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ABSTRACT

Objective: To develop guideline for primary surgical treatment of endometrial carcinoma.

Design: Review, consensus of expert group.

Setting: Dept. of Gynaecology and Obstetrics, 3rd Medical Faculty of Charles University in Prague.

Method: A retrospective review of published data, analysis of statistic data from Czech Republic,
consensus among proposers and opponents.

Results: The guideline recognizes endometrial carcinoma patients based on their risk and recommends
type of surgical treatment for certain group. It emphasizes the importance of centralized
oncogynaecological treatment. Surgical staging remains the basic principle for treatment of endometrial
carcinoma patients. The aim of pre-operative diagnostics is to estimate the extent of the disease –
“interim staging”, that can be different from definitive histopathological staging. Based on risk factors
patients are divided into low or high risk group. Standard procedure for low risk patients is
hysterectomy and bilateral salpingoophorectomy. It is advisable to use peroperative biopsy in these
patients that can shift the patient to high risk group. High risk patients are recommended for
hysterectomy, bilateral salpingoophorectomy, and systematic aortopelvic lymphadenectomy. The
guideline contains recommendation for young patients wishing to preserve their fertility, for cases of
inadequate surgery and for follow-up. 

Conclusion: Guideline for treatment of endometrial carcinoma is recommendation for clinicians and
other subjects who participate on the process of the diagnostics/treatment of endometrial carcinoma
patients. All points of the guideline were discussed and voted about by all participants of expert
group.
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ÚVOD

V letech 2009–2010 se z podnětu Onkogynekologické
sekce ČGPS ČLS JEP konala setkání odborníků zabýva-
jících se onkogynekologickou léčbou zhoubných nádorů
endometria (ZN endometria). Účastnili se jich zástupci
Onkogynekologické sekce ČGPS ČLS JEP a Onkologic-
ké společnosti a Společnosti radiační onkologie, biologie
a fyziky (SROBF) ČLS JEP. Jednání probíhala formou
oponentury předloženého návrhu a každý sporný bod byl
řešen hlasováním, kterým bylo dosaženo konsenzu. Tak-
to vytvořený konsenzus byl základem k vypracování
aktualizace standardu léčby. Aktualizace reflektuje změ-
ny FIGO stagingu a průběžné výsledky randomizova-
ných studií ovlivňující stávající diagnostický a terapeu-
tický algoritmus. Standard popisuje diagnostické
postupy a primární chirurgickou léčbu zhoubných nádo-
rů endometria. Diagnosticko-terapeutický proces je vyjá-
dřen schematicky jako algoritmus a následně komento-
ván v jednotlivých krocích. Tento standard je vodítkem
základní péče pro kliniky, pojišťovny a ostatní subjekty
vstupující do procesu zdravotní péče u daného onemoc-
nění.

Seznam účastníků panelu Guidelines pro léčbu
gynekologických nádorů 2009/2010:
Předkladatelé:

Onkogynekologické centrum 3. LF UK a FN KV

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – Gynekologic-
ko-porodnická klinika

MUDr. Pavla Líbalová, Ph.D. – Gynekologicko-
porodnická klinika

Oponenti:
1. LF UK a VFN, Praha – doc. MUDr. Pavel Freitag,

CSc.
2. LF UK a FNM, Praha – prof. MUDr. Lukáš Rob,

CSc.
3. LF UK a FN KV, Praha – MUDr. Martina Kubeco-

vá, Ph.D., MUDr. Karel Tikovský, doc. MUDr. Zdenka
Vernerová, CSc.

FN a LF UP, Olomouc – doc. MUDr. Radovan Pilka,
Ph.D.

MOÚ, Brno – doc. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Při tvorbě doporučeného postupu pro léčbu zhoubných
nádorů endometria obecně vycházíme z těchto základ-
ních principů:

1. staging ZN endometria je chirurgický;
2. v roce 2009 došlo ke změně FIGO stagingu ZN

endometria (viz tab. 1) [1, 5, 6];
3. rozdělení ZN endometria v době stanovení diagnó-

zy na skupinu s vysokým a nízkým rizikem má zásadní
význam pro volbu rozsahu operačního výkonu;

4. snaha o nalezení optimální kombinace operační léč-
by a adjuvantní léčby u rizikových pacientek.
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SOUHRN

Cíl: Vypracování doporučeného postupu (guideline) pro léčbu zhoubných nádorů endometria.

