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Príloha č. 3 – Citovanie formou priebežných poznámok

Druhy leukémie
Leukémie sa delia podľa priebehu ochorenia na akútne a chronické. Každá z týchto
foriem sa ďalej delí podľa patologických (chorobných) buniek prítomných vo zväčšenom
množstve v krvi chorého, na lymfatickú a myeloidnú. „Podľa tohto rozdelenia poznáme:
- akútna lymfoblastická leukémia (ALL)
- akútna myeloidná leukémia (AML)
- chronická lymfoblastická leukémia (CLL)
- chronická myeloidná leukémia (CML)“ 1
Jednotlivé druhy leukémie sa navzájom líšia prejavmi (príznakmi), priebehom,
prognózou a taktiež liečbou.

AKÚTNE LEUKÉMIE
Výskyt akútnych leukémií sa udáva u 2-3 chorých pripadajúcich na 100 000 obyvateľov
ročne. ALL postihuje predovšetkým deti vo veku 2-5 rokov a je to najčastejšie
onkologické ochorenie detského veku. „Na Slovensku bolo ročne hlásených 30 nových
ochorení na ALL u detí vo veku do 19 rokov. Naopak AML je najčastejší typ akútnej
leukémie u dospelých a jej výskyt sa s vekom zvyšuje. U 20-30% dospelých chorých na
AML sa podarilo predĺžiť prežitie s dočasným ústupom príznakov choroby, alebo sú
vyliečení. Percento päťročného prežitia chorých na AML je 19%.“2 Akútne leukémie sú
častejším ochorením u mužov, pričom pomer mužov ku ženám je 1,3 : 1.

____________________________
1

2

MAYER, J. - STARÝ, J. a kol.: Leukemie. 2002, str. 98.

Leukémia. In:radioterapia.szm.com [online]. 2016.

Príloha č. 4 – Resumé

Resumé
Moja práca sa zaoberá ochorením rakovina a neskôr konkrétnym druhom tohto
ochorenia, leukémiou. Táto práca je rozdelená na dve časti. V prvej, teoretickej časti
som uviedla, čo je to rakovina a leukémia. Ďalej som sa konkrétne venovala výskytu,
príčine vzniku a taktiež aj samotnému vzniku nádorov a ich systematike. Ako posledný
bod pri rozoberaní témy rakovina som spomenula liečbu. Neskôr som prešla konkrétne
na jeden z druhov rakoviny, na leukémiu. Pri tejto téme som sa venovala taktiež výskytu
a príčine vzniku, pričom samotná príčina je stále záhadou. Nezabudla som spomenúť
štyri druhy tohto ochorenia a každému som sa zvlášť aj venovala. V neposlednom rade
som v práci spomenula aj diagnostiku a liečbu tohto rakovinového ochorenia. Na tvorbu
druhej, praktickej časti som zvolila dotazník (on-line), ktorého cieľom bolo zistiť, či ľudia
poznajú toto ochorenie a či sa ich aj osobne dotklo.

Summary
In my work I dealt with a group of diseases, known as cancer and I talked about
a specific type of the disease, leukaemia, in detail. The work is divided into two parts. In
the first part, a theoretical one, I wrote about what the cancer and leukaemia are.
Furthermore, I particularly dealt with the epidemiology, aetiology and also with the
development and taxonomy of the tumours. Finally, concerning the topic, I mentioned
the treatment. Later on, I specifically discussed one type of the cancer, the leukaemia.
In this topic, I also talked about the epidemiology and aetiology, whilst the cause of the
leukaemia as such has not been found out yet. I did not forget to remark four types of
this disease and I dealt with each of them in particular. At the end of the theoretical
part I wrote about the diagnostics and treatment of the leukaemia. For the second,
practical part I decided to use a survey (online) whose aim was to find out whether
people are aware of this disease or they have people around them who have suffered
from this disease.
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