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Brabec P., Andres P., Komínek J., ·ebesta R., Klime‰ D., Vyzula R., Îaloudík J., Du‰ek L.
MasarykÛv onkologick˘ ústav, Brno
Institut biostatistiky a anal˘z, Masarykova univerzita, Brno

Souhrn
Informaãní systémy v prostﬁedí nemocniãního zaﬁízení procházejí neustál˘m v˘vojem, kter˘ ale mnohdy nereaguje efektivnû na aktuální potﬁeby nemocnice. To je zpÛsobeno sloÏitostí problematiky, dlouhodob˘m sbûrem neparametrick˘ch dat a implementací dodateãn˘ch softwarov˘ch modulÛ, které nakonec vytváﬁejí z nemocniãních informaãních systémÛ znaãnû heterogenní
prostﬁedí, které neumoÏÀuje nad daty provádût jednoduchou anal˘zu a reporting. Velice ãast˘m problémem, se kter˘m je moÏno
se bûÏnû setkat na úrovni managementu nemocnice i na úrovni bûÏného provozního personálu, je nepochopení poÏadavkÛ uÏivatelÛ na stranû nasazen˘ch konzultantÛ. Zadání, které pak dostává tvÛrce softwaru, nerespektují informaãní systém nemocnice
jako celek a ústí pouze v parciální ﬁe‰ení, která mohou v budoucnosti zpÛsobit velké problémy. Tûmto problémÛm je lépe pﬁedcházet, a to co nejdﬁíve. Pokud totiÏ nebudou data jednotliv˘ch pracovi‰È alespoÀ ãásteãnû parametrizovatelná, nebude v budoucnu moÏné je navzájem propojovat a provádût nad nimi anal˘zu. Nebude tak moÏné rozhodovat o efektivním ﬁízení léãby, vyhodnocovat ekonomickou situaci nemocnice a provádût benchmarking mezi pracovi‰ti. Tvrzení, Ïe dané pracovi‰tû léãí správnû a souãasnû hospodárnû, tak nebude ve skuteãnosti niãím podloÏeno. V souãasné dobû je v âR velice málo nemocnic, které by skuteãnû
mûly svá data „pod kontrolou“ a jednoznaãnû dokázaly pohotovû argumentovat na dotazy. Jedním ze skuteãnû efektivních ﬁe‰ení je datov˘ sklad (Data Ware House) a sofistikovan˘ reportingov˘ systém. Jeden takov˘to sklad je právû vyvíjen v Masarykovû
onkologickém ústavu a první v˘sledky ukazují, Ïe by to mohla b˘t za souãasné situace rozumná cesta, jak koneãnû dostat „data
pod kontrolu“.
Popis souãasného stavu
Problémem dne‰ních nemocnic není nedostatek informací, ale jejich vyuÏitelnost, nákladovost a moÏnost integrace. KaÏdého z nás napadne jistû napadne Ïe kdyÏ jiÏ existují nûjaká data a jsou vyuÏitelná i jinde mûla by se vyuÏít ty jiÏ existující. Jedním z podobn˘ch problémÛ mÛÏe b˘t hlá‰ení NOR, které je dáno zákonem a naﬁízeno ministerstvem zdravotnictví. Teì nediskutuji o metodice ale o moÏnosti vyuÏitelnosti. ÚZIS v leto‰ním roce zavedl pilotní projekt ve kterém je hlavním cílem integrovat data z hlá‰ení NOR do jednotn˘ch datov˘ch struktur v NIS u onkologick˘ch pracovi‰È. To je jistû rozumná my‰lenka, která
ov‰em nese ﬁadu otázek. Pokud se nad tímto problém chvíli pozastavíme, napadne nás spousta otázek typu „Jak to asi bude drahé? Má to vÛbec smysl? Je to reálné? Co to pro nás bude znamenat? Vyjdûme z pﬁedpokladu, Ïe hlá‰ení NOR má jednotnou logickou strukturu a unifikovanou metodiku. Pak nastává problém kde získat data a jak je napojit do centrální databáze. V pﬁípadû, Ïe
v‰echny uvedené problémy jsou vyﬁe‰eny, pak problém vlastnû neexistuje a ﬁe‰í se pouze technologická otázka jak data vyexportovat a z jak˘ch zdrojÛ.
