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jaž 1992 následoval pokles s oèekávaným pokraèujícím tren-
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TING OF THEIR RESEARCH IN THE U.S. Nádory prsu - poèet nových pøípadù vykazuje pozvolný nárùst 1
s možnou stagnací v dalších letech (graf 6). Celonárodní 85,000 I

GERYK, E. Pochod proti rakovinì napøíè Amerikou, vyvolaný infonnova- 80000'
Masarykùv onkologický ústav, Brno ností široké veøejnosti o situaci kolem výskytu nádorù, usku- .

teènìný roku 1998 (10), pøinesl první významné výsledky.
Dùsledky zdravotního stavu obyvatel pro ekonomiku Spoje- Rozhodnutím Kongresu Spojených státù bylo z rozpoètu
ných Státù jsou stále více pøedmìtem zájmu zdravotníkù, poli- roku 1999 na cíle NCI uvolnìno 2,927,187,000 dolarù, což
tikù a široké veøejnosti. U øady nemocí se konkrétní navrho- je zvýšení o témìø 400 mil., tj. 15,1 % proti roku pøedchozí-
vaná opatøení týkají primární a sekundární prevence jako roz- mu. Na projekty Národního institutu výzkumu srdce, plic
hodujícího øešení souèasného stavu. Pozornost výzkumu, pod- a krve bylo schváleno 1,794,000,000 dolarù s navýšením
poøená analýzami ekonomù, se ve zvýšené míøe týká o 211 mil. dolarù a pro Národní institut alergie a infekèních t I, zhoubných nádorù. nemocí pøidìleno 1,570,000,000 dolarù tj. o 221 mil. více Graf 3

V posledních ètyøiceti letech vždy zaèátkem ledna zpracová- proti roku minulému. Celkovì bylo pro Národní institut zdra- Estima
vá Americká onkologická spoleènost (ACS) odhady poètu ví schváleno 15,652,386,000 dolarù,cožje zvýšení o více než
nových pøípadù nádorù ajejich úmrtí, oèekávaných v nadchá- 2 miliardy (11).
zejícím roce v celých Spojených státech a v každém z 51 stá- Zvláštní pozornost vìnoval americký prezident BilI Clinton
tù Unie. Kromì všech nádorových lokalizací pøehled obsahu- otázce ekonomické podpory výzkumu nádorù ve svém proje- ;a:
je 40 nejèastìjších diagnóz (1, 2). vu v Bílém domì 21.10.1998 pøi pøíležitosti vyhlášení mìsíce '

Od roku 1995 byl výpoèet tìchto odhadù podstatnì zpøesnìn øíjna mìsícem uvìdomìní si rakoviny prsu v USA. 55. DO(
na podkladì rostoucích požadavkù odborníkù a manažerù z Pøi této pøíležitosti paní Hillary Rodham Clintonová oznárni-
center onkologické péèe a výzkumu, nádorových kontrolních la brzké zahájení projektu ST AR (Studie Tamoxifen- Raloxi- 5O.0OC
programù a plánování, zástupcù kongresu a sdìlovacích pro- fen). Z projevu prezidenta, dostupného z materiálu White 45.00c
støedkù. House Home Page,jsou uvedena stanoviska, týkající se nádo-
Z dùvodù rozlohy a organizaèních nárokù nepùsobí ve Spoje- rù (12): 4O.00c
ných Státech celonárodní registr nádorù ve smyslu celoploš- "Mnohokrát vám dìkuji a jsem potìšen, že jsem zde s vyni- 3S DO(
né evidence, jak ji v ÈR provádí Národní onkologický registr kajícími lidmi. Doufám, že se mi podaøí vám sdìlit alespoò .
(NOR).Kontrola hlášení malignit a ovìøování údajù v jednot- èást z toho, co se snažíme v oblasti zdraví udìlat. Pøed 25 lety 30,OOC
livých státech Unie (3, 4) je proto složitìjší a popis systému je vyhlásila Amerika rakovinì válku. Tehdy jsme mìli šanci ji
nad rámec tohoto sdìlení. Struènì lze uvést, že k výpoètu oèe- vyhrát. Vìøím, že tato válka bude mít pro naše dìti stejný
kávané incidence a mortality používá ACS dva zdroje dat. význam jako válka z roku 1812. Doufám, že naše školní dìti
Vìkovì specifická incidence nádorù je získána z programu už nepoznají, co pøedstavuje chemoterapie. Témìø šest let jsme
SEER (Surveillance, Epidemiology, End Results), øízeného usilovnì pracovali: pomáhali jsme onkologicky nemocným
Národním onkologickým institutem (NCI), od roku 1979 za- zajistit jejich zdravotní výdaje pøi zmìnì zamìstnání, urych-
mìøeného na prezentaci nejnovìjších údajù (5). Dalším zdro-
jem pro data pøíslušného roku jsou údaje Úøadu pro evidenci PTaèbol '