Typ práce: Souhrnný přehled literatury, konsenzus předkladatelé versus oponenti.

Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FN KV, Praha.

Metodika: Proveden rozbor literatury, analýza statistických údajů České republiky. Předkladateli byl
vypracován návrh, který byl oponován skupinou expertů. Výsledkem je doporučený postup léčby vzniklý
hlasováním expertní skupiny.

Výsledky: Standard dělí pacientky se ZN (zhoubnými nádory) endometria do skupin na základě jejich
rizika a definuje pro každou skupinu standardní chirurgický výkon. Zdůrazňuje význam centralizace
péče v onkogynekologických centrech. Pracuje s novým stagingem FIGO pro ZN endometria z roku
2009. Základním předpokladem zůstává chirurgický staging ZN endometria, založený na definitivním
histopatologickém vyšetření. Cílem předoperačního vyšetření je stanovit odhad rozsahu nádorového
postižení – tzv. pracovní staging, který se může významně lišit od peroperačně stanoveného nebo
definitivního stagingu. Jsou zhodnoceny rizikové faktory a pacientky jsou rozděleny do skupiny s nízkým
a vysokým rizikem. Pro pacientky s nízkým rizikem je doporučeným výkonem laváž, hysterektomie
s bilaterální salpingooforektomií. U skupiny s nízkým rizikem je vhodné odeslání vzorku na peroperační
biopsii, jejíž výsledek může přeřadit pacientku do skupiny vysokého rizika. Pacientky ve skupině
vysokého rizika jsou indikovány ke kompletnímu chirurgickému stagingu – tj. provedení laváže,
hysterektomie a bilaterální salpingooforektomie, systematické aortopelvické lymfadenektomie. Standard
obsahuje doporučení pro postup u mladých pacientek plánujících graviditu, pro postup po inadekvátní
operaci a pro follow-up.

Závěr: Tento doporučený postup je vodítkem základní péče pro kliniky a ostatní subjekty, které vstupují
do procesu zdravotní péče o zhoubné nádory endometria. Guideline se zabývá jednotlivými kroky od
diagnostiky přes léčbu po dispenzarizaci. Jde o konsenzus expertní skupiny, o každém kroku tohoto
postupu bylo hlasováno.

Klíčová slova: karcinom endometria, guideline, chirurgická léčba, dispenzarizace.
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Tab. 1. FIGO staging 2009

FIGO stadium Popis

I tumor ohraničený na tělo děložní

IA invaze nepřítomna, nebo invaze zasahující méně než do 1/2 tloušťky myometria

IB invaze rovná nebo více než 1/2 tloušťky myometria

II nádor zasahuje do stromatu hrdla děložního, ale nešíří se mimo dělohu

III lokální a/nebo regionální šíření nádoru

IIIA nádor prorůstá na serózu dělohy a/nebo na adnexa

IIIB prorůstání na pochvu a/nebo do parametrií 

IIIC metastatické postižení pánevních a/nebo paraaortálních  lymfatických uzlin 

IIIC1 metastatické postižení pánevních uzlin

IIIC2 metastatické postižení paraaortálních uzlin

IV postihuje močový měchýř a/nebo střevo, a/nebo jsou přítomné vzdálené metastázy

IVA postižení mukózy močového měchýře a/nebo střeva

IVB vzdálené metastázy, včetně intraabdominálních metastáz a/nebo postižení ingvinálních lymfatických uzlin

Tab. 2. Předpoklady pro diagnostiku a léčbu gynekologických zhoubných nádorů

Typ standardu Standard léčebného plánu

Dominantní obor
GYNEKOLOGIE 
RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Kód 603   
403