Dal‰ím podobn˘m problémem mÛÏe b˘t otázka provázanosti parametrÛ mezi systémy. Pﬁíkladem mÛÏe b˘t sloÏitûj‰í otázka
typu „Kolik máme v kaÏdém mûsíci unikátních pacientÛ ve tﬁetím klinickém stadiu, s jakou diagnózou, jakou mají nejãastûj‰í
léãbu, jaké jsou jejich náklady a jak˘ je prÛmûrn˘ poãet ‘lÛÏko-dnÛ‘ u tûchto pacientÛ?“ Toto je velice komplikovan˘ dotaz na
kter˘ dokáÏe málo kdo odpovûdût bûhem krátké chvíle. Z praxe víme, Ïe pokud systémy a to nejen NIS, ale i ty ostatní nejsou
provázané, nejsme schopni adekvátnû odpovûdût aniÏ bychom zadali tento poÏadavek do analytického oddûlení a ãekali 14 dní
na v˘sledek anal˘z. V rámci tohoto dotazu mÛÏeme narazit i na problém, Ïe nûkter˘ parametr vyskytující se v otázce není v NIS
ãi jiném systému veden parametricky a stádium prostû nezjistíme, aniÏ bychom procházeli jednotlivé textové lékaﬁské zprávy.
Dle zku‰eností rÛzn˘ch pracovi‰È v âR patﬁí mezi neãastûj‰í problémy:
• V˘razná heterogenita informaãních systémÛ
• Nejednoznaãná identifikace provázanosti parametrÛ mezi systémy
• Chybûjící dokumentace
• Nedostateãná definice finálních v˘stupÛ
• Záznamy parametrÛ v textové podobû
• Roztﬁí‰tûnost modulÛ
• ·patná implementace
• Systém nerespektuje procesní chod nemocnice
• SloÏitá integrace
Jaká jsou moÏná ﬁe‰ení ?
Z v˘‰e popsan˘ch problémÛ by se mohlo zdát Ïe splnit pﬁedpoklad vyuÏitelnosti dat je prostû nemoÏné, nebo pﬁíli‰ komplikované. Není tomu tak. KdyÏ si uvûdomíme, kolik informací jiÏ v souãasné dobû máme v rÛzn˘ch systémech v nemocnici tak
nám jednoznaãnû vyplívá Ïe musí existovat jednoduché ﬁe‰ení. Osobnû se domnívám, Ïe není moÏné aby existoval jednotn˘
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systém, kter˘ bude naprosto variabilní, flexibilní, parametrick˘ a pﬁitom mûl nízké provozní náklady. Dne‰ní nemocnice se neobejdou bez IT ãi ICT oddûlení, neustálého doplÀování parametrÛ, roz‰iﬁování datov˘ch struktur. Vznikají nové pﬁístroje, diagnostické metody, mûní se legislativa atd. to je potﬁeba v‰echno respektovat a pﬁitom je nutné data umût integrovat. Jedním z moÏn˘ch v˘chodisek za dan˘ch podmínek mÛÏe b˘t datov˘ sklad (Data Ware House DWH).
Datov˘ sklad si mÛÏeme pro jednoduchost pﬁedstavit jako velkou databázi, která obsahuje kromû dat samotn˘ch i vazby a definice vazeb mezi jednotliv˘mi systémy. Jakmile jsou data uloÏeny, mÛÏeme na data nahlíÏet rÛzn˘mi zobrazovacími nástroji a dál
data zpracovávat do dal‰ích struktur jako jsou napﬁíklad OLAP kostky, rovnou vytváﬁet reporty, napojovat dal‰í aplikace apod.
Pﬁíklad jak vypadá proces získávání dat do DWH ilustruje obrázek 1.

Obrázek 1

Implementace DWH na MOÚ
MasarykÛv onkologick˘ ústav jako jedno z progresivních pracovi‰È se rozhodl technologie DWH vyuÏít a pﬁed 2 lety se rozbûhla implementace zahrnující nejrozsáhlej‰í informaãní systémy nemocnice. Z pohledu navrhovan˘ch a moÏn˘ch ﬁe‰ení se rozhodovalo na základû definice poÏadavkÛ na DWH a dospûlo se k následujícím závûrÛm: Návrh ﬁe‰ení datového skladu, musí b˘t
dostateãnû robustní nejen z hlediska spolehlivosti a bezpeãnosti, ale musí b˘t také schopné plnit analytické funkce manaÏerského informaãního systému s poÏadovan˘mi v˘konov˘mi a ekonomick˘mi parametry. ¤e‰ení je charakterizováno zejména následujícími vlastnostmi:
1. PouÏitá metodologie relaãního on-line analytického zpracování umoÏÀuje provádût komplexní anal˘zu dat (vãetnû adhoc anal˘zy, anal˘zy jednotliv˘ch transakcí, tzv. anal˘zy nákupního ko‰e, implementace data mining metod, atd.) a minimalizuje dodateãné investice pﬁi dal‰ím rozvoji systému (roz‰iﬁování poãtu uÏivatelÛ, objemu analyzovan˘ch dat, jejich
granularity, poãtu dimenzí a aplikace komplexnûj‰ích analytick˘ch metod).
