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Definice screeningu dle WHO
obecná pravidla
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• funguje jako síto

• odděluje osoby kteří dané onemocnění 

pravděpodobně mají versus nemají

• identifikuje osoby ze zdravé populace, 

které mají vyšší riziko onemocnění

• SCREENING 

– asymptomatičtí jedinci (= bez příznaků)

– zdravá populace

• ČASNÁ DIAGNOSTIKA 

– symptomatičtí pacienti (= s příznaky)

– vybraní pacienti

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330829/9789289054782-eng.pdf
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Rozdíl mezi screeningem a časnou diagnostikou:
malý: kolorektální karcinom

velký: karcinom pankreatu, karcinom žaludku 



Definice screeningu dle WHO
Wilson & Jungnerova pravidla screeningu
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1. onemocnění („condition“) jako závažný zdravotní problém 

2. akceptovaná terapie pro pacienty s diagnostikovaným onemocněním 

3. dostupná zdravotnická zařízení pro diagnostiku a léčbu

4. rozpoznatelná latentní fáze onemocnění nebo jeho časné příznaky

5. vhodný vyšetřovací test

6. test akceptovatelný populací

7. adekvátně známý vývoj nemoci, včetně přechodu z latentní do aktivní fáze

8. jasně daný postup, jaké pacienty léčit

9. známá cost-benefit analýza

10. kontinuální proces

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330829/9789289054782-eng.pdf



1. Je karcinom žaludku závažný 

zdravotní problém v ČR?
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• Rok 2020 (svět)

• INCIDENCE:

– 5. nejčastější nádor

– 1,1 mil. pacientů

• MORTALITA:

– 4. nejčastější nádor

– 0,8 mil. pacientů

Karcinom žaludku ve světě
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GLOBOCAN 2020, https://www.uicc.org/news/globocan-2020-new-global-cancer-data

Sung H. et al. CA Cancer J Clin. 2021

5-letá PREVALENCE



Karcinom žaludku ve světě
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• východní Asie (J. Korea, Japonsko) + východní Evropa (post-SSSR)

• muži > ženy (2:1)

PREDIKCE

GLOBOCAN 2020, https://www.uicc.org/news/globocan-2020-new-global-cancer-data

Arnold M. et al. Gut. 2020



• Rok 2020 (ČR)

• INCIDENCE:

– 14. nejčastější nádor

– 1 358 pacientů

• MORTALITA:

– 8. nejčastější nádor

– 950 pacientů

Karcinom žaludku v ČR

8GLOBOCAN 2020, https://www.uicc.org/news/globocan-2020-new-global-cancer-data



Karcinom žaludku v ČR

9www.svod.cz 

Hrubá incidence a mortalita
počet na 100 000 obyvatel

Standardizovaná incidence a mortalita
světový věkový standard ASR (W)

ABSOLUTNÍ POČET 2000 2020 N %

INCIDENCE 1 793 1 294 - 499 - 28 %

MORTALITA 1 565 974 - 591 - 38 %
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➞ ANO i NE, karcinom žaludku je závažné 

onemocnění, ale nepatří mezi nejzávažnější 

zdravotní problémy v ČR

1. Je karcinom žaludku závažný 

zdravotní problém v ČR?



2. Je známá cesta kancerogeneze, jsou 

rozpoznatelné fáze onemocnění a je k dispozici 

metoda pro jejich diagnostiku a terapii?
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Marqués-Lespier JM. Gastroenterol Clin North Am. 2016; 45(3): 413–428

Canard J. M. et al. Gastrointestinal Endoscopy in Practice. Elsevier 2011

Karcinom žaludku
klasifikace

Karcinom kardie žaludku („cardia“)

– ↑ incidence, GERD, agresivní, horší prognóza

– běloši, muži/ženy 6:1

Distální karcinom žaludku: ostatní části („non-cardia“)

• intestinální typ:

– ↓ incidence, H. pylori + dietní a environmentální faktory

– věk 55 – 80 let, muži/ženy 2:1

– prekancerózní léze ANO

– vzhled: polypózní x ulcerovaný

• difuzní typ:

– ↑ incidence, genetická zárodeční mutace CDH1 

– věk 40 – 60 let, muži/ženy 1:1, ↓ prognóza než intestinální typ

– prekancerózní léze NE

– vzhled: infiltrující, neulcerózní



Sekvence zánět ➝ atrofie ➝ metaplázie ➝ dysplázie ➝ karcinom 

(Correova kaskáda)

Busuttil R.A. et al. Oncotarget 2014; 5:12016-12026 

Conteduca V. et al. Int J Oncol 2013; 42:5-18

Karcinom žaludku

rizikové faktory a kancerogeneze



Optická diagnostika + biopsie

• H-pylori: v ČR pokles 42 % (2001) ➞ 24 % (2011)

• prekancerózní stavy: 

- změna tkáně, která nemá ještě charakter nádorové transformace 

- spojeny s vyšším rizikem adenokarcinomu žaludku

- chronická atrofická gastritida (CAG), intestinální metaplázie (IM)

