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Biologia nowotworu

• rodzaj (np. rak trzustki vs rak jądra) 

• podtyp (rak piersi z receptorami ER+ vs ER-) 

• stopień zaawansowania klinicznego (TNM) 

• pacjent (wiek, płeć, schorzenia dodatkowe, leki, 
styl życia)



Leczenie
• prawidłowa diagnostyka 

• optymalne leczenie 

• max. szybkie leczenie (wydłużenie czasu oczekiwania 
zmniejsza szanse) 

• leczenie powikłań 

• follow up (wczesne wykrycie ewentualnej wznowy) 

• zapobieganie nawrotom



Wyleczalność

Wyleczalność 
1. «możliwość wyleczenia choroby» 
2. «stosunek liczbowy osób wyleczonych do osób 
chorych na daną chorobę»



Pojęcia
• zachorowalność 

• umieralność 

• śmiertelność 

• chorobowość 

• względne przeżycie 

• wskaźnik umieralność/zachorowalność (M/I - mortality/
incidence rate)



Illustration of prevalence, incidence, and the 
effects of death/cures in a population

Part 2 

Zachorowalność

Chorobowość

Zgony
Zdrowi
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5-letnie względne przeżycie 
!

Eurocare-5 
Lancet Oncology 2013



http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/epi/sp95/sp95-
chap12.pdf



Parkin and Hakulinen, Survival Analysis 
http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/epi/sp95/sp95-chap12.pdf

Względne przeżycie jest miarą śmiertelności z konkretnego 
powodu

http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/epi/sp95/sp95-chap12.pdf




Scatter plot (with Spearman's ρ 
coefficient and P-value) showing the 
ratio of cancer mortality/incidence 
and health expenditure per capita: 
(A) for all cancers; (B) for breast 

cancer.

Ades F et al. Ann Oncol 2013;annonc.mdt352



współczynnik:umieralność/zachorowalność 
w danym okresie czasu jest surogatem  

!

względnego przeżycia



Podsumowanie I
• Zarówno zachorowalność na raka jak i wyleczenie 

jest zjawiskiem losowym ale możemy zwiększyć 
lub zmniejszyć szanse 

• w ocenie dużej populacji najlepiej posługiwać się 
względnym przeżyciem (ewentualnie wskaźnikiem 
Umieralność/Zachorowalność) 

• względne przeżycie uwzględnia inne przyczyny 
zgonu i umożliwia porówania pomiędzy 
populacjami



Podsumowanie II
• względne przeżycie na nowotwory wskaźnikowe jest w 

Polsce niższe o 10-20% niż w Europie 

• prawdopodobne przyczyny: 

• późne rozpoznanie (nieskuteczny skreening, słaby 
dostęp do diagnostyki, słaba edukacja 
społeczeństwa, edukacja lekarzy na studiach) 

• nieoptymalne leczenie (zwłoka w rozpoczęciu 
leczenia, zła sekwencja leczenia - nieskoordynowane 
leczenie, słaby dostęp do nowoczesnych technologii)



Jak poprawić stan zdrowia populacji?


