitamínu D, čo
vedie nielen k nesprávnemu kostnému metabolizmu, ale aj k jeho ďalším
metabolickým účinkom. Vplyvom slnečného žiarenia sa tvorí v organizme
provitamín D (1-25 hydroxivitamín – D), ktorý má antiproliferačný (brzdí
nadmernú tvorbu buniek) a prodiferenciačný (umožňuje správnu špecializáciu buniek) efekt na bunky. Zasahuje teda aj do kancerogenézy. Slnko vyžaruje teplo (infračervené lúče), viditeľné svetlo a ultraﬁalové neviditeľné
lúče (UVA, UVB a UVC). Nebezpečenstvo slnečného žiarenia číha na nás
z ultraﬁalového spektra slnečného žiarenia (obr. 25).
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Obr. 25. Schéma prenikania slnečného UV žiarenia do kože

Lúče UVA (320 - 380nm) prenikajú priamo cez ozónovú vrstvu Zeme,
vyvolávajú rýchle, ale len prechodné zhnednutie kože, oslabujú imunitný
systém, zrýchľujú starnutie kože a zvyšujú jej citlivosť na UVB lúče. Cez
ozónovú vrstvu preniká iba 0,3% UVB (280-320nm) lúčov a ich množstvo
sa v priebehu dňa i roka mení. Čím je slnko na oblohe vyššie, tým sú lúče
UVB silnejšie. V lete sú najsilnejšie medzi 10. a 15. hodinou. UVA i UVB
lúče prenikajú cez kožu až do podkožia. UVB lúče vyvolávajú zhnednutie
kože, ale v nadmernom množstve pôsobia začervenanie až popálenie kože.
Nadmerné množstvo tohto žiarenia môže v genetickom materiáli kožných
buniek spôsobiť zmeny vedúce k vniku rakoviny, ktorá má viacero druhov,
z nich najzhubnejší je malígny melanóm. Najnebezpečnejšou časťou slnečného žiarenia sú UVC lúče (200-280nm), ktoré pri neporušenej ozónovej
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vrstve na Zem nedopadajú, pribúdajúce oslabovanie ozónovej vrstvy, spôsobené rôznymi škodlivými vplyvmi v zemskej atmosfére, je však jednou
z hlavných príčin zvyšujúceho sa výskytu rakoviny kože, najmä zhubného
melanómu.
Koža, najväčší orgán tela, má mnohé funkcie: styk človeka s okolitým
prostredím, ochranu pred škodlivými vonkajšími vplyvmi, regulovanie telesnej teploty, udržiavanie metabolickej rovnováhy organizmu (voda, tuky,
D vitamín, melatonín). Skladá sa z troch vrstiev: tenkej povrchovej vrstvy
(epidermis), hrubšej vlastnej kože (dermis) a z podkožia (subcutis). Každá
z nich je vybavená rôznymi bunkami so špeciﬁckými funkciami.

Obr. 26. Schéma priečneho rezu kožou

Povrchová vrstva kože má bunky zabezpečujúce jej neustále obnovovanie (bazocelulárna zóna a ostnité bunky). Pigmentotvorné bunky – melanocyty po ožiarení slnečnými lúčmi vytvárajú pigment melanin, ktorý sa
dostáva do ostatých buniek a vyvoláva zhnednutie kože.
Melanín je ochranný ﬁlter proti zložkám ultraﬁalového slnečného žiarenia, škodlivým pre náš organizmus. Keďže z ostnitých buniek vzniká zroho80

vatelá vrstva, koža postupne bez opakovaného vystavenia slnečnému žiareniu hnedé zafarbenie stráca a vybledne.