2. PouÏitá technologie tzv. ETL procesÛ (zaji‰Èujících pﬁenos dat z provozních systémÛ do datového skladu a kontrolu jejich
kvality) vyuÏívá distribuovaného zpracování pro zaji‰tûní vysoké spolehlivosti procesu a nesymetrického ‰ifrování a systému certifikátÛ pro zaji‰tûní bezpeãnosti a autenticity dat.
3. Systém vyuÏívá open source technologií, coÏ kromû nízk˘ch celkov˘ch nákladÛ na vlastnictví znamená i vy‰‰í bezpeãnost, úroveÀ ochrany investice a transparentnost celého ﬁe‰ení v dÛsledku pﬁístupu ke zdrojov˘m kódÛm v‰ech pouÏit˘ch komponent.
4. technologie musí obsahovat prezentaãní vrstvu, která bude splÀovat pﬁedpoklad jednoduchosti a získatelnosti informace
v reálném ãase.
Cílem prezentaãní vrstvy je zpﬁístupnit analytickou informaci uÏivateli tak, aby pro nûj byla snadno vyhodnotitelná, snadno dostupná (tj. informace „ve správn˘ ãas na správném místû“) a dÛvûryhodná. Samozﬁejm˘m poÏadavkem je potﬁeba volit
takové technologie, které jsou optimální z hlediska celkov˘ch nákladÛ na vlastnictví systému (tedy nízké náklady na údrÏbu
a administraci, na provoz hardware a síÈové infrastruktury, nízké náklady na roz‰iﬁování poãtu uÏivatelÛ). Splnûní v˘‰e uveden˘ch poÏadavkÛ je zaji‰tûno vhodn˘m v˘bûrem pouÏit˘ch technologií a jejich promy‰lenou implementací:
• Snadné a jednoznaãné vyhodnocení informace: Kromû standardních v˘stupÛ ve formû vhodnû formátovan˘ch a parametrizovateln˘ch tabulek je moÏné analytickou informaci prezentovat ve formû 2D grafÛ, map nebo pﬁímo exportovat do
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souborÛ tabulkového procesoru. Je také moÏné vytváﬁet prezentace dat v 3D prostoru s moÏností interaktivní manipulace
a tak umoÏnit uÏivateli snadno získat pﬁehled o struktuﬁe dat a trendech jejího v˘voje.
Snadná dostupnost informace: Analytická informace musí b˘t snadno dostupná jak uvnitﬁ firemní sítû, tak i pro mobilní uÏivatele. Kromû interaktivního pﬁístupu (napﬁ. pﬁes web portál) je vhodné mít moÏnost doruãit potﬁebnou informaci
uÏivateli i proaktivnû pomocí nejrÛznûj‰ích komunikaãních kanálÛ (napﬁ. e-mail, SMS, fax).
Nízké celkové náklady na vlastnictví systému: Pro implementaci je vyuÏito open source technologií, jejichÏ licenãní
model zaruãuje uÏivateli jejich nízkou poﬁizovací cenu, vysokou míru ochrany investic a díky dÛslednému pouÏívání otevﬁen˘ch standardÛ i malou závislost na jednom dodavateli. Kritické ãásti systému jsou implementovány na platformû operaãního systému GNU/Linux, díky jehoÏ vysoké stabilitû a snadné údrÏbû je moÏné udrÏet velmi nízké náklady na provoz
ﬁe‰ení.

Konkrétní poÏadavky a návrh datové struktury je souãástí detailní Projektové dokumentace, která jasnû specifikuje, struktury do kter˘ch mají dodavatelé systémÛ exportovat data, vãetnû popisu jednotliv˘ch parametrÛ.
