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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

prežívame obdobie všeobecného starnutia populácie a to nutne spôso-
buje „geriatrizáciu“ medicíny. Zvyšovanie priemerného veku života prinieslo 
i nárast incidencie nádorových ochorení. Malígne ochorenia predstavujú 
aj na začiatku tretieho tisícročia jedno z najčastejších a najzložitejších 

ochorení, aké medicína pozná. Štatistické údaje ukazujú, že vo vyspelých krajinách ochorie na 
rakovinu viac než tretina obyvateľstva a asi 20 % ľudí tomuto ochoreniu aj podľahne. 

Starnutie populácie je najväčšia výzva pre zdravotnícke a sociálne systémy a predstavuje 
vážny sociálny fenomén, ktorý si s určitosťou vyžiada i zmenu klinickej praxe. Podľa prognóz 
v rokoch 2010 – 2030 dôjde k nárastu populácie vo veku nad 65 rokov o 73 %. Každý štvrtý bude 
patriť do seniorskej vekovej kategórie. V roku 2050 budú na svete žiť takmer 2 miliardy ľudí starších 
ako 65 rokov. Približne 50 – 60 % malígnych nádorov sa objavuje v populácii nad 65 rokov a 30 %  
vo veku nad 70 rokov.

Napriek zvýšenému záujmu o liečbu geriatrických onkologických pacientov výsledky sledo-
vaní ukazujú na nedostatočné liečebné stratégie.

Dnes máme už k dispozícii výsledky klinických štúdií, ktoré potvrdzujú nedostatočné liečebné 
aktivity pre starších pacientov. Niekoľko málo štúdií hodnotí aj následky neštandardného prí-
stupu k liečbe malignít u seniorov v spektre prognostických faktorov a komorbidity. Tieto štúdie 
jasne ukazujú, že neštandardná liečba zvyšuje mortalitu. Za objektívnu príčinu tohto stavu sa 
uvádza rozsiahla komorbidita, nedostatok dát z klinických štúdií, znížený predpoklad prežívania, 
nesprávne hodnotenie očakávania liečebnej odpovede, početnejšie nežiaduce účinky liečby, ale 
aj sociálna marginalizácia pre túto skupinu pacientov.

Odhad a pochopenie interakcií komorbidity, nádorov a ich liečby predstavuje významnú 
úlohu pre onkológov a dáva priestor na vytvorenie onkogeriatrických pracovných skupín a prav-
depodobne aj samostatnú špecializáciu. Pacienti vyššieho veku nebývajú zaradení do klinických 
štúdií. Existuje len veľmi málo randomizovaných klinických skúšok u pacientov nad 70 rokov 
veku. Retrospektívne štúdie sú obyčajne zaťažené známymi chybami. Na základe metaanalýzy 
30 klinických štúdií pacientov v seniu možno konštatovať, že vek nie je signifikantný prediktívny 
faktor na liečebnú odpoveď ani toleranciu.

V súvislosti so zvyšujúcim sa vekom a zvyšujúcim sa výskytom malignómov zaujímajú 
u mužov popredné miesta nádory pľúc, čreva a konečníka, prostaty a u žien nádory prsníka, 
gynekologických orgánov a čreva. Častejšie sa vyskytujú súčasne solídne nádory a systémové 
postihnutie. Vzácne nie sú ani duplicitné a triplicitné nádory alebo generalizovaný nádorový 
proces bez známeho origa.

S rozvíjajúcimi sa metódami včasnej diagnostiky, pooperačnej starostlivosti, šetriacich 
operačných výkonov, špeciálnych protokolov chemoterapie, rádioterapie a podpornej liečby 
sa zvyšuje šanca i pre populáciu geriatrických onkologických pacientov zvládnuť celý systém 
onkologickej diagnostiky a liečby so zachovaním sebestačnosti a kvality života.

Riešenie onkologických ochorení v geriatrickom veku predpokladá záujem, porozumenie 
a podporu širokej verejnosti. Odstraňovanie problémov v geriatrickej onkológii je podmienené 
zmenou klinického i rezortného záujmu, zmenou prežitých prístupov, ale aj štruktúry odboru 
a služieb, ktoré vznikli a formovali potreby mladšej populácie.

Nádorové ochorenia môžeme prirovnávať k civilizačným chorobám, a preto významným 
faktorom prispievajúcim k vzostupu incidencie nádorov patrí aj zmena životného štýlu moder-
ného sveta.     
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