Vlastná koža pozostáva z hustého kolagénového tkaniva a elastínových
vlákien, nachádzajú sa v nej krvné a lymfatické cievy, nervové zakončenia,
vlasové korienky, potné, pachové a mazové žlazy.
Podkožie s bohatou tukovou vrstvou chráni telo pred stratou tepla a je
zásobnou formou energie.
Rakovina kože sa vyskytuje najčastejšie zo všetkých zhubných nádorov
a v posledných rokoch, celosvetovo aj u nás, jej výskyt narastá a presúva
sa do stále mladších vekových kategórií. Hlavným rizikovým faktorom poškodzujúcim kožu a vedúcim k vzniku kožných nádorov je slnečné žiarenie
– pôsobenie UVA a UVB. Menej častou príčinou je pôsobenie iných kancerogénov, ako sú niektoré chemické látky, ionizujúce žiarenie a chronické
zápaly kože. Ultraﬁalové žiarenie uvedeného slnečného spektra je príčinou
najčastejších foriem rakoviny kože, ktoré sa rozdeľujú na melanómové - malígny melanóm a nemelanómové nádory – spinocelulárny karcinóm bazocelulárny karcinóm a aktinická keratóza.
Človek má individuálnu vrodenú schopnosť kože brániť sa proti negatívnym vplyvom UV žiarenia a ostatným kancerogénom, tá sa však môže po
čase vyčerpať, bunka sa už nedokáže opraviť a poškodená DNA naštartuje
kancerogénny proces. Prvými príznakmi rakoviny kože sú tzv. predrakovinové stavy - prekancerózy.
Pri nemelanómových rakovinách kože sú to iba nenápadné ružovkasté, suché olupujúce sa ﬂiačiky alebo iné zmeny na koži, vyskytujúce sa na
miestach vystavených UV žiareniu (tvár, čelo, plešina, chrbát, ruky). Ak sa
takáto prekanceróza nelieči, môže sa z nej vyvinúť spinocelulárny karcinóm.
Bazocelulárny karcinóm je najčastejší z nemelanómových kožných nádorov
a môže vznikať aj bez predchádzajúcich zmien na koži.
Riziko vzniku melanómu je vyššie v rodinách, v ktorých sa táto choroba už vyskytla, i v rodinách s dedičným výskytom dysplatických névov a u
svetlovlasých a svetlookých ľudí, ktorých pokožka sa rýchlo spáli. Okrem
genetických predpokladov sú za vznik melanómu zodpovedné aj poruchy
imunity, nadmerné opaľovanie, predovšetkým opakované spálenie kože
v detskom veku, a u časti pacientov i veľké vrodené pigmentové znamienka
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(névy). Melanóm však môže vzniknúť i tam, kde predtým pigmentové znamienko nebolo.

P

rvou podmienkou prevencie rakoviny kože je naučiť sa správne využívať slnečné žiarenie, ktoré nevyhnutne potrebujeme na udržanie
zdravia, a druhou podmienkou je samovyšetrovanie kože.

Ako máme správne využívať slnko
Potrebné je poznať svoju kožu a vedieť, aký máme stupeň citlivosti na
UV žiarenie- fototyp. Koža nám sama oznamuje, ak ju vystavíme slnečnému
žiareniu, že sa s ňou dobre nezaobchádza. Je mimoriadne citlivá, hneď sčervenie a napne sa. Už od útleho veku nezabúda, ak ju chronicky poškodzujeme. Stupeň citlivosti na slnenčné žiarenie si môžme zistiť z tabuľky 15.
Tab. 15. Stupne citlivosti kože na UV žiarenie - fototyp

FOTOTYP 1

FOTOTYP 2

FOTOTYP 3

FOTOTYP 4

FOTOTYP 5
FOTOTYP 6

Svetlé alebo ryšavé vlasy, svetlé oči, svetlá pokožka. Vždy
sa spáli, niekedy sa opáli do červena, nikdy nezhnedne.
Čas pobytu na slnku 10 min.
Svetlé vlasy, svetlé oči, svetlá pokožka. Koža náchylná na
spálenie, vždy sa opáli do červena, niekedy slabo zhnedne.
Čas pobytu na slnku 20 min.
Hnedé vlasy, svetlé alebo tmavé oči, tmavšia koža
európskeho typu. Koža niekedy sčervenie, zriedkavo sa
spáli,vždy zhnedne. Čas pobytu na slnku 30 min.
Tmavé vlasy, tmavšia pokožka, hnedé až čierne oči. Koža
je len mierne citlivá, nikdy sa nespáli, vždy výrazne
zhnedne (stredomorský typ). Čas pobytu na slnku 45 min.
Olivovohnedá koža, hnedé i čierne oči, hnedé vlasy (hnedá
koža). Čas pobytu na slnku – dlhšie.
Čierna koža, oči i vlasy (černosi). Čas pobytu na slnku
– dlhšie.
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Aké sú základné pravidlá pri práci, športovaní, vo voľnej
prírode a pri slnení
Potrebné je:
 nevystavovať sa silnému slnečnému žiareniu, chrániť sa na slnku ľahkým vzdušným oblečením, hlavu chrániť vhodnou prikrývkou, nosiť
kvalitné slnečné okuliare,
 používať opalovacie krémy a emulzie s vhodným ochranným faktorom
proti UV žiareniu,
 na slnku neležať iba v jednej polohe, ale pohybovať sa.
Na slnečné žiarenie je mimoriadne citlivá detská pokožka. Deti do 3 rokov
nikdy neopaľovať, vždy ich treba nechať v tieni. Väčším deťom je potrebné
neprekryté časti zahaliť ľahkým odevom. Predovšetkým pri vode sa majú
opakovane natierať krémami alebo emulziami s vyšším UV faktorom.

