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Deň výskumu rakoviny 2015

5. marec 2015, Okrúhly stôl a Výzva vláde SR

spoločná aktivita - NVR, ÚEO SAV, SMS, LF, onkológovia
dôraz na prevenciu



Typy prevencie

• primárna – vyhýbanie sa škodlivým faktorom

• sekundárna – preventívne prehliadky, skríning,

včasná diagnostika, nové biomarkery

• terciárna – spomalenie/zastavenie relapsu 

u odliečeného pacienta



Všetko všetkým nevyhovuje

Personalizovaná terapia v onkológii

terapia so zreteľom na konkrétneho pacienta
a konkrétny nádor

Ak má byť u onkologického pacienta personalizovaná
liečba, potom by mala byť personalizovaná aj prevencia,
a to práve a najmä u odliečeného pacienta, ale aj
pacienta so stanovenou diagnózou

– úloha terciárnej prevencie



multidisciplinárny prístup pre celostný (holistický)
pohľad na človeka, aby sa dosiahla homeostáza – stav
v rámci určitých limitov, ktoré umožňujú normálne
„fungovanie“ jedinca

aktívna účasť pacientov – participatory research
ochota zúčastniť sa testovania, participovať aj pri
príprave projektu, byť vytrvalý, posilňovať
self-manažment

Jedno z najčastejších príčin zlyhania testovania – strata
záujmu účastníka o vytrvanie v testovaní

Nevyhnutné predpoklady pre úspech



Mind-body štúdia: muzikoterapia

Debbie Bates et al. 
Biol Blood Marrow Transplant 2017; 23: 1567–1572
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• revitalizovať Národný onkologický register
• financovanie multidiciplinárnych onkologických

projektov v rámci vládneho programu, resp.
štátneho programu výskumu a vývoja

• zainteresovať zdravotnícke zariadenia s onkologickou
špecializáciou na aktívnu účasť vo výskume

• investovať do preventívnych opatrení v súlade
s Európskym kódexom proti rakovine

• aktívne sa podieľať na Spoločných aktivitách pre
kontrolu rakoviny – CanCon

• implementovať národný onkologický program

Výber z navrhovaných úloh Výzvy

pacient

veda



Q1

Terciárna prevencia je určená pre

1: zdravých dospelých
2: zdravých mladých
3: odliečených pacientov – „cancer survivors“
4: pacientov v pozorovaní so stanovenou diagnózou



Beskové repetitórium molekulárnej genetiky
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čo je možné

čo je pravdepodobné

čo je skutočnosť



https://worldwide.promega.com

Epigenetika

zmeny v „realizácii“ genetickej informácie - bez prítomnosti mutácií



„Cvičebnica molekulárnej“ genetiky

Žiadame, aby ste priniesli obnos do banky.

Žiadame, aby ste priniesli obrus do banky.

Žiadame, aby ste priniesli obrus do branky.

Žiadame, aby ste priniesli obrus do branky.

Žiadame, aby ste odniesli obnos z banky.

Žiadame, aby ste priniesli obnos do banky.

normál

mutácia

mutácie

mutácie

epigenetika

mutácie + epigenetika

ŽIADAME, ABY STE PRINIESLI OBNOS DO BANKY.normál



Q2

A (normál): prineste obrus do
B (???): prineste obrusy do

Príklad „genetickej informácie“ v B je:

1: mutácia
2: epigenetika



Fyzická aktivita

ale aká?

Občasné aktivity „pretaviť“ do dlhodobých zmien

Budem 
častejšie 

cvičit

Budem cvičit 
najmenej 30 minút 

päť dní v týždni



Mierna aktivita Energická aktivita

Môžete rozprávať, ale nie spievať Pár slov áno, ale nevládzete konverzovať

Na škále intenzity 0 – 10 má hodnotu      5 Na škále intenzity 0 – 10 má hodnotu    6≥

Tep srdca 50 – 60% maxima Tep srdca 70 – 85% maxima

150 minút/týždeň 75 minút/týždeň 

moderate vigorous

Silové cvičenie – tvorba svalstva, zlepšenie metabolizmu

Neseďte stále – aspoň 2-3 minúty/hodinu sa prejdite



„Ťahák“ na približný výpočet maxima
tepovej frekvencie

220 – vek = max

Mierna aktivita Energická aktivita

20 roční:    100 – 120                                    140 – 170
60 roční:      80 – 96                                      112 – 136 

prechádzka, yoga, kosenie trávnika                     beh, jogging, plávanie, bicyklovanie



