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Pohled patologa 

na screening a diagnostiku 

cervikálních neoplázií



České programy screeningu 

a účast patologů v nich:

Karcinom prsu: mammografie – jehlová biopsie - resekát

Karcinom tlustého střeva: test okultního krvácení – endoskopie 

– endoskopická  biopsie - resekát

Karcinom děložního hrdla: Pap test – kolposkopie - punch biopsie - resekát



Národní program screeningu 

karcinomu děložního hrdla

 zajištění účasti žen v programu

 gynekologické preventivní prohlídky s intervalovými odběry cervikálních buněk

 zpracování a vyhodnocení v laboratoři gynekologické 
cytologie

 včasné  a adekvátní ošetření prekancerózy hrdla chirurgickým zákrokem

 přesné diagnostické zhodnocení bioptického 
materiálu

 cytologické sledování po provedeném výkonu na hrdle
 registrace a vyhodnocení dat



European Guidelines for Quality Assurance in 

Cervical

Cancer Screening    Second Edition

© European Communities, 2008

1st ed. European Journal of Cancer (Coleman et al., 1993)
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• V České republice je správou informační podpory screeningových programů
pověřen Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

• IBA LF MU jakožto správce registru má s ÚZIS ČR uzavřenou smlouvu o spolupráci

• Prezentace výsledků screeningového programu karcinomu děložního hrdla vznikla
jako produkt společného pracoviště ÚZIS ČR a IBA LF MU

Registr screeningu karcinomu děložního hrdla
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Incidence zhoubného novotvaru hrdla děložního (C53) u žen byla v letech 2010–2014 v České republice 17,5 nových 
onemocnění na 100 000 žen. Diagnostikováno bylo průměrně 934 onemocnění ročně.

Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR



V EU zůstáváme po léta na špatné 20/24 pozici
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Epidemiologické trendy incidence a mortality 
karcinomu děložního hrdla v České republice

Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR – incidence; Český statistický úřad – mortalita

Dlouhodobě dochází ke zřetelnému poklesu incidence 
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Stadium ZN hrdla děložního (C53) v České republice v trendech
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Vývoj incidence podle stadií

Rok

Podíl stadií u nově diagnostikovaných onemocnění

Stadium: 1 2 3 4 neznámo z objektivních důvodů* neuvedeno – neúplný záznam

Kolem 60 % nově diagnostikovaných onemocnění ZN hrdla děložního (C53) je v České republice v posledních letech 
zachyceno v časných stadiích 1 a 2.
Pozn.: Skokové změny v trendech jednotlivých stadií jsou dány především změnami v TNM klasifikacích. TNM klasifikace definuje, podle jakých kritérií a 
pravidel bude onemocnění  zařazeno do příslušného stadia. Tato pravidla jsou průběžně aktualizována podle nových znalostí a zkušeností z klinické 
praxe, v současnosti je používána 7. vydání TNM klasifikačního systému. * Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy pouze z 
úmrtního listu nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li 
neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR
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Zastoupení stadií ZN hrdla děložního (C53) v letech 2010–2014

Stadium: 1 2 3 4 neznámo z objektivních důvodů* neuvedeno – neúplný záznam
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N = 269

N = 196

N = 266

N = 196

N = 543

N = 217

N = 4 669

N = 453

N = 579

N = 240

N = 174

N = 659

N = 523

N = 148

N = 206

Podíl mezi nově zjištěnými onemocněnímiSeřazeno podle zastoupení 
stadií 1 + 2

* Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy pouze z úmrtního listu nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni 
pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný.

Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR



OnkoUnie 2011 11

Invazivní karcinom děložního hrdla
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5leté relativní přežití pacientů se zhoubnými novotvary v ČR 
podle stadií

Zhoubný novotvar hrdla děložního (C53) 
patří k diagnózám s celkově nižšími 
hodnotami 5letého relativního přežití
u léčených pacientů. Jedním z hlavních 
důvodů je vysoký podíl pokročilých stadií 
3 a 4 mezi nově diagnostikovanými 
onemocněními, kdy stadium 4 dosahuje 
5letého relativního přežití pouze 14,8 %, 
stadium 3 49,4 %, stadium 2 61,5 % 
a stadium 1  93,6 %.