Ďalšie rady pre prácu a slnenie vo voľnej prírode
 Nie viac ako 50 slnečných kúpeľov do roka (schválené medzinárodne)
platí aj pre umelé slnenie (soláriá), ktoré sa ale v ostatnom čase neodporúčajú pre riziko poškodenia kože.
 Neopaľujte sa medzi 10. - 15. h – slnečné lúče sú v tom čase najintenzívnejšie.
 Pri neprimeranej dĺžke pobytu sa vystavujete zdravotným rizikám. Opaľujte sa s rozumom a postupne, tým sa dosiahne v priebehu týždňa až
desiatich dní dobré opálenie. Tento proces sa nedá urýchliť, takže aj tu
platí, že menej znamená viac.
 Nezabúdajte na dostatočný príjem tekutín, predídete tým dehydratácii,
ale pomôžete aj pokožke.
 Konzumujte ľahkú stravu bohatú na antioxidanty (zelenina, ovocie),
pretože sa v tele tvoria vplyvom UV žiarenia voľné radikály a môžu oxidáciou narušiť bunkovú membránu, genetický kód. Znečistenie prostre83









dia, celková zlá životospráva narúšajú aj vlákna elastínu a kolagénu, čím
sa urýchľuje starnutie pokožky a vývoj jej zmien.
Natierajte sa ešte pred vystavením sa slnku, a to 1-2 hodiny, aby sa prípravok dostal dokonale do pokožky. Natieranie už na slnku nie je vhodné pre ľudí s nižším fototypom. Aplikáciu krému s UV faktorom vždy
opakujte podľa aktuálnych podmienok (po kúpaní, sprchovaní alebo pri
nadmernom potení (cvičenie, plážový volejbal).
Tieň ani slnečník nie je stopercentnou ochranou. Nezabudnite ani na
odraz slnečného žiarenia, na snehu 85%, na piesku 20-45%, vo vegetácií
5-25% a na prienik slnečného žiarenia – vo vode 10-100% podľa uhla
dopadu.
Spáliť sa dá aj vo vode, v hĺbke 50cm pod hladinou dopadá ešte asi
60% slnečného žiarenia. Vo vode je vhodné používať proti vode odolné
krémy. Pozor na mokrú pokožku po kúpaní, každá kvapka pôsobí ako
zväčšovacie sklo!
Chráňte si časti tela ako je nos, uši, pery, sú to miesta s kolmým dopadom slnečných lúčov.

Čo sú ochranné prostriedky proti UV žiareniu ?
Niektoré chemické látky sú schopné zachytávať UV žiarenie. Komerčné
ochranné prostriedky pripravované farmaceutickými a kozmetickými ﬁrmami obsahujú viacero takýchto látok, keďže niektoré zachytávajú viac UVA a
iné viac UVB lúčov. Podľa svojich fyzikálno-chemických vlastností vnikajú
do rohovitej vrstvy kože, kde rôzne dlho pôsobia. Všetky sú okrem názvu
označené aj číslom. Toto znamená, ako dlho možno po použití daného preparátu ostať na slnku bez spálenia kože. Fototypy 1 a 2 by ich pri slnení mali
vždy používať, pri iných fototypoch je dobré ich používať predovšetkým
na začiatku letnej sezóny, keď je v pokožke málo melanínu, ako aj pri extrémnych klimatických podmienkach (vysokohorské a prímorské oblasti).
Niektoré sú podľa označenia vodostále, pri styku pokožky s vodou (kúpanie,
sprchovanie, spotenie) sa však ich účinok čiastočne ruší a úplne sa ruší pri
použití mydiel a šampónov.
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Zdravý sexuálny vývoj
Sexualita je dôležitá časť ľudského života. Dobrý a úprimný postoj k tejto časti nášho bytia má výrazný vplyv na naše telesné a duševné zdravie. Je
jedným z našich najcitlivejších a najsúkromnejších aspektov nášho života.
Sexuálna aktivita je podmienená aj genetickými danosťami. Sexualita má 5
znakov:
1.
2.
3.
4.
5.

vonkajšie pohlavné orgány – genitálie,
vnútorné pohlavné orgány – gonády,
psychické zameranie vrátane CNS a jeho štruktúr,
druhotné pohlavné znaky a
genetiku – reprodukciu.