Další obory

KLINICKÁ ONKOLOGIE 
RADIODIAGNOSTIKA 
BIOCHEMIE 
PATOLOGICKÁ ANATOMIE

Kód

402 
809 
801 
807

Součást tématu Zhoubné nádory endometria 10. MKN C 54

Skupina, o kterou se pečuje Ženy se ZN endometria

Určeno pro
Gynekology, radiační onkology, radiodiagnostiky, 
klinické onkology, histopatology

Personální a kvalifikační
předpoklady pro komplexní
diagnostiku a léčbu

A/ tým – onkogynekologické centrum    
- vedoucí týmu: nejvyšší specializace v oboru gynekologie a minimálně 10 let praxe

(1,0 úvazek)    
- gynekolog – nejvyšší specializace v oboru, (onkogynekologická specializace)

minimálně 1 lékař (1,0 úvazek)    
- lékař s nadstavbovou atestací z klinické onkologie - minimálně 1 lékař (1,0 úvazek)    
- radioterapeut (konziliář) – nejvyšší specializace v oboru    
- histopatolog (konziliář) – nejvyšší specializace v oboru    
- radiodiagnostik (konziliář) – nejvyšší specializace v oboru    
- minimální počet radikálních chirurgických výkonů pro gynekologickou malignitu:    

- pracoviště operuje minimálně 100 ZN/rok    
- minimálně 60 radikálních operací/rok    

- sekundární lékaři, instrumentářky, zdravotní sestry        
B/ tým – centrum provádějící operativu odděleně od ostatní onkologické léčby    
- vedoucí týmu: nejvyšší specializace v oboru a minimálně desetiletá praxe (1,0 úvazek)    
- minimálně 1 lékař    
- ostatní personál – odkaz na standard ČOS ČLS JEP    
- počet nově nemocných – odkaz na standard ČOS ČLS JEP

Technické předpoklady

GYNEKOLOGIE – operační léčba     
- gynekologické pracoviště s odpovídajícím     
A/ diagnostickým komplementem     
- ultrazvuk s abdominální, vaginální sondou     
B/ operačním zázemím pro onkogynekologickou operativu    
- operačním zázemím pro minimálně invazivní operativu *     
C/ dosažitelnou peroperační biopsií /FS/     
D/ odpovídající intenzivní pooperační péčí    
* minimálně 10 minimálně invazivních lymfadenektomií/rok    
RADIAČNÍ ONKOLOGIE splňující podmínky kurativní léčby kombinací teleterapie
a brachyterapie na stejném pracovišti viz standard Společnosti radiační onkologie,
biologie a fyziky (SROBF ČLS JEP)

Jiné předpoklady

Komplement     
- dostupnost hematologické a biochemické laboratoře 24 hod. denně    
- dostupnost standardních zobrazovacích metod (RTG, CT, MR) 24 hod. denně    
- dostupnost histopatologické laboratoře s peroperační biopsií    
- dostupnost gynekologické, chirurgické, ARO a interní konziliární služby 24 hod. denně

Místo použití gynekologie, radiační onkologie, klinická onkologie, radiologie, patologie 
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Zásady chirurgického managementu zhoubných
nádorů endometria 

1. Management je veden onkogynekologem.
2. Operační řešení je pro léčbu ZN endometria zásad-

ní. 
3. Usilujeme o minimalizaci kontraindikací operační-

ho výkonu. V případě kontraindikace primární operační
léčby a zvažování primární radioterapie je na místě kon-
zultace onkogynekologického centra (druhý názor).

4. Předoperační vyšetření (event. doplněné informací
z peroperační biopsie) odliší pacientky s vysokým a níz-
kým rizikem.

5. Nezbytná dostupnost peroperačního histopatologic-
kého vyšetření.

6. Definice kompletního chirurgického stagingu ZN
endometria = laváž, explorace dutiny břišní, hysterekto-
mie s oboustrannou adnexektomií, systematická aorto-
pelvická lymfadenektomie – požadavek minimálně 15
uzlin pelvických + 10 paraaortálních. U nádorů non-
endometroidních připojujeme infrakolickou omentekto-
mii, apendektomii, random biopsie.