Pozn.: Relativní přežití je poměr celkového přežití 
a tzv. očekávaného přežití, které vyjadřuje mortalitu 
v obecné populaci odpovídající sledované skupině 
pacientů věkem a pohlavím. Cílem výpočtu je 
odfiltrovat mortalitu spojenou s dalšími diagnózami. 
Relativní přežití ukazuje, o kolik je přežití pacientů 
s onemocněním horší, než v obecné populaci.

Analýza periody 2010–2014, všichni léčení pacienti
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Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR
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Kvalitní vyhodnocení v mezinárodně 

přijatém systému Bethesda 2014

 interní a externí kontroly kvality

 populace screenované laboratořemi se  liší , 

nelze pouze srovnávat % lézí a hraničních 

diagnóz ASC US, ASC H. 
Ch. Bergeron- Lisabon 2009

Archivace

 průvodky i preparáty 

preparáty 5 let

průvodky s nálezy 10 let

postkonizační změny 

žlazových buněk
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Výsledky screeningových cytologických vyšetření

2. ASC-US
33 926

1,57%

1. Bez neoplastických
intraepiteliálních změn a malignity

2 090 651

96,46%

3. ASC-H

4 782

0,22%

4. LSIL
23 930

1,10%

5. HSIL 
3 119 0,14%

8. Atypie žlázových buněk
4 493

0,21%

6. HSIL – nelze vyloučit invazi

197

0,01%

7. Dlaždicobuněčný karcinom

121

0,01%

9. Atypie žlázových buněk 
(spíše neoplastické)

193

0,01%

10. Adenokarcinom in situ

31

0,001%

11. Adenokarcinom invazivní

52

0,002%

12. Ostatni maligní nádory

19

0,001%
Rok 2015

n = 2 167 355 žen
vč. 5838 Jiné/Neuvedeno/Nelze diagnostikovat

Čtyři procenta žen mají abnormální výsledek, 

většinou ASC-US nebo LSIL
Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu děložního hrdla
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leden/Únor 2009 ■ gynekologie po promoci 1

12. Bauerův den 22.11. 2008 – Karolinum, Praha 
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Sledované diagnostické výkony

Zdroj dat: PZP

Excize z čípku děložního (kód 63531)

Kyretáž hrdla děložního, ablace polypu (kód 63547,10198)

Kolposkopická expertiza (kód 63063)– od 1.7.2000

Pilotní export dat PZP nesleduje individuálního jedince. V čase jsou tak zahrnuty i opakovaně vyšetřované ženy a 
úhrnný počet výkonů zde nepředstavuje úhrnný počet unikátních rodných čísel. 

43 069

15 789

37 093

Počet žen s provedeným výkonem
v jednotlivých letech

Rok



Bioptické vyšetření zjištěné 

prekancerózy a následné sledování 

typing-grading-staging

 radikalita výkonu

okraje !!!

termicky alterovaný okraj konizátu  

s residuální CIN III lézí

Endocervikální kyretáž  s útržkem těžce 

dysplastického dlaždicového epitelu .              

Cylindrické  buňky  normální.



Bioptické vyšetření zjištěné 

prekancerózy a následné sledování -1.

typing-grading-staging

 radikalita výkonu

okraje !!!

termicky alterovaný okraj konizátu  

s residuální CIN III lézí

Endocervikální kyretáž  s útržkem těžce 

dysplastického dlaždicového epitelu .              

Cylindrické  buňky  normální.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Sledované výkony
Terapie prekanceróz cervixu I

Elektrodiatermokoagulace a kryoterapie spolu v trendu výrazně korelují. U konizací i destrukčních metod se výrazně 
více využívají nelaserové techniky. Postupně se užívá stále méně destrukčních metod.
Pilotní export dat PZP nesleduje individuálního jedince. V čase jsou tak zahrnuty i opakovaně vyšetřované ženy a 
úhrnný počet výkonů zde nepředstavuje úhrnný počet unikátních rodných čísel. 