Základom života je plodenie a zachovanie ľudského rodu. Túžba dosiahnuť uspokojenie z jedla i sexu pre zabezpečenie zachovania rodu sa
nachádza v CNS v hypotalame. Hypotalamus, nižšia úroveň nervovej činnosti, slúži na vyrovnávanie výkonov vnútorného prostredia – pre obživné
a sexuálne správanie. Pohlavné orgány dozrievajú skôr, ako dozrieva vyššia
úroveň mozgu. S príchodom puberty mladý človek pocíti vášeň a sexuálna
túžba v tomto vnímavom štádiu je silnou motiváciou. Veľký nápor erotiky
zo všetkých strán v médiách, v reklame povzbudzuje vášnivosť nezrelého
človeka bez sexuálnej skúsenosti a pripravenosti na život. Pre obe pohlavia
platí, že treba s vlastnými túžbami bojovať, rozhodovať sa medzi tým, čo
je príjemné a vhodné, zvládnuť nevhodné situácie, alebo podľahnúť dobrodružstvu. Potrebné je ujasniť si vlastnú túžbu a možnosti jej realizácie vrátane toho, že preberáme zodpovednosť aj za toho druhého.
Sex nie je iba pohlavný styk, ale citový zážitok, ktorý je základom plodenia, udržiavania ľudského rodu. Pri každom štarte v živote má každý z nás
rovnakú šancu, ale tá sa po štarte mení podľa toho, aké má jedinec danosti.
Pri výbere partnera je rozdiel medzi náhodou a potrebou. V sexualite platí
všetko - morálka, ponaučenia, skúsenosti. Po úspešnom sexe s otehotnením
nasleduje 280 dní tehotenstva, v ktorom je plod pod srdcom matky. U Homo
sapiens patrí toto obdobie k jedným z najdlhších v živočíšnej ríši, kedy sa
žena stotožňuje s úlohou matky. Po pôrode má vzniknúť rodina ako kvalita85

tívna zmena na zabezpečenie zdravia a kvalitného psychického, fyzického
i sociálneho vývoja jedinca.
Poradovník hodnôt človeka je založený na nemilosrdnom boji o prežitie a selekciu: hlad, ošatenie, bývanie, zdravie a reprodukcia. Prvé tri sú
dosiahnuteľné, ak sa tešíme zdraviu, ale majú aj ekonomický charakter. Tento poradovník je takmer zhodný s poradovníkom hodnôt v deﬁnícii zdravia
Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO): zdravie je komplexný stav duševnej, telesnej a sociálnej pohody.
Uviedli sme v stručnosti faktograﬁu sexuálneho vývoja a sexuálneho života. Treba ešte raz zopakovať, že sex nie je iba pohlavný styk, ale základný
citový zážitok. Sex je v súčasnosti poznamenaný striedaním partnerov, pohlavnými chorobami, HPV infekciami, plesňami a aj rizikom vzniku AIDS.
Toto všetko sú potom hraničné a rizikové situácie pre vznik rôznych predrakovinových stavov a aj rakoviny krčka maternice. Myslite, prosím na to!
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Základné pravidlá boja proti rakovine
sú vyjadrené stručne a jasne v Európskom kódexe proti rakovine.

Európsky kódex proti rakovine
(tretia verzia – 2003)

Celkový zdravotný stav sa dá zlepšiť a mnohým úmrtiam na rakovinu sa dá predísť, ak si osvojíme zdravší životný štýl.
1. Nefajčite. Ak fajčíte, prestaňte. Ak neviete prestať, nefajčite v prítomnosti nefajčiarov.
2. Vyhýbajte sa obezite.
3. Vykonávajte denne nejakú telesnú činnosť so značným výdajom energie.
4. Jedzte denne viac rôznych druhov zeleniny a ovocia aspoň v piatich
dávkach. Obmedzte príjem potravín, ktoré obsahujú živočíšne tuky.
5. Ak pijete alkohol, či už pivo, víno, alebo koncentráty, znížte ich na dva
nápoje denne, keď ste muž, a jeden nápoj denne, keď ste žena.
6. Nevystavujte sa nadmernému slnečnému žiareniu. Zvlášť dôležité je
chrániť deti a mladistvých. Tí, ktorí majú sklon sa na slnku rýchlo spáliť, sa musia chrániť počas celého života.
7. Dodržujte presne pravidlá ochrany pred známymi rakovinotvornými
látkami. Dodržujte všetky zdravotné a bezpečnostné predpisy pri styku
s látkami, ktoré môžu spôsobiť rakovinu. Dodržujte smernice národných
kontrolných orgánov pre radiačnú ochranu.
8. Ženy od 25. roku veku by sa mali zúčastňovať na skríningu krčka maternice v programoch so zaistenou kontrolou kvality v súlade so Smernicami Európskej únie.
9. Ženy od 50. roku veku by sa mali zúčastňovať na skríningu prsníka
v programoch so zaistenou kontrolou kvality mamograﬁckého skríningu
v súlade so Smernicami Európskej únie.
10. Muži a ženy od 50. roku veku by sa mali zúčastňovať na skríningu hrubého čreva a konečníka v programoch so zaistenou kontrolou kvality.
11. Zúčastňujte sa na vakcinačných programoch proti infekcii spôsobenej
vírusom hepatitídy typu B.
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Vysvetlivky odborných výrazov
Adaptácia

– prispôsobovanie sa zmeneným podmienkam

Adaptačné mechanizmy – zmeny na genóme spôsobené dlhodobým
vývojom pod vplyvom určitých podmienok

– napádajúci, rozpínavý
Aktivácia – oživenie, uvedenie niečoho z pokojného stavu do stavu činnosti