7. Na podkladě definitivního histopatologického
vyšetření je stanoven staging (FIGO staging, či pTNM
klasifikace) a zvolen další postup – dispenzarizace, či
adjuvantní léčba.

FIGO staging 2009 zhoubných nádorů endometria
obsahuje tabulka 1, předpoklady pro diagnostiku a léčbu
gynekologických zhoubných nádorů shrnuje tabulka 2.

Personální, kvalifikační a technické předpoklady
pro komplexní diagnostiku a léčbu gynekologických
zhoubných nádorů

Byla stanovena minimální kritéria pro personální
a kvalifikační předpoklady jednotlivých pracovišť. Tato
kritéria byla vytvořena jednak pro onkogynekologická
centra, kde jedno pracoviště provádí komplexní diagnos-
tiku, chirurgickou léčbu, chemoterapii a ve spolupráci
s radioterapeutickým oddělením (klinikou) zajišťuje
komplexní péči (typ A). Podobně byla vytvořena kritéria
pro pracoviště, kde se léčba provádí na samostatných
odděleních gynekologie (diagnostika a chirurgická léč-
ba), oddělení klinické onkologie (chemoterapie) nebo
radioterapie (chemoterapie a radioterapie) (typ B). Byl
stanoven minimální počet radikálních chirurgických
výkonů pro gynekologická pracoviště. O těchto kritériích
se široce diskutovalo a dosažený konsenzus minimálního
počtu operací pro onkogynekologická pracoviště je zce-
la kompatibilní s návrhy zemí EU na kvalitu péče a mož-
nou kontrolu kvality.

Neméně významné je definování minimálních poža-
davků na komplement, tj. dostupnost hematologické
a biochemické laboratoře 24 hodin denně, dostupnost
standardních zobrazovacích metod 24 hodin denně,
dostupnost histopatologické laboratoře a peroperační
biopsie, dostupnost konziliárních služeb. Takto definova-
ný komplement umožňuje adekvátně řešit komplikace,
které souvisejí s chirurgickou radikální léčbou a kurativ-

ní chemoterapií a současně minimalizuje jejich následky,
včetně forenzních. 

Akreditovaná onkogynekologická centra vykazují roč-
ními audity výsledky do společné databáze Onkogyne-
kologické sekce ČGPS ČLS JEP. Seznam akreditova-
ných onkogynekologických center: 

www.onkogynekologie.com. 
Základní algoritmus diagnostiky a terapie ZN endo-

metria obsahuje tabulka 3.

VÝKLAD PROCESU

1. Podezření na malignitu – krvácení nebo sangvino-
lentní výtok po menopauze, nepravidelný cyklus, susp.
ultrazvukový nález endometria, jsou nejčastějšími symp-
tomy, které vyvolávají podezření na ZN endometria.
Podezření na malignitu je nutno verifikovat biopsií endo-
metria.

2. Diagnóza ZN endometria je stanovena na základě
biopsie endometria = diagnostická frakcionovaná kyre-
táž nebo hysteroskopie s odběrem biopsií endocervikál-
ního kanálu a endometrální sliznice. Materiál je odeslán
ke standardnímu histopatologickému vyšetření.

3. Histopatologický nález – popis má obsahovat
zhodnocení, zda jde o reprezentativní vzorky, definovat
histologický typ nádoru a grade. Nálezy pozitivní nebo
nejisté jsou referovány onkogynekologickému týmu.

4. Obligatorní vyšetření – soubor základních (nepod-
kročitelných) vyšetření, které předcházejí primární onko-
gynekologické rozvaze a léčbě. Cílem vyšetření je co
nejpřesnější odhad rozsahu postižení nádorem:

• anamnéza;
• fyzikální vyšetření + komplexní gynekologické

vyšetření + vyšetření p. r. (provedeno jedním nebo dvě-
ma lékaři v závislosti na zvyklostech konkrétního praco-
viště);

• základní laboratorní vyšetření (hematologie; bioche-
mie s jaterními testy a ledvinovými funkcemi; KS;
HBsAg, HIV se souhlasem pacientky, anti-HCV při
patologii jaterních testů) + interní vyšetření;

