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Rakovina žalúdka je stále veľmi frekventované on-
kologické ochorenie. Čo sa týka početnosti, je to tretia 
najčastejšia malignita na svete. V priemyselne vyvinu-
tých krajinách „západného sveta“ (severná Amerika, 
západná a stredná Európa, Austrália a Nový Zéland) 
sa jej výskyt za posledných 50 rokov dramaticky znížil. 
V USA je v súčasnosti až na 14-tom mieste medzi najčas-
tejšími onkologickými ochoreniami. Na Slovensku sme 
zaznamenali v období rokov 1968 až 2003 markantný 

pokles prípadov ochorení, a to z 1349 a 902 na 511 u 334 prípadov ročne u mužov, 
resp. žien. Tento vývoj sa pripisuje poklesu dobre diferencovaného intestinálneho 
typu adenokacinómu, zodpovedného za nádory v distálnych partiách žalúdka. 
Pokles incidencie sa vysvetľuje zmenou uchovávania a spotreby potravín – široko-
plošné zavedenie chladničiek a mrazničiek, znížený príjem nasolených a údených 
potravín a zvýšený príjem čerstvého ovocia a zeleniny. Kuchynská soľ a solené po-
traviny môžu poškodzovať sliznicu žalúdka, viest k jej zápalu a zvyšovať bunečnú 
proliferáciu, DNA syntézu a následne naštartovať proces karcinogenézy. Ďalším 
dôvodom poklesu incidencie karcinómu žalúdka je zníženie chronických infekcií 
Helicobacterom pylori. Tento pokles je spôsobený realizáciou skríningu, ktorý vedie 
k zvýšenému zachytávaniu infekcie a k antibiotickej terapii. 

Toto vydanie časopisu Onkológia, ktoré práve držíte v rukách, je venované 
hlavne karcinómu žalúdka, nakoľko problematika tejto malignity je stále vysoko 
aktuálna aj v priemyselne vyspelých krajinách tzv. západného sveta. Problémom 
zostáva fakt, že ochorenie sa diagnostikuje zvyčajne v pokročilom štádiu a aj 
v prípade jeho diagnostikovania v počiatočných štádiách zostáva stále rizikom 
vysoká pravdepodobnosť recidívy po zrealizovanom chirurgickom zákroku, keď 
sa významne redukuje možnosťou úplného vyliečenia ochorenia.

MUDr. Tomáš Šálek
riaditeľ Národného onkologického ústavu v Bratislave