Agresívny

Antiproliferačný – účinný proti novotvorbe tkaniva
Apoptóza – naprogramovaná bunková smrť
Angiogenéza – tvorba nových ciev v tkanive
ATP – adenozín trifosfát je molekula s nahromadenou energiou, ktorá je
potrebná k chemickej syntéze dôležitých látok v bunke (metabolizmus
cukrov, tukov, bielkovin), k prenosu látok cez membrány bunky
(minerály, glukóza, mastné kyseliny a iné), k práci (výkon svalov,
sekrécia hormónov a iné) a na uvolňovanie tepla
Autozomálne dominantná dedičnosť – dedičnosť génu na chromozómoch
(okrem chromozómu X a Y), ktorá sa prenáša na potomstvo v ďalších
generáciách s 50% pravdepodobnosťou
Autozomálne recesívna dedičnosť – dedičnosť génu na chromozómoch
(okrem chromozómu X a Y), sa prenáša na potomstvo v ďalších
generáciách s 25% pravdepodobnosťou
Azbest – skupina minerálov vyskytujúcich sa v životnom prostredí
a využívaných v stavebníctve a priemysle pre odolnosť voči teplu, ohňu
a chemikáliám. Azbest vytvára vlákna, ktoré sa uvoľňujú do prostredia
a pri dlhodobej expozícii sú vysoko rizikové pre vznik pľúcnych chorôb,
vrátane rakoviny
CNS – centrálny nervový systém, mozog
Cytokíny – chemické látky tvorené v makrofágoch a lymfocytoch, ktoré
pôsobia na určité bunky s cieľom povzbudiť ich k tvorbe ďalších
signálových látok pre iné bunky
Druhotný nádor – nádor, ktorý vznikol v niektorom orgáne prenosom
malígnej bunky z prvotného nádoru krvnou alebo lymfatickou cestou
- metastáza
Elastín – bielkovina tvoriaca vlákna elastického tkaniva (šľachy, chrupavky,
koža a iné)
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Endorfíny – chemické látky tvorené v mozgu, navodzujúce príjemnú telesnú
a duševnú pohodu
Enzýmy – bielkoviny, ktoré v organizme vykonávajú a urýchľujú chemické
reakcie
Eufória – príjemný stav telesnej a duševnej pohody
Epidemiológia – náuka o hromadne sa vyskytujúcich chorobách
Epidemiologické štúdie - skúmanie hromadne sa vyskytujúcich chorôb
Estrogén – ženský pohlavný hormón, ktorý spôsobuje delenie buniek a rast
v pohlavnom systéme (napr. sliznice a svalstvo maternice)
Fenotyp – súbor znakov a vlastností určitého jedinca, prejavenie sa
genetického materiálu v podmienkach vonkajšieho prostredia
Gén – časť DNA, základná jednotka dedičnosti
Genóm – celý genetický materiál zdedený po rodičoch
Genotyp – súbor dedičných faktorov určitého jedinca
Histopatológia – náuka zaoberajúca sa mikroskopickou skladbou chorobne
zmenených tkanív
Histopatológ – odborník zaoberajúci sa histopatológiou
Hypofýza (epifýza) – podvesok mozgový, obsahujúci prepojenie nervového
a endokrinného (hormonálneho) systému
Chemoprevencia – predchádzanie chorobám pomocou chemických látok
Imunoterapia – liečba látkami podporujúcimi činnosť obranného –
imunitného systému človeka
Imunokompetentné bunky – bunky imunitného systému vzájomne
spolupracujúce priamym fyzickým kontaktom alebo uvoľňovaním
chemických látok pri obrane organizmu proti rôznym škodlivinám
(mikróby, antigény a iné)
Interleukíny – cytokíny vyvolávajúce alebo potláčajúce zápal
Karotény – látky nachádzajúce sa v niektorých potravinách, ktoré sa
v našom tele zložitými chemickými pochodmi premieňajú na vitamín
A, sú predstupňami vitamínu A
Kobaltový ožarovač – prístroj na hĺbkové ožarovanie, v ktorom je zdrojom
žiarenia rádioaktívny kobalt 60Co
Kolagén – bielkovina spojivového tkaniva (koža, šľachy,iné väzivo)
Leptín – hormón vylučovaný tukovým tkanivom, ktorý reguluje množstvo
tuku v organizme. Pri hladovaní a ubúdaní zásobného tuku sa jeho
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koncentrácia v krvi znižuje, čo signalizuje potrebu zvýšenia chuti do
jedla.
Leukémia – zhubná nádorová choroba krvotvorných tkanív, pri ktorej sa
nadmerne množia biele krvinky. Je viacero druhov leukémií. Delia sa na
myeloidné a lymfatické, na akútne a chronické.
Lineárny urýchľovač – ožarovací prístroj na hĺbkové i povrchové
ožarovanie. Je zrýchľovačom elektrónov po priamočiarej dráhe.
Ľudský genóm - kompletná súprava génov jedinca
Lymfatická uzlina – tkanivo, ktoré sa skladá z lymfocytov a spojivového
tkaniva. Lymfatické uzliny sú na rôznych častiach tela, kde tvoria
ﬁltre pre tkanivovú tekutinu - lymfu, odtekajúcu lymfatickými cievami
z určitej oblasti.
Lymfatický systém – lymfatické uzliny s lymfatickými cievami tvoria
lymfatický systém
Lymfocyty – krvné bunky zúčastňujúce sa na imunologických reakciách
Lymfóm – zhubné lymfómy sú veľkou skupinou nádorov lymfatického
systému. Delia sa na Hodgkinov lymfóm a na skupinu ne-Hodgkinových
lymfómov.
Lyzozómy – útvary v cytoplazme bunky obsahujúce hydrolytické enzýmy,
ktoré majú významnú úlohu v metabolizme
Magnetická rezonancia (MR) – vyšetrovacia metóda poskytujúca množstvo
obrazových informácií, pri ktorej sa na rozdiel od röntgenového žiarenia
pracuje so silnými magnetickými poľami. Najčastejšie sa využíva pri