Obecnû lze ﬁíci Ïe ﬁe‰ené poÏadavky se vyskytují z následujících oblastí:
• Klinická (pacient, hodnocení pacienta v ãase, ãistû klinická záleÏitost)
• Ekonomická (náklady, v˘nosy, hospodaﬁení nemocnice…)
• Multilaterální (náklady na pacienta, obecnû data agregovaná z více systémÛ)
Pﬁístup prostﬁednictvím www portálu je vhodn˘ pro ‰irokou ‰kálu uÏivatelÛ, kter˘m mÛÏe poskytnout rÛznou míru funkcionality a interaktivity podle jejich konkrétních potﬁeb. V˘vojáﬁi (tzv. „power-user“) mohou prostﬁednictvím portálu vyvíjet nové
reporty a analytické objekty (metriky, filtry, atd.), které pak mohou vyuÏít ostatní uÏivatelé na rÛzn˘ch stupních rozhodování ve
firmû. Pﬁedem pﬁipravené reporty jsou snadno zaãlenitelné napﬁ. do firemního portálu, kde pak mohou poskytovat potﬁebné informace pro ‰irokou komunitu uÏivatelÛ, a to i tûch, kteﬁí nejsou pro práci s OLAP technologií nijak speciálnû ‰koleni.
UÏivatel mÛÏe vytváﬁet reporty velmi jednoduch˘m zpÛsobem pﬁená‰ením (tzv. „drag and drop“) atributÛ a metrik do pﬁedem pﬁipravené mﬁíÏky modelu tabulky. UÏivatel si tedy sám urãí rozloÏení tabulky a které metriky chce sledovat v návaznosti
na vybrané atributy. Souãástí definice reportu je i moÏnost definice filtrace reportu a jeho formátování. Formát zobrazení lze definovat pﬁímo v prostﬁedí tenkého klienta (web browser) interaktivním zpÛsobem vyuÏívajícím obvykl˘ch ovládacích prvkÛ pro
definici barvy v˘stupu, typu a velikosti písma, zarovnání atd.
Pro formátování reportu lze také vyuÏít tzv. podmínûného formátování. Je moÏné definovat podmínku (napﬁ. obrat je vût‰í
neÏ…) a na její splnûní vázat urãit˘ zpÛsob formátování v˘stupní buÀky reportu (barva, typ písma, buÀku je moÏné doplnit o rÛzné ikony, poznámky atd.).
V prÛbûhu Ïivotního cyklu systému roste poãet vytvoﬁen˘ch objektÛ (atributÛ, faktÛ, metrik, filtrÛ, reportÛ, mﬁíÏek atd.) a je
tﬁeba pﬁesnû kontrolovat pﬁístupová práva uÏivatelÛ k reportÛm a k jednotliv˘m analytick˘m objektÛm. Lze si napﬁ. pﬁedstavit
situaci, kdy primáﬁ má b˘t schopen vytváﬁet reporty zobrazující v˘kony jednotliv˘ch lékaﬁÛ jeho kliniky, ale nemûl by mít moÏnost sledovat v˘kony ostatních klinik. Pro ﬁízení pﬁístupu k datÛm je pouÏit systém tzv. „uÏivatelsk˘ch rolí“. KaÏd˘ uÏivatel pak
mÛÏe v systému vystupovat v jedné nebo více rolích a kaÏd˘ objekt (napﬁ. report, metrika, atribut) má pak svÛj vlastní tzv. „Access
Control List“. Snadno lze pak definovat, které operace s objektem jsou povoleny a které zakázány pro konkrétní roli.
Pro práci ve vícejazyãném prostﬁedí je v˘hodná dÛsledná internacionalizace pouÏité technologie a lokalizace prostﬁedí aplikace podle potﬁeby konkrétní organizace. Nastavením uÏivatelsk˘ch preferencí se lokalizuje nejen prostﬁedí www portálu, ale
také názvy v‰ech vytvoﬁen˘ch objektÛ (metrik, filtrÛ, reportÛ) a obsah reportÛ (napﬁ. názvy diagnóz a formát data). Alternativou zobrazení dat je grafická reprezentace pomocí 2D grafÛ a 3D prezentací, která umoÏní uÏivateli snadno a rychle se zorientovat v rozsáhl˘ch reportech a nacházet rÛzné spojitosti a trendy v datech, které nejsou z tabulkové prezentace na první pohled
patrné. Grafická prezentace v˘sledkÛ je pﬁístupná prostﬁednictvím tenkého klienta (web browser), a to i vãetnû moÏnosti interaktivní manipulace.