h ft d o ád -, USA "' R1998 z , podl 7 8)obyvatel (6). o tynovyc p pa un o,uv a\.-. pracovano e(,.

Z vypracovaných podkladù vyplývá,že v roce 1998 bylo oèe- USA 1) CR 2) Gr~f:
kávánove Spojených státech 1,2 mil. nových nádorù a 564.800 I Estlm
úmrtí na nádory (7). Poøadí pìti nejèetnìjších diagnóz podle Muži abs.poèet % abs.poèet % I
poètu novýc~ pøípadù nezahrnuje ~oelanom?, ~,nádory ,kùž~ ZN prostaty 184.500 29,4 2.228 10,4
(~3.800 ~užI,.19.30.0 ženy): U muzu. pøevazuJI (bez nad?ru ZNplic,bronchÍl 91.400 14,6 4.711 22,0 Cal

kuže a ca m Sltu) nadory prostaty, phc,kolorekta, moèoveho ZN kolorekta 64 600 10 3 3 667 17 1 250
mìchýøe a NH lyrnfomy, u žen nádory prsu, plic, kolorekta, ZNmoè.mìchýøe 39:500 6'3 1:274 5'9 :30
dìlohy a vajeèníku. Srovnání s ovìøenými poèty v ÈR za rok NH lymfomy 31.100 5:0 418 2:0 =10
1995 (8) ukazuje u mužù nižší zastoupení nádorù prostaty, NH 190
lyrnfomù a vyšší zastoupení plic a kolorekta. U žen je nižší Všechny ZN3) 627.900 100 21.412 100 17C
zastoupení nádorù prsu, plic a vyšší zastoupení kolorekta ~:
(tab. 1). Podle souèasného životního stylu lze v dalších letech ženy 11C
oèekávat v ÈR mezi ostatními malignitami postupný nárùst ZNprsu 178.700 29,7 4.449 21,6 9C
zastoupení nových nádorùprostaty, prsu a plic u žen. Kjejich ZN plic,bronchÍl 80.100 13,3 1.118 5,4 7C
porovnání mezi populacemi jednotlivých státù jsou rozhodu- ZN kolorekta 67.000 11,2 2.989 14,5 $(
jící hodnoty hrubé a standardizované incidence, pøípadnì mor- ZN corpus uteri 36.100 6,0 1.535 7,5
tality ve stejných èasových obdobích. Komparaci údajù ÈR ZN ovaria 25.400 4,2 1.169 5,7
a dalších zemí podpoøí dokonèená publikace (9). Vš h ZN3) 600 700 100 20602 100
Ukázkou výsledkù ACS (7) jsou pøetištìné grafy odhadu poètù ec ny . .