vyšetrovaní mozgu a miechy, ale vyšetrujú sa ňou i iné orgány. Je
nevhodná pre osoby s kardiostimulátormi, pretože silné magnetické
pole narúša ich činnosť.
Makrofágy – druh bielych krviniek, ktoré napádajú, pohlcujú a likvidujú
mikróby a látky cudzie organizmu
Medzimozog – podkôrová časť mozgu (centrálneho mozgového systému
- CNS), v ktorom je dôležité centrum prežívania koordinujúce cez
hypofýzu a vegetatívny nervový systém všetky telesné bunky
Melanocyt – kožná bunka tvoriaca hnedé farbivo melanín, ktoré je
zodpovedné za zhnednutie kože pri opálení
Menarché – začiatok menštruácie, prejav funkčnosti vaječníkov u dievčat
Menopauza – vyhasnutie funkcie vaječníkov pri starnutí žien
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Mentálna anorexia – choroba (myslenie, duševný stav) spätá s nechutenstvom
až odporom k jedlu pri snahe o chudnutie
Metabolizmus – látková premena v živých organizmoch
Metabolická výbava – geneticky podmienené zloženie bielkovín, peptidov
a enzýmov v organizme jedinca
Metastáza – prítomnosť rakovinového tkaniva v v orgánoch vzdialených od
primárneho ložiska rakoviny
Mitochondrie – „energetické stanice bunky“ sú útvary v plazme buniek,
ktoré využívajú kyslík na oxidáciu živín, čím vzniká energia na tvorbu
ATP (zásobná forma energie v bunkách)
Mobilizácia – aktivácia, zaktivizovanie, podnietenie
Molekulárno-genetické charakteristiky – základ pre zistenie zdedeného
predpokladu (predispozície) pre riziko vzniku choroby vrátane nádorovej.
Tieto charakteristiky sa zisťujú laboratórnou analýzou DNA.
Mutácia – zmena na géne alebo na časti génu vedúca postupne k chorobe
alebo k adaptácii
Nadoblička – orgán tvoriaci a vylučujúci stresové a iné dôležité hormóny
Myóm – nezhubný nádor tela maternice vznikajúci zo svaloviny tohto
orgánu
Nádorové markery – laboratórne vyšetrenia pomáhajúce pri stanovení
diagnózy a hodnotení stavu vývoja nádorov a účinku liečby, sú
produktmi patologicky zmenených, alebo nezrelých tkanív, najmä
nádorového pôvodu. Z poškodených tkanív prenikajú do krvi, v ktorej
sa dajú stanoviť ich koncentrácie.
Nádorové supresorové gény – gény brániace vzniku nádorových buniek.
Ich mutované formy sú často príčinou dedičnej predispozície na vznik
nádorov
Neuropeptidy – peptidy (látky zložené z aminokyselín) tvorené v nervovom
systéme, ktoré majú významné regulačné funkcie.
Neurotransmitery – prenášače nervového vzruchu, ktoré spolu s hormónmi
a nervovými signálmi v organizme hlásia, čo kde chýba a ako to
doplniť
Nitrozamíny – veľmi silné rakovinotvorné látky, vznikajúce z dusitanov
alebo z baktériami zmenených dusičnanov a z rozpadových produktov
bielkovín – amínov. V organizme vznikajú v žalúdku i v hrubom čreve.
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NK-bunky – „prirodzené zabíjače“, sú bunky imunitného systému, ktoré
hliadkujú a odpratávajú nevhodné bunky pre organizmus
Nukleové kyseliny – sú veľké molekuly zložené z nukleotidov, čo sú
zlúčeniny dusíkatých látok, cukru (ribóza alebo dezoxiribóza) a fosfátov.
Sú základom genetickej informácie DNA a RNA.
NPY – neuropeptid Y je prenášač nervového vzruchu, ktorý reguluje
funkcie mnohých orgánov. Nachádza sa v mozgu, ale i mimo mozgu,
napr. v tukovom tkanive. Reguluje krvný tlak, cievny odpor, príjem
potravy, vznik obezity. Zvýšene ho vyplavujú stresové hormóny
a nervové zakončenia v rôznych orgánoch, spolu s katecholamínmi,
noradrenalínom a adrenalínom.
Onkogén – bunkový gén regulujúci rast normálnych buniek, ak sa zmutuje,
stáva sa nádorovým génom, ktorý podporuje rast nádorov
Obezita – zvýšené množstvo tuku v organizme – pretučnenie. Brušná
(abdominálna, viscerálna) obezita je najzávažnejšie pretučnenie, nakoľko
tento tuk je významným hormonálnym orgánom. Jeho zmnoženie vedie
k závažným zmenám vo fyziologickej rovnováhe organizmu, čím je
rizikovým faktorom mnohých chorôb.
Peptidy – zlúčeniny zložené z aminokyselín s rôznymi informačnými a
riadiacimi funkciami (metabolizmus, hormóny, neuropeptidy, cytokíny
a iné) v organizme
Pesticídy – chemické látky chrániace rastliny pred prirodzenými škodcami
Predispozícia – predpoklad na získanie niečoho – napr. i choroby
Polyp, polypóza – nezhubný výrastok zo sliznice rôznej veľkosti a tvaru.
Často sa tvorí na sliznici hrubého čreva a konečníka. Pri vytvorení
viacerých polypov hovoríme o polypóze. Polypy sa považujú za
predrakovinový stav, mnohé prechádzajú plynulo do rakoviny.
Prekancerózy – choroby, ktoré môžu prejsť do rakovinovej choroby
Prekarcinogén – chemická látka, ktorá sama rakovinu nevyvoláva, ale jej
chemickou premenou vznikne karcinogén
Prenatálne obdobie – obdobie vývoja dieťaťa pred narodením v tele
matky
Preneoplastické lézie – zmeny na normálnej bunke umožňujúce jej prechod
do nádorovej bunky
Primárny-prvotný nádor – nádor, ktorý vznikol v tele pred svojím
rozšírením sa metastázovaním
92