Konizace – kromě laseru (kód 10194, 63533)

Kryoterapie (kód 63539)

Elektrodiatermokoagulace (kód 63540)

596
154

11 698

Zdroj dat: PZP

Počet žen s provedeným výkonem
v jednotlivých letech

Rok



Bioptické vyšetření zjištěné prekancerózy a 

následné sledování

Následné sledování

 postkonizační změny

 reziduum/recidiva 

 rekonizáty

HPV eradikace

rekonizát – reziduum CIN III
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Korelace cytologických a histologických vyšetření

Bez CIN/CGIN
CIN I

CIN II
CIN III

CGIN
Invazivní ZN

Screeningová cytologie

Výsledek
histologického 
vyšetření

vybrané výsledky

2. ASC-US

3. ASC-H

4. LSIL

5. HSIL

6. HSIL – nelze vyloučit invazi

7. Dlaždicobuněčný karcinom

8. Atypie žlázových buněk

9. Atypie žlázových buněk – spíše 
neoplastické

jen známé výsledky

n = 923 (3%)

n = 800 (17%)

n = 1383 (6%)

n = 1192 (38%)

n = 72 (37%)

n = 41 (34%)

n = 194 (4%)

n = 69 (36%)

Počet, podíl 
známých 
výsledků

do 11 měsíců od začátku screeningové epizody 

V registru 
přetrvává nízký 
podíl dohlášených 
histologií

Vyšetření v roce 2015 n = 2 167 355 žen
vč. 5838 Jiné/Neuvedeno/Nelze diagnostikovat

Zdroj dat: Registr screeningu karcinomu děložního hrdla
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• Pokrytí cervikálním screeningem (primárním zdrojem jsou data pojišťoven)

• Podíl vzorků s neuspokojivou kvalitou

• Podíl vzorků s abnormálním výsledkem

• Podíl vzorků s vykázanou atypií (ASC-US, ASC-H, AGC-NOS, AGC-NEO)

• Podíl vzorků s výsledkem HSIL+

• Pozitivní prediktivní hodnota pro CIN2+

Navrhované indikátory kvality v ČR

• Návrh publikován a mezinárodně srovnán v mezinárodním recenzovaném periodiku 
Májek, Ondrej, et al. "Performance indicators in a newly established organized cervical screening programme: 
registry-based analysis in the Czech Republic." European Journal of Cancer Prevention 26.3 (2017): 232-239.
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Srovnání hodnot programu se zahraničními výsledky

Performance 
indicator

Czech 
Republic

2013

Range in the 
international study

Selected countries with high-coverage population-based programmes

Source
Denmark England Finland

Italian 
organised 

programmes

The 
Netherlands

Specimen 
inadequacy

1.4%
0.004% (Finland) –

9.4% (England)

2.5% 
(Copenhagen), 
7.5% (Funen)

9.4% 0.004% 3.8% 1.0%
IARC handbooks, 

p. 128

Percentage of 
abnormal 
smears

3.6%
1.2% (Germany MV) –

11.7% (Ireland-Midwest)
5.7% 6.6% 6.3% 2.7% 2.8%

EUNICE survey

Percentage of 
ASCUS/ASC-
H/AGC smears

2.2%
1.47 (Poland) –

3.89 (Ireland-Midwest)a 2.58% 3.40% a 1.71% a

among 
abnormal

60.3%
33.3% (Ireland-Midwest) 
– 64.8 (France-Alsace)a 45.6% 51.5% a 62.7% a

Percentage of 
HSIL+ smears

0.18%
0.16% (Germany M.-V.) –
3.29% (Ireland-Midwest)

1.72% 1.23% 0.70% 0.22% 0.74%

among 
abnormal

5.0%
6.5% (France-Alsace) –

30.4% (Denmark)
30.4% 18.6% 11.1% 7.9% 26.8%

PPV of HSIL+ 79.6% b 29.7% (Finland) –
90.6 (Germany MV)b 57.3% 75.9% 29.7% 71.2% 74.7%

Zdroj: Májek a kol. Eur J Cancer Prev 2017

a excluding Germany, the Netherlands and Finland with extreme percentages due to different original classifications
b the denominator for the Czech Republic is number of women with available histology result, as opposed to EUNICE survey, where denominator is the number of 
women who had colposcopy or were referred to colposcopy, the exception was Lithuania where the PPV of HSIL+ was 91.4%
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