Stravovanie

Preferujte rastlinnú potravu – 2/3 porcie zelenina, celozrnné
produkty, strukoviny, ovocie, 1/3 porcie chudé mäso (napr.
ryba, kuracina)

Limitujte červené mäso – t.j. bravčové, hovädzie, jelenie,
jahňacie, nie viac ako 0,5 kg/týždeň

Vyhnite sa výrobkom ako sú hot-dogy, párky, lunchmeat – pri
spracovaní sa používajú rôzne chemikálie

Vyhýbajte sa alkoholu – toxikológovia tvrdia, že neexistuje
neškodné množstvo



Q3

Maximum tepovej frekvencie je možné 
vypočítať približne ako:

1: rodné číslo – vek
2: dvojnásobok tepovej frekvencie pri pohľade 

na účet za elektrinu v roku 2016
3: 220 – vek
4: 2017 (číslo je rok výpočtu) – vek
5: výška (v cm) – vek
6: 220 + vek



Príklady zo sveta



National Cancer Act of 1937
National Cancer Act of 1971

(Ústav pre výskum a liečbu nádorov 1946)









Výsledky







www.sss421.sk



Minisympózium
Bojnice, 7. marec 2017



Joshua Denham et al. J Appl Physiol 2015; 118: 475–488

epigenetická regulácia génov –
metylóm Leu (imunitný systém),
zápal – signalizačný mechanizmus,
endokrinné mechanizmy

Známe efekty intervencií

Fyzická aktivita

Nani Morgan et al. PLoS One 2014; 9: e100903

Mind-body

Tai Chi, Qi Gong, meditácia, 
Yoga, biofeedback

Psychologická

Logoterapia, metóda 
odpustenia

Beh, plávanie, pilates, 
nordic walking



Take home message
alebo

čo si treba zapamätať

Projekt v oblasti výskumu odliečených onkologických
pacientov, t.j. cancer survivors, sa nedá riešiť bez
aktívneho záujmu oboch - pacientov a ich lekárov.

Záujem pacientov musí prevyšovať.



NIE JE TO MIMO NÁS



Q4

Zúčastnili by ste sa biomedicínskeho 
výskumu v oblasti terciárnej prevencie?

1: áno
2: nie
3: neviem



Q5

Ak vlastníte mobil, je to smartphone?

1: áno
2: nie
3: neviem



Q6

Máte doma prístup na internet?

1: áno
2: nie
3: neviem



Q7

Používate internet na hľadanie 
informácii?

1: áno
2: nie



Q8

Používate e-mail?

1: áno
2: nie



Q9

V ktorej fáze ochorenia sa nachádzate?

1: v pozorovaní zatiaľ bez liečby
2: v remisii
3: iné



Q10

Vadila by vám v rámci projektu online 
komunikácia s terapeutom/inštruktorom?

1: áno
2: nie
3: neviem



Q11

Boli by ste ochotní podpísať informovaný
súhlas na ober krvi, stolice, slín pre účely
výskumu?

1: áno
2: nie



Q12

Boli by ste ochotní kvôli účasti na výskume 
absolvovať týždenný pobyt v kúpeľoch?

1: áno
2: skôr áno
3: skôr nie
4: nie



Q13

Boli by ste ochotní kofinancovať náklady 
účasti na výskume počas týždenného 
pobytu v kúpeľoch (ubytovanie+strava)

1: 25% ceny
2: 50% ceny
3: maximálne 75%
4: celý náklad
5: nie



Q14

Absolvovali by ste 4-týždenný pobyt v 
kúpeľoch kvôli účasti na výskume?

1: áno
2: skôr áno
3: skôr nie
4: nie



Q15

Absolvovali by ste 4-týždenný pobyt v 
kúpeľoch kvôli účasti na výskume, ak by 
bolo ubytovanie zdarma?

1: áno
2: skôr áno
3: skôr nie
4: nie



Q16

Zaručuje účasť vo výskumnom projekte 
zlepšenia zdravia jeho účastníkom?

1: áno
2: nie
3: neviem



Q17

Poznáte webovú stránku SMyS?

1: áno
2: nie



Q18

Čítate informácie z webovej stránky Klubu 
pacientov pri SMyS?

1: áno
2: nie



Q19

Zúčastnili ste sa v minulosti Školy myelómu 
pre pacientov?

1: áno
2: nie



ĎAKUJEM ZA SPOLUPRÁCU