ètyø diagnóz z let 1979-94: IN ' d li ~X t ' h øí d o Vo dl uh d b ' ) pøedpokládané poèty 1998;a o ory p : - plJl.;e novyc p pa u ~ muzu po o o o em 2) nahlášené poèty do NOR 1995
narostu zaèmá od roku 1993 klesat, u zen trvale roste (graf 1,2). 3) bez nádoni kÍlže a ca in situ
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Graf 1 Graf 2
Estimated Lung Cancer Cases, Males, 1998 Estimated Lung Cancer Cases, Females, 1998
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Graf3 Graf 4
Estimated Colon Cancer Cases, Males, 1998 Estimated Colon Cancer Cases, Females, 1998
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Graf5 Graf 6
Estimated Prostate Cancer Cases, 1998 Estimated Female Breast Cancer Cases, 1998
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lovali jsme schvalování lékù proti nádorùm pøi zachování je- tých vìcech jako je výzkum nádorù, zajištìní sociálních jistot
jich bezpeènosti a prùbìžnì jsme zvyšovali finanèní podporu obèanù nebo výchova našich dìtí, musí být tato zemì vždy jed-
výzkumu rakoviny. notná."
Díky práci øady z vás zde pøítomných jsme dosáhli vynikají- Pro pozorného ètenáøe jsou uvedená slova pøíkladem anga-
cího pokroku. Pøibližujeme se nyní ke genetickým pøíèinám žovanosti politika a naplòování dlouhodobých zámìrù státu

I' nádorù prsu, tlustého støeva, prostaty a zkoušíme léky, které v podpoøe zdraví. Jejich tvùrci se ph hledání optimálního
by tìmto nádorùm skuteènì zabránily.Nové postupy skrínin- modelu onkologické diagnostiky, terapie a prevence nevy-
gu a diagnostiky jsou mnohým pacientùm pøíslibem dlouhého hnou problémùm, na které se obèas poukazuje. Americké hle-
a zdravého života. V letech 1991 až 1995 poprvé v naší histo- dání øešení je souèasnì záslužné pro zemì s omezenými eko-
rii poklesly poèty úmrtí na nádory. nomickými možnostmi. Vzájemnou spoluprací mohou tyto
Zvláš• jsem hrdý na pokrok, kterého jsme dosáhli za posled- zemì ve své zdravotní politice využít ovìøené postupy k tolik
ních pìt let v prevenci, odhalování a léèbì nádorù prsu. Neu- oèekávanému zlepšení ukazatelù onkologické statistiky.
plyne jediný den, abych nevzpomnìl na svou matku a jejím Jejich nevyužití má své èasové hranice a mùže mít v pod- T'
prostøednictvím na všechny ostatní ženy v naší zemi, které tato mínkách CR vážné ekonomické a organizaèní dùsledky pøi cio e;
obávaná nemoc postihla. Vyrovnat se s touto chorobou vyža- trvalém nárùstu každoroèního poètu témìø 60.000 nových k1
duje víc než odvahu. Všichni máme vùèi sobì a naší budouc- nádorù a zajištìní onkologické péèe pro 270.000 onkologic- di
nosti trvalý závazek podpory a provádìní výzkumu, který by ky nemocných. Další vývoj by nemìl pøipustit váhání ph roz- ~
jednou provždy vyhrál válku proti rakovinì. Bez výzkumu by hodování o ekonomické podpoøe protinádorové prevence g!
nebyla mamografie, nebyly by genetické testy osob náchyl- a vèasné léèby u èeské populace na konci 20. a zaèátku 21. dl
ných ke vzniku nádoru prsu. Bez výzkumu by nebyl Tamoxi- tisíciletí. ci

fen. Dnes odpoledne jsem podepsal vyrovnaný rozpoèet, o kte- ~~

rý jsme v Kongresu tolik usilovali. Mezijiným pøináší pro naši Literatu.ra: . . . o;
zemi také zmìnu s velkým navýšením financování výzkumu I. AS~. Cancer Facts & Flgures 1998. Atlanta, GA. Amencan Cancer d1

