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ROSTOUCÍ V¯ZNAM KLINICK¯CH REGISTRÒ V MODERNÍ
MEDICÍNù

Personalizovanou medicínu lze definovat jako metodick˘ kon-
cept, kter˘ pracuje s genetick˘mi, molekulárnû biologick˘mi nebo
biochemick˘mi charakteristikami pacienta jako s prediktory vzni-
ku choroby nebo jako s prognostick˘mi faktory urãujícími v˘voj ne-
moci nebo vhodn˘ léãebn˘ postup. V souãasnosti pozorujeme ros-
toucí poãet klinick˘ch studií zaloÏen˘ch na bázi personalizované
medicíny, pfiiãemÏ nejvût‰í nárÛst je patrn˘ v onkologii, kde souvi-
sí s nástupem cílené léãby monoklonálními protilátkami a inhibito-
ry tyrozinkináz (1).

Tento v˘voj nevyhnutelnû zvy‰uje nároky na informaãní zázemí
a promítá se do v‰ech oblastí práce s daty od samotného sbûru pfies
databázové zpracování aÏ po anal˘zu a interpretaci. Zdravotnic-
ká informatika má za cíl zpfiístupnit a agregovat rostoucí objemy
vícerozmûrn˘ch dat, zjednodu‰it tok informací o onemocnûní a za-
jistit jejich pfiímé uplatnûní v rozhodování o prevenci, diagnostice
nebo léãbû onemocnûní u konkrétního pacienta. Dosavadní hlavní
náplÀ medicíny zaloÏené na dÛkazech, tedy generalizace statis-
tick˘ch srovnání, se posouvá k individualizovanému rozhodování

v reálném ãase. Randomizované prospektivní studie jiÏ nepfiedsta-
vují jedin˘ metodick˘ koncept získávání medicínsk˘ch dÛkazÛ, ros-
te v˘znam projektÛ sledujících léãebné postupy a jejich v˘sledky
pfiímo v reálné v klinické praxi (2). 

Kvalitní registry pfiiná‰ejí témûfi nezkreslen˘ obraz reality, kter˘
lze uplatnit na v‰ech úrovních organizace zdravotní péãe. Pokud
bychom pfii hodnocení léãby vycházeli pouze z oficiálnû publiko-
van˘ch klinick˘ch studií, pak by nám u fiady diagnóz chybûla aÏ
vût‰inová kohorta pacientÛ a rizikov˘ch stavÛ, které do klinick˘ch
studií nelze z rÛzn˘ch dÛvodÛ zafiadit (3). Jako doklad hodnoty
registrÛ uvádíme následující pfiíklady jejich uplatnûní:
• Epidemiologické pfiehledy a predikce. Pfiehledy incidence a mor-

tality odhalují trendy v úspû‰nosti diagnostiky a léãby onemoc-
nûní a pfiispívají k hodnocení kvality péãe. Literatura je v této
oblasti velmi bohatá, za v‰echny práce zmíníme pouze studii
EUROCARE (4), která shrnula stav 67 populaãních a regionál-
ních onkologick˘ch registrÛ z 22 zemí a nastavila dlouhodobû
platné referenãní standardy pfieÏití onkologick˘ch pacientÛ.

• Hodnocení diagnostiky a rizikov˘ch faktorÛ. Populaãní registry
poskytují cenné údaje o diagnostice onemocnûní, respektive
o schopnosti hodnocené jednotky (zemû, region, zdravotnické
zafiízení, …) zachytávat ãasná stadia sledované choroby. Popu-
laãní data mohou pfiispût k poznání vlivu rÛzn˘ch rizikov˘ch a eti-
ologick˘ch faktorÛ (5).

• Monitoring celonárodních preventivních programÛ. Velkou v˘zvu
pro sbûr klinick˘ch dat pfiedstavují programy prevence zhoubn˘ch
nádorov˘ch onemocnûní. Pouze na základû kvalitního sbûru dat
lze zaruãit pfiíznivé v˘sledky programu v reálné klinické praxi a mi-
nimalizovat jeho pfiípadnû negativní dopady na klienty.
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SOUHRN
âlánek je pfiehledem hlavních trendÛ ve v˘voji diagnostick˘ch a klinick˘ch registrÛ, které tvofií v˘znamnou komponentu informaãního
zázemí personalizované medicíny. Prudk˘ rozvoj diagnostick˘ch metod umoÏnil anal˘ze dat vstoupit pfiímo do rozhodování o diagnos-
tice a léãbû fiady onemocnûní. Nicménû praktické uplatnûní anal˘z má stále váÏné limity, které souvisejí s dostupností kvalitních a kom-
plexních dat. Základními smûry v˘zkumu na tomto poli jsou standardizace obsahu a struktury klinick˘ch databází, jejich spojení s kli-
nick˘mi záznamy pacienta na individuální bázi a zaji‰tûní v˘voje moderních analytick˘ch nástrojÛ. 
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SUMMARY
The article is an overview of major trends in the development of diagnostic and clinical registries which constitute a significant compo-
nent of the informational background of personalized medicine. The rapid development of diagnostic methods has allowed data ana-
lysis to enter into the decisions about diagnosis and treatment of many diseases. However, practical application of the analyses still has
serious limits related to the availability of complex, quality data. The basic trends of research in this field are the increasing standardi-
zation of content and structure of clinical databases and their association with clinical patient’s records on an individual basis and en-
suring the development of modern analytical tools.
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