UÏiteãnou pomocnou metodou pro anal˘zu vícerozmûrn˘ch dat je interaktivní zobrazení dat v tﬁírozmûrném prostoru
(tyto metody b˘vají zahrnovány do oblasti vizuálního data miningu). MoÏnost interaktivní manipulace s 3D prezentací usnadÀuje uÏivateli pochopení struktury dat, popﬁ. trendÛ jejich v˘voje. VyÏití statistického software projektu „R“ umoÏÀuje analytikÛm pouÏít ‰irokou ‰kálu pokroãil˘ch statistick˘ch metod a metod pro dolování dat (data mining), vyvíjen˘ch na nejv˘znamnûj‰ích svûtov˘ch akademick˘ch pracovi‰tích. Grafické knihovny projektu „R“ lze také vyuÏít pro generování kvalitní tzv. „statistické“ a „obchodní“ grafiky.
VyuÏití kontingenãních tabulek tabulkového procesoru. Po pﬁenosu dat z datového trÏi‰tû do tabulkového procesoru je
moÏné velice efektivnû provádût tzv. „ﬁezy“ vícerozmûrn˘m datov˘m prostorem, vãetnû snadného drillování, pivotování a filtrování. V˘sledky je moÏné snadno formátovat, zobrazovat v podobû 2D a 3D grafÛ a publikovat (ve formû PDF dokumentÛ nebo
XLS souborÛ). Tento zpÛsob práce s daty je vhodn˘ pro men‰í objemy zpracovávané informace a men‰í poãty sledovan˘ch atributÛ a metrik. Data konkrétního reportu je také moÏno exportovat pﬁímo z rozhraní tenkého klienta do tabulkového procesoru
(MS Office, OpenOffice.org, StarOffice) ve formû tabulky vãetnû formátování. Jako vhodn˘ tabulkov˘ procesor je moÏné jme-
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novat produkty OpenOffice.org nebo StarOffice firmy Sun, zejména pro dobﬁe propracovan˘ a pruÏn˘ systém definování kontingenãních tabulek a kvalitní grafick˘ v˘stup (i ve formû 3D grafÛ).
PouÏité technologie
Navrhované ﬁe‰ení manaÏerského informaãního systému je zaloÏeno na koncepci relaãní on-line anal˘zy dat, (tzv. ROLAP
– Relational On-Line Analytical Processing), která poskytuje vynikající moÏnosti anal˘zy jak agregovan˘ch ukazatelÛ, tak i atomick˘ch dat (napﬁ. dat jednotliv˘ch obchodních transakcí). VyuÏitím tûchto prostﬁedkÛ je moÏné efektivnû pﬁipravovat ‰irokou
‰kálu v˘stupÛ, od jednoduch˘ch reportÛ aÏ po komplexní anal˘zy, jin˘mi technologiemi nerealizovateln˘mi. Systém umoÏÀuje
zpﬁístupnit v˘stupy uÏivatelÛm jak prostﬁednictvím tenk˘ch klientÛ (WEB technologie), tak i formou pﬁímé anal˘zy prostﬁednictvím kontingenãních tabulek v tabulkovém procesoru nebo je automaticky vhodnû zformátované distribuovat uÏivatelÛm prostﬁednictvím faxu, elektronické po‰ty nebo SMS zpráv.
PouÏitá platforma díky své modulárnosti a ‰kálovatelnosti umoÏÀuje efektivnû rozvrhnout projekt do jednotliv˘ch etap a tak
optimálnû rozloÏit a zhodnotit nutné investice i zapojení vnitﬁních zdrojÛ odbûratele. Otevﬁenost systému a vyuÏití standardních
technologií (XML, SOAP API) zaruãuje jeho snadnou integraci s technologiemi tﬁetích stran. Flexibilita relaãního datového
modelování dává moÏnost optimálnû navrhnout datov˘ sklad a pruÏnû reagovat na jeho budoucí modifikace a optimalizovat jej
tak, aby bylo zaruãeno efektivní fungování systému i pﬁi jeho dal‰ím rozvoji. Podobnû jako obecn˘ systém pro podporu rozhodování, tak i ﬁe‰ení vyuÏívající technologie projektu MOÚ je rozdûleno do tﬁí základních vrstev: ETL procesy, datov˘ sklad a prezentaãní vrstva. Tzv. ETL procesy zaji‰Èují extrakci dat z primárních datov˘ch zdrojÛ, jejich transformaci a zavedení do datového skladu (z angl. „Extraction, Transformation and Loading“). Podle urãení systému tato vrstva mÛÏe b˘t reprezentována datov˘m trÏi‰tûm nebo datov˘m skladem.