Prodiferenciačný – umnožňujúci špecializáciu alebo vyzretie tkaniva
Punkčná aspiračná biopsia – odobratie vzorky tkaniva pomocou tenkej
ihly napojenej na striekačku, do ktorej sa nasaje. Pri ďalšom postupe sa
vyšetruje histopatologicky.
Reaktívny kyslík – ión kyslíka s nadbytočným elektrónom (O2-). Má rôzne
formy (superoxidové anióny, peroxid vodíka, hydroxilový radikál), ktoré
vznikajú pri redukčnooxidačných reakciách. Nie je to iba toxický produkt,
ale patrí (rovnako ako reaktívny dusík – oxid dusnatý a peroxidnitrit)
medzi sprostredkovateľov bunkovej regulácie a signalizácie. Označujú
sa ako „voľné radikály“. Za fyziologických podmienok sa tvoria iba
v malých množstvách a zúčastňujú sa na regulácii množenia buniek,
diferenciácii buniek a na apoptóze. Ak sa tvoria dlhodobo vo veľkom
množstve alebo je ich nedostatok, oxidujú bielkoviny, tuky a nukleové
kyseliny, čo narúša ich fyziologické funkcie a vedie k chorobám.
Rastové hormóny – chemické látky – polypeptidy, ktoré podporujú rast
a množenie buniek
Reprodukcia – množenie
Rizikové faktory – pôsobenie rôznych okolností v životnom prostredí
(vonkajšie rizikové faktory), ale aj v organizme (vnútorné rizikové
faktory), ktoré zvyšujú možnosť ochorenia na určitú chorobu
Skríningová metóda – je vyšetrovacia metóda, ktorou odhalíme podozrivých
jedincov z choroby, na ktorú je metóda zameraná. Pri pozitívnom náleze
sa jedinec podrobí ďalším diagnostickým metódam.
Stimulácia – podráždenie, podnet
Stopové prvky – minerálne látky vyskytujúce sa v tele vo veľmi malých
– stopových množstvách. Podieľajú sa na životne dôležitých pochodoch
v organizme. Ich nedostatok vyvoláva vážne choroby, prebytok môže
byť toxický. Patrí sem železo, selén, jód, mangán, zinok a ďalšie.
Stres – stav záťaže, poplachovej reakcie, v ktorej živý organizmus mobilizuje
obranné alebo opravné mechanizmy, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
Ak poplachová reakcia vedie k udržaniu organizácie živého organizmu
hovoríme o pozitívnom strese. Vďaka nemu prežívame - zvládame
záťažové reakcie alebo sa na ne adaptujeme. Negatívny stres je stav
záťaže, pri ktorom pooplachová reakcia prekročí organizačnú rovnováhu
organizmu a dochádza k smrti alebo k chorobe. K chorobám dochádza
pri chronickej záťaži.
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Stresové hormóny – adrenalín, noradrenalín, kortizol sú vyplavované pri
strese a vedú k metabolickým zmenám umožňujúcim zvládnuť zvýšenú
potrebu energie pri záťaži
T-bunky – bunky imunitnej obrany, ktoré si pamätajú stretnutia so
škodlivinami (infekcie, antigény), riadia a regulujú imunitné odpovede
Trombocyty – krvné doštičky, patria do skupiny bielych krviniek, ich úlohou
je zrážať krv
Trombóza – upchanie ciev krvnou zrazeninou
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INFORMÁCIE O LPR
Liga proti rakovine bola založená 19. januára 1990 v Bratislave a
v tom istom roku bola prijatá za člena Európskej asociácie Líg proti rakovine (ECL) a za člena Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC) so sídlom
v Ženeve. Ako nezávislá, charitatívna, nezisková organizácia registrovaná na
Slovensku podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov – občianske
združenie – pokračuje vo svojej práci po rozdelení ČSFR pod názvom Liga
proti rakovine SR (LPR SR) s neprerušeným členstvom v ECL a UICC.
Hlavným cieľom LPR SR je znížiť na národnej úrovni bremeno rakoviny s účasťou celej verejnosti v týchto oblastiach:
1. Výchova, informovanosť, prevencia
2. Starostlivosť o pacientov a ich rodiny s dôrazom na psychosociálnu pomoc
3. Podpora klinických a výskumných projektov
V r. 1990, keď LPR vznikla, pridali sme sa k programu Európa proti rakovine. Tým, že sme sa stotožnili s kľúčovými úlohami boja proti rakovine,
sme sa postupne začali zapájať do všetkých aktivít na úrovni Európskej únie
a stali sme sa iniciátorom národných a medzinárodných aktivít v kontrole
rakoviny.
Na medzinárodnej úrovni spolupracuje LPR SR so 40 organizáciami
z 28 štátov Európy, s ECL, UICC a inými organizáciami vo svete.
Vo verejnosti je ešte stále málo objektívnych a pravdivých informácií
o rakovine. Ľudia sú o tejto chorobe informovaní nedostatočne alebo nesprávne, vedia veľmi málo o rizikových faktoroch, o vzniku a povahe rakoviny a jej príznakoch, diagnostike, liečbe a o pokroku vo výskume.
Medzery v informovanosti sa snažíme vyplniť vydávaním veľkého počtu publikácií, prostredníctvom kampaní a rôznych iných podujatí. Sú určené
nielen pre širokú verejnosť, ale aj pre pacientov a ich blízkych, aby poskytovali rady a pomoc.
Internetová stránka www.lpr.sk informuje o širokom spektre našej činnosti a jej cieľoch, o spolupráci s partnermi a o spolupráci na programoch
kontroly rakoviny v Európe a vo svete. Informuje verejnosť o spôsoboch
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získavania ﬁnančných zdrojov na program a projekty, ktoré smerujú k prevencii, psychosociálnej starostlivosti, k rozvoju preventívnych, diagnostických a liečebných prístupov a výskumu.
Adresa:
Liga proti rakovine SR
Brestová 6, 821 02 Bratislava
e-mail: lpr@lpr.sk
www.lpr.sk
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Preventívne onkologické prehliadky

