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QUANTITATIVE MEmODS FOR THE EVALUA- by. TrialyscreeninguzhoubnýchnádoTÙseprovádìjíscílemhle-
TION OF CANCER SCREENING dat odpovìï na otázku, zdali je screening efektivní z hlediska sní-

žení úmrtnosti. Výsledky trialù nemohou být automaticky extra-
DUFFY, S. W., HILL, C., ESTEVE, J. ~Eds.) polovány pro rozhodování o screeningu obyvatelstva, v úvahu se
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161 s. 30 obr., 34 tab., ISBN 0-340-74125-2 cena 40,- GBP m.USI vzrt epIdemologIe, d~mogr~e, ~I~IC á,praxe, náklady aj., , SIla (angl. power) screemngovych trIalu trpI neochotou (angl.

Text této knihy vzníklé z konference organizované francouzským non-compliance) nìkterých úèastníkù podrobit se testùm, jež jsou
INSERM v r. 1997 sestává ze 14 kapitol s touto tematikou: struè- invazivní nebo nepøíjemné. Opakem neochoty je tzv. kontami-
ná historie metod hodnocení screeningu zhoubných nádoTÙ, dùle- nace - nìkteré osoby vyWedávají testy velmi aktivnì. Zdùrazòu-
žité vlivy na úèinnost a náklady pøi hodnocení screeningu, konta- je se, že hodnocení screeningových programù se musí vyznaèo-
minace a nevyhovìní screeningovým tria1ùm, zjednodušený vat dùkladností, mimoøádnou pozorností k detailùm a jasnì
projekt a analýza screeníngu bez randomizované kontrolní sku- definovanými protokoly pro všechny etapy procesu. U všech úda-
piny, Markovovy øetìzcové modely progrese nádoTÙ prsu a jejich jù musí být ovìøována pøesnost a úplnost, jelikož chyby se mohou
záchyt screeníngem, diagnostikované metastázy jako klíè k poro- vyskytnout i na nejnepravdìpodobnìjších místech. V pøípadì
zumìní pøirozené historii nádoTÙ prsu, použití modelu nemoc-smrt rakoviny dìložního krèku je nutné vyvinout metodu rutinní ana-
pro pøedpovìï úèinkù TÙzných intervalù screeningu nádoTÙ prsu, lýzy screeningových programù pro stanovení jejich pøínosu, pøed-
nìkteré praktické úvahy o hodnocení screeníngu a monitorování, ností i slabostí. O Papovì testu bylo prokázáno, že je potenciál-
použití rutinních dat pro monitorování a hodnocení zmìn na dìlož- nì schopný snížit mortalitu žen v dùsledku rakoviny dìložního
ním krèku, interpretace úèinku screeningu obyvatelstva s použi- krèku; 90 % pøípadù tohoto onemocnìní mùže být zachyceno
tím rutinních údajù o incidenci a mortalitì, optimální použití Pap screeningem provádìným každých pìt let. Hodnocení screenin-
testu pro nalezení zmìn na dìložním hrdle, senzitivita a èasná gových programù mùže být podporováno tím, že se vezmou
pøedpovìï pøínosu screeningových programù nádoTÙ prsu, hod- v úvahu charakteristiky patologického procesu; konkrétnì sen-
nocení programù pro screening kolorektálního karcinomu s pøi- zitivita by mohla být stanovena s pøihlédnutím k dobì setrvává-
Wédnutím k pøirozené historii nemoci, screening neuroblastomu ní nemoci v preklinickém stadiu, které je screeningem deteko-
u dìtí. Na vzniku knihy se podílelo 25 odborníkù pøevážnì z evrop- vatelné. Nedoporuèuje se provádìt screening neuroblastomu
ských zemí, jeden z Kanady a dva z Taiwanu. u dìtí a dokonce se nedoporuèují ani tria1y pro testování jeho
Kniha mùže sloužit jednak jako úvod do screeningu zhoubných efektivity.
nádoTÙ a monitorovacích metod i jako zdroj pouèení o kompli- I když sdìlení v knize jsou formálnì pomìrnì nesourodá, jsou
kovanìjších pøístupech založených na modelech. Programy pro uspoøádána pøehlednì. Vysvìtlování kvantitavních metod je
screening zhoubných nádoTÙ jsou v souèasné dobì rutinnì reali - doprovázeno èetnými pøíklady aplikací, citovaná literatura je boha-
zovány; dovolují detekovat pøítomnost onemocnìní ještì pøed tá. Adresa nakladatelství: Arnold, 338 Euston Road, London NW1
manifestací symptomù a zvyšovat pravdìpodobnost úspìšné léè- 3BH, UK (www.arnoldpublishers.com). V. H.
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