Vlastní úloÏi‰tû datového skladu (ev. datového trÏi‰tû) mÛÏe b˘t zabezpeãeno obecn˘m relaãním systémem ﬁízení báze dat.
V souãasné dobû se jeví jako v˘hodné pro uvaÏované objemy vyuÏít technologie databáze MySQL (http://www.mysql.com), která disponuje vynikajícími vlastnostmi pro vyuÏití v reÏimu tzv. RO (read-only) databáze pﬁi jedné z nejlep‰ích propustností na
trhu. Pro vyuÏití v oblasti datov˘ch skladÛ stojí za zmínku zejména následující vlastnosti:
• moÏnost uzamãení tabulek v pamûti a vyuÏití hash indexÛ
• moÏnost komprimace tabulek a indexÛ
• moÏnost uloÏení a rychlého ãtení dat pﬁímo z indexov˘ch B-stromÛ
• tzv. „Merge“ tabulky umoÏÀující partikulární komprimaci virtuální datové tabulky
• tzv. stripping tabulek umoÏÀující jejich rozloÏení pﬁes více diskov˘ch svazkÛ a tím zv˘‰ení I/O propustnosti
• moÏnost replikace databáze na více fyzick˘ch systémÛ jak pro zv˘‰ení spolehlivosti, tak pro rozloÏení zátûÏe pﬁi ãtecích
operacích
Systém ﬁízení báze dat MySQL je produktem ‰védské firmy MySQL AB. Jedná se o Open Source technologii publikovanou
jak pod GPL, tak pod komerãní licencí. Se sv˘mi více neÏ 4 miliony aktivních instalací se ﬁadí mezi celosvûtovû nejroz‰íﬁenûj‰í
databázové platformy. Díky tak ‰irokému nasazení a dostupnosti zdrojov˘ch kódÛ se vyznaãuje v˘bornou stabilitou. V oblasti
datov˘ch skladÛ firma MySQL AB disponuje referencí databáze o velikosti tabulek faktÛ 50GB, celkové velikosti 200 GB (7 mil.
záznamÛ/mûsíc) udrÏující historii aÏ 10 let.

21 Parametrick˘ záznam onkologického pacienta jako souãást nemocniãního
informaãního systému.
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Pﬁes znaãn˘ rozvoj léãebn˘ch metod nedo‰lo k zásadnímu zlomu v léãebn˘ch v˘sledcích. Nové léky a metody zvy‰ují náklady na léãbu na hranici ekonomické únosnosti, pﬁitom ne vÏdy s odpovídajícím v˘sledkem. Základním problémem je v˘bûr optimální léãebné modality pro konkrétního pacienta a zpûtná vazba mezi léãebn˘mi v˘sledky, náklady na léãbu a efektem pro pacienta. Stanovení léãebného plánu se provádí na základû nûkter˘ch klinick˘ch, histologick˘ch, biochemick˘ch ãi molekulárnû genetick˘ch znakÛ – prognostick˘ch faktorÛ a negativních nebo pozitivních prediktivních faktorÛ. V souãasné dobû je známa ﬁada
prognostick˘ch a prediktivních faktorÛ. Jedná se zejména o klinické faktory jako jsou velikost nádoru a jeho rozsah (staging),
jeho histologick˘ typ (typing), jeho vyzrávání (grading), poãet a rozsah metastatického postiÏení, hladina hormonálních receptorÛ, exprese receptorÛ EGF a VEGF rodiny, onkogenní aktivace, ploidita DNA a dal‰í. V˘znam tûchto faktorÛ je dnes jednoznaãnû stanoven a jsou vedle klinického stavu pacienta rozhodující pﬁi v˘bûru léãebné modality. Validita jednotliv˘ch prognostick˘ch faktorÛ v‰ak mÛÏe b˘t rasovû i regionálnû diferencována a v neposlední ﬁadû je znám˘m v˘znamn˘m faktorem i pracovi‰tû, kde je pacient léãen.
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