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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

zriedkavé nádory sú súčasťou zriedkavých chorôb, ktoré postihujú iba 
malý počet ľudí v rámci celej populácie a predstavujú špecifické problémy. 
V Európe sa ochorenie považuje za zriedkavé, ak postihuje menej ako jednu 
osobu z 2 000 alebo menej ako 500 osôb na 1 milión obyvateľov. Postihnutie 

vzácnou chorobou je vo svete rôzne, pretože kým pre niektoré národy je daná choroba alebo 
nádor obvyklá, pre iné oblasti, naopak, raritná.

Existuje 6 000 – 8 000 zriedkavých chorôb, z ktorých vyše 50 % sa vyskytuje už v detskom 
veku. Približne 80 % raritných chorôb má genetický pôvod. Tieto ochorenia sú zvyčajne závažné 
a majú progresívny charakter.

Do dnešného dňa zostáva príčina mnohých zriedkavých chorôb neobjasnená. Pritom tieto 
ochorenia majú nielen medicínske, ale aj sociálne dôsledky.

V oblasti zriedkavých chorôb je stále nedostatok medicínskych a vedeckých poznatkov, čo 
platí aj pre výskyt zriedkavých nádorov.

Publikované údaje sú väčšinou z prezentácií kazuistík, ktoré môžeme nájsť v niektorých 
databázach. Predmetom publikácií bývajú epidemiologické údaje, nádorová charakteristika 
a prežívanie. Zriedkavé nádory sú stále marginalizovanou oblasťou, vyžadujú si pozornosť 
odborníkov zo všetkých oblastí zdravotnej starostlivosti od diagnostiky cez liečbu a starostlivosť 
po liečbe. To bolo aj dôvodom na zriadenie Európskej aliancie zriedkavých chorôb (EURORDIS) 
a následne aj organizovanie národnej stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti o pacientov so 
zriedkavými chorobami na Slovensku na roky 2012 a 2013, na ktorý nadväzuje príprava Národného 
plánu rozvoja starostlivosti o pacientov s raritnými ochoreniami vrátane nádorov.

Výskum môže priniesť odpovede na dôležité otázky pri všetkých zriedkavých ochoreniach. 
Dnes sa už dajú diagnostikovať stovky zriedkavých chorôb cestou aktivít molekulárnej biológie. 
Poznatky o pôvode týchto ochorení sa zlepšujú vďaka vytváraniu registrov pre niektoré z nich. 
Vedci pracujú čoraz efektívnejšie vďaka zapojeniu sa do sietí zameraných na zdieľanie výsledkov 
výskumu. Novú nádej a perspektívy prináša aj politika Európskej únie ako aj viacerých členských 
štátov zameraná na túto problematiku.

O tom, že zriedkavé ochorenia na Slovensku vyžadujú pozornosť, svedčí aj to, že 28. febru-
ára 2013 sa konalo fórum odborníkov pre zriedkavé ochorenia v Bratislave. Aj najvýznamnejšia 
onkologická konferencia v roku 2012, ako sú Bratislavské onkologické dni, bola venovaná prob-
lematike zriedkavých nádorov s ich špecifickými problémami. V tomto čísle by sme preto chceli 
upriamiť Vašu pozornosť na niektoré vybrané charakteristiky a problémy diagnostiky a liečby 
zriedkavých nádorov. 
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