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Abstrakt
Správa od prezidenta ASCO:
Od svojho založenia v roku 1964 je American
Society of Clinical Oncology (ASCO, Americká
spoločnosť klinickej onkológie) zameraná na
zlepšenie výsledkov pri nádorových ochoreniach prostredníctvom výskumu a poskytovania kvalitnej starostlivosti. Výskum je základ
objavovania lepších spôsobov liečby poskytujúcich nádej pre milióny ľudí, ktorí čelia diagnóze nádorového ochorenia každý rok. Štúdie
uvedené v Pokrokoch v klinickej onkológii 2013
predstavujú cenné príspevky tisícov pacientov,
ktorí sa zúčastňujú na klinických štúdiách, a vedcov, ktorí vykonávajú základný a klinický výskum. Poznatky uvedené v tejto správe, napríklad
o tom, ako sa nádorové ochorenia ukrývajú pred
imunitným systémom a prečo sa môžu stať
rezistentnými na cielené lieky, nám umožňujú
predstaviť si budúcnosť, v ktorej dokážeme nádorom ešte lepšie predchádzať a tiež ich lepšie
kontrolovať. Vedecký proces je premýšľavý,
uvážlivý a niekedy pomalý, ale každý pokrok,
ktorý pomáha pacientom, ukazuje aj na nové
výskumné otázky a nepreskúmané možnosti.
Vyskytujú sa veľké aj malé objavy a pokrok proti nádorovým ochoreniam sa zvyčajne stavia
počas mnohých rokov. Úspech si vyžaduje víziu,
vytrvalosť a dlhodobý záväzok voči podpore
výskumu a odbornej prípravy. Dlhodobé investovanie nášho národa do federálne financovaného výskumu nádorových ochorení výrazne
prispelo k rastu spektra nových účinných spôsobov liečby a oveľa hlbšieho pochopenia
vedúcich mechanizmov nádorov. Ale napriek
tomuto pokroku naša pozícia svetového lídra v pokrokoch v medicínskych znalostiach
a naša schopnosť prilákať najsľubnejších
a najtalentovanejších výskumníkov sú teraz
ohrozené akútnym problémom: federálne financovanie výskumu nádorových ochorení
sa v poslednom desaťročí stále narušuje a iba
15 % z čoraz viac sa zužujúceho rozpočtu je
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v skutočnosti využitých na klinické štúdie. Táto
neutešená realita ohrozuje tempo napredovania a znižuje našu schopnosť riešiť pretrvávajúce potreby našich pacientov. Napriek tomuto
veľmi náročnému ekonomickému prostrediu
pokračujeme v pokrokoch. Udržanie a urýchlenie napredovania si vyžaduje, aby sme sa pozerali do budúcnosti a sledovali cestu, ktorá
stavia na veľkých úspechoch v minulosti.
Musíme aj naďalej ukazovať našim politikom
úspechy, ktoré umožnili docieliť, týkajúce sa
prežitia a kvality života (QOL) pri nádorových
ochoreniach, s dôrazom na potrebu udržania
nášho národného investovania do ich pozoruhodne produktívneho výskumu v USA.
Musíme sa pozrieť aj na inovatívne metódy pre
transformáciu starostlivosti o pacientov a ako
sa z pacientov poučiť. Uvážme napríklad, že
iba menej ako 5 % dospelých pacientov s nádorovým ochorením sa aktuálne zúčastňuje
v klinických štúdiách. Čo keby sme boli schopní
poučiť sa od ostatných 95 %? Táto možnosť
viedla ASCO tento rok k začatiu projektu
CancerLinQ, priekopníckej iniciatívy v oblasti
zdravotníckych informačných technológií, ktorá
bude poskytovať lekárom prístup k obrovskému
množstvu klinických údajov o reálnych pacientoch a pomôže dosiahnuť vyššiu kvalitu a vyššiu
hodnotu starostlivosti. Keď budete čítať nasledujúce stránky, dúfam, že náš spoločný pokrok
proti nádorovým ochoreniam v uplynulom
roku vás povzbudí. Ešte dôležitejšie je, dúfam,
že hrdosť, ktorú budete cítiť, vás motivuje na to,
aby ste nám pomohli urýchliť tempo vedeckého
pokroku.
Clifford A. Hudis, MD, FACP, Prezident
American Society of Clinical Oncology.

Komentár
V roku 2006 publikovalo ASCO prvú výročnú
správu venovanú pokrokom v klinickej onkológii
(1). Aktuálna správa publikovaná na prelome
rokov 2013 a 2014 pokračuje v tradícii. Počet
docielených významných úspechov stúpol

na 76 a pokrýva široké spektrum siahajúce od
starostlivosti o pacienta cez hematologické
a solídne nádorové ochorenia až po prevenciu
a skríning (2). V správe ASCO naliehavo vyzýva
na udržanie federálneho financovania onkologického výskumu, zvlášť klinického. Inak hrozí
„podmínovanie“ biomedicínskeho výskumu
a ohrozenie globálneho vedúceho postavenia
USA v tejto oblasti (2). Snaha informovať o dosiahnutých úspechoch v každej oblasti a presvedčiť
verejnosť a potrebe ďalšej podpory do budúcnosti vedie, okrem iného, aj k tomu, že aktuálna
výročná správa presahuje 30 strán textu v JCO
(prvá mala 15) a navyše, autori nepoužili tradičné
delenie na hlavné a významné pokroky. Otázka
je, ako prijme takýto text verejnosť, ktorej je
primárne určený, aj keď ASCO na uľahčenie
pripravilo zrozumiteľnejšie informácie na internetovej stránke (3). Pre čitateľa, ktorý je profesionálne spätý s onkológiou, je to v poriadku
a správa je ako vždy „must“. Nakoniec, svoje
„hlavné pokroky“ pre prax si v správe určite nájde
každý sám v oblasti, ktorá ho profesionálne najviac zaujíma.
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