• expertní ultrasonografie pánve (infiltrace myometria,
infiltrace cervixu, postižení adnex) + ultrasonografie bři-
cha (ledviny, játra). Jako expertní ultrasonografické
vyšetření je chápáno vyšetření lékařem splňujícím tato
kritéria: expertní sonografista je gynekolog s ukončenou
specializací v oboru, který provedl minimálně 5000
gynekologických ultrazvukových vyšetření [8];

• rtg s+p.
5. Fakultativní vyšetření – pokud soubor obligator-

ních vyšetření nepostačuje k rozvaze o rozsahu onemoc-
nění a dalším postupu, mohou být provedena další voli-
telná vyšetření:

– CA125, 
– CT, MRI, PET/CT,
– uretrocystoskopie, rekto-/kolonoskopie, vylučovací

urografie, pasáž GIT a jiná vyšetření,
– druhé čtení histologie v případě diagnostické nejis-

toty nebo v případech hodných zvláštního zřetele.
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6. Onkogynekologická rozvaha I – na základě
výsledků obligatorních, event. fakultativních vyšetření je
provedena onkogynekologická rozvaha, kterou realizuje
onkogynekologický tým (viz Personální a kvalifikační
předpoklady pro komplexní diagnostiku a léčbu).
Základní rozvahou je rozhodnutí o primární léčbě –
naprostá většina pacientek má být indikována k primární
chirurgické léčbě, která je základní léčebnou modalitou
u ZN endometria (viz odstavec 7).

7. Pacientky vhodné k primární operační léčbě =
většinová skupina pacientek, která dále prochází dru-
hou částí onkogynekologické rozvahy (viz odstavec 11)

– tj. zhodnocení rizik a volba operačního výkonu a pří-
stupu.

8. Pacientky nevhodné k primární operační léčbě –
jde o výjimky, které jsou indikovány k jiné než chirurgic-
ké léčbě (radioterapie, chemoradioterapie, chemoterapie,
paliativní léčba, symptomatická léčba). Každá pacientka,
u které je primární operace kontraindikována, by měla
být referována do onkogynekologického centra ke kon-
zultaci (druhý názor) – viz Zásady chirurgického mana-
gementu ZN endometria, bod 3.

U pacientek stadia IIIB nebo IV je vhodné indivi-
duálně zvážit, zda je možné provést adekvátní výkon
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Schéma 1. Diagnostika a terapie ZN endometria (základní algoritmus)
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bez makroskopického rezidua. Za optimální výkon je
považováno provedení kompletního stagingu a resekce
všech nádorových hmot. Pokud takový výkon nelze
provést, je pacientka indikována k radioterapii, chemo-
terapii, nebo jejich kombinaci. Solitární metastáza není
vždy kontraindikací operačního řešení – nutno postupo-
vat individuálně.

9. Primární nechirurgická léčba ZN endometria –
viz „Standard pro léčbu ZN endometria – nechirurgická
léčba“ navržený SROBF ČLS JEP.

10. ZN endometria a gravidita
Věková distribuce pro výskyt ZN endometria se snižu-

je, a na druhou stranu průměrný věk žen při prvním poro-
du se zvyšuje. V poslední době se tak objevují s diagnó-
zou ZN endometria relativně mladé pacientky s desideri-
em gravidity. U těchto pacientek je primárně nutné
provést druhé čtení histologie tak, aby byla bezpečně
odlišena atypická hyperplazie od ZN endometria. Při
průkazu atypické hyperplazie endometria nebo dobře
diferencovaného karcinomu bez myoinvaze (ultrasono-
grafie, MRI) je možno u podrobně poučené a spolupra-
cující pacientky použít konzervativní léčbu (hormonální
léčbu gestageny) a po kontrolní hysteroskopii s biopsií
event. povolit graviditu. 
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Schéma 1. Diagnostika a terapie ZN endometria (základní algoritmus) – II. část
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makroskopickém popisu resekátu vybere nejvíce posti-
ženou část děložního těla. V této oblasti je děloha příčně
proříznuta v několika tenkých lamelách a z nich makro-
skopicky vybrána oblast s největší invazí. Tato oblast je
vyšetřena peroperačně v 1–2 blocích. Je změřena hloub-
ka invaze v porovnání s celkovou šíří myometria a zhod-
nocen typ a grade nádoru ve vyšetřovaných vzorcích.
Z makroskopicky suspektní oblasti cervikálního kanálu
(pokud je přítomna, jinak namátkově) jsou vyšetřeny 1–2
vzorky. Peroperačně je zhodnoceno, zda je přítomen
nádor a prorůstání nádoru do cervikálního stromatu. 