Orgán

Druh vyšetrenia

Vek

Krčok
maternice

gynekologické vyšetrenie, cytológia (PAP test)

od 20*

raz do roka

Prsník

samovyšetrovanie,

od 20

raz mesačne

20 – 40 každé dva roky

vyšetrovanie lekárom,
mamograﬁa,

40 – 50 základné vyšetrenie,
potom každé tri roky

prípadne sonograﬁa
Hrubé črevo

Intervaly vyšetrení

po 50

raz do roka

indagácia,

po 40

raz do roka

hemokult,

po 50

raz do roka

endoskopia**

po 50

ročne do dvoch normálnych nálezov, potom každé dva roky

Koža

od 20 raz mesačne
samovyšetrovanie kože,
prezretie celej kože
lekárom u osôb s mno20 - 40 každé tri roky
hopočetnými materskými
raz do roka
znamienkami

Prostata

indagácia, PSA***

po 45

raz do roka

Ústna dutina

samovyšetrovanie

od 20

raz mesačne

Hltan, hrtan

vyšetrenie lekárom vrátane laryngoskopie, najmä u fajčiarov

po 40

raz do roka

samovyšetrovanie

od 16

raz mesačne

Semenníky

* prípadne už od dosiahnutia pohlavnej zrelosti
** odporúča sa pre rizikové skupiny
*** prostatický špeciﬁcký antigén
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