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V posledních pûtadvaceti letech jsme svûdky v˘razného posu-
nu ve znalostech kancerogeneze v‰ech gynekologick˘ch prekan-
ceróz, ale i zhoubn˘ch nádorÛ Ïensk˘ch reprodukãních orgánÛ.
Efektivní ãasná diagnostika je proveditelná zejména díky dobré
pfiístupnosti dolního genitálního traktu (DGT – vulva, pochva, dû-
loÏní hrdlo) a zamûfiuje se na vyhledávání prekanceróz a ãas-
n˘ch stadií invazivních karcinomÛ. V˘znamnou roli v patogenezi
vût‰iny prekanceróz DGT hraje perzistentní infekce rizikov˘mi hu-
mánními papilomaviry. V˘voj a uvedení profylaktick˘ch vakcín do
klinické praxe je jedním z nejv˘znamnûj‰ích pokrokÛ medicíny po-
sledních 10 let. Prekancerózy a ãasná stadia karcinomÛ endo-
metria je moÏné diagnostikovat díky ãasnému pfiíznaku, kter˘m
je perimenopausální nebo postmenopausální krvácení z dûlohy.
Nejkomplikovanûj‰í problém pfiedstavuje ãasná diagnostika

zhoubn˘ch nádorÛ vejcovodu, ovarií a peritonea, kde i pfies no-
vé poznatky o patogenezi nejsme schopni detekovat prekanceró-
zy a ani ãasná stadia invazivních karcinomÛ. Léãba zhoubn˘ch
gynekologick˘ch nádorÛ se dnes stále více pfiesunuje do speciali-
zovan˘ch onkogynekologick˘ch center. V rámci oboru gynekolo-
gie a porodnictví byla proto vytvofiena subspecializace onkogyne-
kologie. Stejn˘ trend existuje i v oblasti patologie. Terapie malig-
nity dnes zpravidla zaãíná na spoleãném t˘denním mezioborovém
semináfii, jehoÏ je patolog nepostradatelnou souãástí. To umoÏ-
Àuje v‰em zúãastnûn˘m roz‰ifiovat své znalosti, zvy‰ovat diagnos-
tickou spolehlivost a následnû optimálnû individualizovat léãbu.
Histopatologické parametry jednotliv˘ch zhoubn˘ch nádorÛ jsou
v fiadû pfiípadÛ klíãov˘mi faktory individualizace terapie. Diagnos-
tika prekanceróz, ale i jejich chirurgická léãba, je v‰ak zájmem
pomûrnû ‰iroké skupiny privátních gynekologÛ a gynekologÛ z re-
gionálních nemocnic. Histopatologická diagnostika prekanceróz
je rutinní praxí v‰ech patologicko-anatomick˘ch pracovi‰È. Tento
fakt pfiiná‰í pro obû strany fiadu úskalí od adekvátnosti odbûru,
orientace vzorkÛ, jejich fixaci aÏ po interpretaci v˘sledkÛ. Neustá-
lá aktualizace souãasn˘ch znalostí je tedy velmi dÛleÏitá. Z po-
hledu onkogynekologÛ se v pfiehledu pokusíme shrnout dne‰ní po-
znatky o prekancerózách, vlastní zku‰enosti a úskalí diagnostiky,
vãetnû shrnutí trendu léãby tûchto stavÛ.
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SOUHRN
V posledních pûtadvaceti letech jsme svûdky v˘razného posunu ve znalostech kancerogeneze v‰ech gynekologick˘ch prekanceróz, ale
i zhoubn˘ch nádorÛ Ïensk˘ch reprodukãních orgánÛ. Efektivní ãasná diagnostika je proveditelná zejména díky dobré pfiístupnosti dol-
ního genitálního traktu (DGT) a zamûfiuje se na vyhledávání prekanceróz a ãasn˘ch stadií invazivních karcinomÛ. V˘znamnou roli
v patogenezi vût‰iny prekanceróz DGT hraje perzistentní infekce rizikov˘mi humánními papilomaviry. V souãasnosti se roz‰ifiují na‰e
znalosti o genotypizaci HPV u jednotliv˘ch stupÀÛ prekanceróz a u jednotliv˘ch histologick˘ch typÛ karcinomÛ. Tím jsme schopni lépe
definovat efekt jednotliv˘ch vakcín na skupiny Ïen dle závaÏnosti a dle histologického typu léze. V˘voj a uvedení profylaktick˘ch vak-
cín do klinické praxe je jedním z nejv˘znamnûj‰ích pokrokÛ lékafiství posledních 10 let. Prekancerózy a ãasná stadia karcinomÛ endo-
metria je moÏné diagnostikovat díky ãasnému pfiíznaku, kter˘m je perimenopausální nebo postmenopausální krvácení. Optimálnímu
diagnosticko terapeutick˘ postup u v‰ech prekanceróz musí vycházet z úzké spolupráce klinika a patologa. 
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Gynaecological precanceroses from the clinical perspective – today and tomorrow

SUMMARY 
During the last twenty-five years an enormous shift in our knowledge of cancerogenesis in all gynaecological precancerous and cance-
rous diseases can be seen. Early diagnosis of these lesions of the lower genital tract (vulva, vagina and cervix) is enabled mainly due
to easy access. The major role in the pathogenesis of most precancerous lesions can be accounted to high risk human papillomavirus.
Recently, new information about HPV genotypisation of single precancerous lesions and single histological cancer types were revealed.
Thus we can better estimate the effect of vaccines on different age groups of women in relation to different types of cancer. The deve-
lopment and introduction of prophylactic vaccines into clinical practice was one of the major improvements of current medicine. Precan-
cerous and cancer lesions of endometrium make themselves known by early symptoms such as perimenopausal and postmenopausal
bleeding. Optimal diagnostic and therapeutic procedures have to be based on close cooperation between the clinician and pathologist. 
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