➞ 10 letá progrese v karcinom: AG 0,8 %; IM 1,8 %

• prekancerózní léze:

- genové a fenotypové změny tkání vykazující určité neoplastické rysy

- ložisko dysplázie / intraepiteliální neoplázie v žaludku

• karcinom

Terapie: viditelná prekancerózní léze + časný karcinom

Endoskopie HČTT
diagnostika

Busuttil R.A. et al. Oncotarget 2014; 5:12016-12026 Conteduca V. et al. Int J Oncol 2013; 42:5-18

Bures et al. Helicobacter 2006; 11(1): 56-65; Bureš et al. World J Gastroenterol 2012; 18(32): 4412-4418

BIOPSIE: “Update Sydney protocol“
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Endoskopický obraz 

premaligních a maligních lézí 

Kohoutova D, Banks M, Bures J. Cancers (Basel) 2021; 13(24): 6242

INTESTINÁLNÍ METAPLÁZIEATROFICKÁ GASTRITIDA ČASNÝ KARCINOM



16Archiv Oddělení gastrointestinální endoskopie IK 1. LFUK a ÚVN Praha 

Endoskopie HČTT: terapie (ESD)



2. Je známá cesta kancerogeneze, jsou 

rozpoznatelné fáze onemocnění a je k dispozici 

metoda pro jejich diagnostiku a terapii?
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➞ ANO, cílovou lézí screeningu je atrofická gastritida 

a intestinální metaplázie

➞ ANO, diagnostickou a terapeutickou metodou je 

endoskopie horní části trávicího traktu



3. Jsou známé vyšetřovací metody 

screeningu karcinomu žaludku a jsou 

akceptované populací?
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Test Pozitiva Negativa  Screening

Serologie H. pylori neinvazivní ↓↓↓ senzitivita

nedetekuje premaligní léze

NE

Sérový pepsinogen neinvazivní

přijatelná senzitivita a specificita

predikuje premaligní léze

optimální cut-off ovlivňuje mnoho 

faktorů (věk, pohlaví, rasa)

vyžaduje EGD pro konfirmaci 

NE

Baryová 

radiografie

neinvazivní

střední úroveň důkazů (EBM)

vyžaduje EGD pro konfirmaci ANO (Asie)

Endoskopie HČTT 

(EGD)

nejpřesnější

lze odběr biopsie

invazivní a drahá

nízká evidence

ANO

Screening karcinomu žaludku
metody

19Kim GH. Gastrointest Endosc. 2016 Jul;84(1):18-28



Screening karcinomu žaludku 

„východní“ zkušenosti: Japonsko

20Mabe K. Dig Endosc. 2022 Mar;34(3):412-419



Screening karcinomu žaludku 

„západní“ zkušenosti: USA

21Kim GH. Gastrointest Endosc. 2016 Jul;84(1):18-28

+ východní Asie, Rusko, Jižní Amerika

* věk 50 let nebo 10 let před věkem        

příbuzného 1. stupně  

EGD + biopsie (Sydney protokol)

FHx = rodinná anamnéze karcinomu žaludku



Časná diagnostika a dispenzarizace 

vysokorizikových osob
British Society of Gastroenterology

22Banks et al. Gut 2019; 68(9): 1545-1575

A. CAG / IM

B. dysplázie

C. polypy



3. Jsou známé vyšetřovací metody 

screeningu karcinomu žaludku a jsou 

akceptované populací?
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➞ ANO v jihovýchodní Asii, kde probíhá populační 

screening pomocí serologických metod, radiografie a 

endoskopie 

➞ NE v Evropě a USA, kde nejde o screening, ale o 

časnou diagnostiku a dispenzarizaci vysokorizikových 

skupin, u kterých se provádí endoskopie



4. Jsou v ČR dostupná zdravotnická 

zařízení pro screening karcinomu 

žaludku?
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Endoskopie HČTT a testy H. pylori v ČR
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CLO/EGD: 29 % (2010) ➝ 25 % (2021) Dechové testy: trvalý pokles

Národní Registr Hrazených Zdravotních Služeb (NRHZS), Národní Screeningové Centrum ÚZIS



4. Jsou v ČR dostupná zdravotnická 

zařízení pro screening karcinomu 

žaludku?
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➞ ANO, celorepubliková síť endoskopických 

pracovišť je dostatečná



5. Je screening karcinomu žaludku 

nákladově efektivní?
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Karcinom žaludku
cost-effectiveness

28Saumoy M. et al. Gastroenterology 2018



5. Je screening karcinomu žaludku 

nákladově efektivní?
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➞ NE, pro českou populaci pravděpodobně není 

nákladově efektivní



• v ČR dlouhodobě klesá incidence a mortalita karcinomu žaludku

• populační screening tohoto onemocnění probíhá v zemích s vysokou 

incidencí a mortalitou, zejména v jihovýchodní Asii (Japonsko, Jižní 

Korea)

• v západních zemích (USA, Evropa, včetně ČR) má význam provádět 

časnou diagnostiku a dispenzarizaci vysokorizikových skupin

Závěr
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Děkuji za pozornost
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