'o, , , . . Soclety, 1998, 135 p. .
nadoru v dalšlch letech. Je to souèast závazku, ktery Jsme H11- 2. Landis, S.H., Murray, T., Bolden, S., Wingo, P.A.: Cancerstatistics 1998, kI
lary a já uèinili, když jsme požádali Amerièany, aby uvítali CA, 1998,48, p. ~-2~. . . .. . ft.
nové tisíciletí tím, že svým jednáním uctí svoji minulost 3. State c.ancer re~lstrtes: status of authonzmg leglslation and enabllng ta

, .. regulations - Umted States. October 1993, MMWR, 1994,43, p. 71-75. re
a budou pøedvldat SVOJI budoucnost. 4. Howe H.L., Lehnherr M. (eds.): Cancer incidence in North America 1989- k'
Jsem rád, že nový rozpoèet obsahuje rekordní nárùst 400 rnili- 1994. Vol.~: I~cidenc~. Sacramento, Calif. North Amer. Assoc. ofCentral h:
onù dolarù na podporu Národního onkologického institutu, 5 CRi~c' LRAegGIstnKes, Apncl, LI997taJ, 2!SIEPE' R ... 19731994 js
k ' bd È' tk ' ìø3 .1' ddlarù h fi . es,..., osary, ..e.. cancerstatisticsrevlew -
tery u e z as y tem mllar o sc open manco- -tablesandgraphs. Bethesda, Nat. Canc. Inst. 1997,NlHPubl. p. 97-278 9. re

vat kríticky nový výzkum vèetnì rozšíøeného využití Hercep- 6. United States Bureau of the Census: Current population reports. P-25- sr
tinu k léèbì nádoru prsu a ovìøení deseti dalších klinických 1095, U.S. Population estimates by age, sex, race and Hispanic origin kI

o él ' èb h ád J d o l Ž . é ' ì ' kd 1980-1991. Washington,U.S. GovemmentPrintingOffice, 1993. b'

test~nov ,e yto oton O~. eto u~ It v~t ZStVI osa: 7.Wingo,P.A.,Landis,S.,etaJ.:Usingcancerregistryandvitalstatisticsdata aj

žeru zdravI žen. Vyrovnany rozpoèet Je projevem ocenìnI to estimate the number ofnew cancer cases and deaths in the United States 10
našich hodnot. Rád bych v této záležitosti, podobnì jako v øadì f!Jr the upcoming year. J.Registry Mana~ement, 1.9~8, 5, p. 43-51. PI
jiných podìkoval panu viceprezidentovi který stál vèele naše- 8. UZIS: Novotvary ÈR 1995. Zdravotnická statistika. UZIS ÈR,Praha, k1

',. ,,' 1998,s. 53-63. .
ho snaženI prosadit financováni vyzkumu do rozpoètu. 9. Kolcová, V., Geryk, Jechová, M.: Zhoubné novotvary - Èeská republika g!
Dovolte mnì, abych znovu zdùraznil, že jsem velmi hrdý na a vybrané státy. ~alé?, 1999,52 s. ':' tisku.. . Zt
to, jak tento rozpoèet podpoøí výzkum nádorù. Jsem hrdý na 10. Geryk, E.: Amencky pochod proti rakovInì. KIm. onkol. 1999, 12, 3. a

to, co všichni spoleènì dìláme, abychom vyøešili rakovinu II. ~i:~~: NCl's appropriation for 1999 up nearly $400 million. J. Nat. Canc. ~
prsu. Chci, abyste vìdìli, že osobnì vìøím tomu, že máme na Ins.t. 1998,90,22, p. 1699. m
dosah léèebné prostøedky a preventivní strategie nedozírného 12. Editor: Excerpts of remarks by U.S. president Bili ClInton at National V
d ah Stál ' ' t ìt ' Ž k t È ì d o l Ž. breast cancer awareness month event. J. Nat. Canc. Inst. 1998,90, 22.
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