Peroperační biopsie může potvrdit předoperační
odhad nízkého rizika (16.)

nebo naopak přidá informaci, která vede ke změně na
vysoké riziko (17.) – např. hluboká myoinvaze. 

18. Pokud peroperační nález a biopsie potvrdí pracov-
ní staging IA (FIGO 2009) grade 1 nebo 2 (tj. nízké rizi-
ko), operace je ukončena a čekáme na výsledek definitiv-
ní histologie.

19. Pokud peroperační nález a biopsie přeřadí pacient-
ku do skupiny vysokého rizika, je operační výkon exten-
dován a dále pokračováno jako u high-risk pacientek.

20. Definitivní histologie je podkladem pro definitiv-
ní staging (FIGO nebo pTNM) a další rozhodnutí.

21. V případě, že definitivní staging je shodný s pra-
covním stagingem (tj. potvrzení nízkého rizika), je
pacientka dále dispenzarizována (viz odstavec 23).

22. V případě, že se definitivní staging liší od pracov-
ního (tj. přesun do skupiny vysokého rizika), jedná se
o inadekvátní operační výkon a postupujeme podle dopo-
ručení 24.

23. Follow-up
Ženu dispenzarizuje pracoviště, které provádí základ-

ní modalitu komplexní léčby (komplexní léčbu) po dobu
minimálně 5 let.

Interval: 
1. a 2. rok každé 3 měsíce,

3., 4., 5. rok každých 6 měsíců,
poté každý 1 rok.

Kontroly standardně: komplexní gynekologické vyšet-
ření. 

Další vyšetření (laboratorní, zobrazovací metody) pro-
vádíme individuálně podle stupně rizika, typu použité
terapie, symptomatologie a klinického nálezu.

ERT (estrogen replacement therapy) lze nasadit u pou-
čené pacientky po ukončení léčby pro ZN endometria
stadia I, II.

24. Inadekvátní operace
a) Přes veškerou snahu se může stát, že před operací

ani peroperačně není stanoven správný rozsah postižení
a operační výkon byl proto méně radikální. Jde o násle-
dující případy:

• v definitivní histologii grade 3,
• v definitivní histologii hluboká myoinvaze,
• v definitivní histologii stromální postižení cervixu,
• v definitivní histologii jiný typ nádoru.
Řešení: 
• využití kombinované adjuvantní radioterapie,

sekvenční chemo+radioterapie, event. chemoterapie,
• reoperace individuálně.

Při diagnóze ZN endometria lze zvážit rovněž odběr
oocytů či ovariální tkáně před operačním řešením nebo
ponechání ovarií in situ pro alternativu IVF náhradní
matky (zatím v ČR legislativně neošetřeno). 

11. Onkogynekologická rozvaha II – na základě
dostupných výsledků histopatologie, obligatorních, event.
fakultativních vyšetření je vysloven odhad rozsahu nádo-
rového postižení – „pracovní staging“, který se může lišit
od peroperačně stanoveného nebo definitivního stagingu.
Jsou zhodnoceny rizikové faktory (histopatologický typ,
grade, odhad myoinvaze, prorůstání do cervixu, extraute-
rinní šíření) a pacientky rozděleny do skupiny s nízkým
rizikem a vysokým rizikem. Na základě zařazení do sku-
piny nízkého nebo vysokého rizika zvolíme operační pří-
stup a předpokládaný rozsah operačního výkonu, který
může být upraven v průběhu výkonu na základě perope-
račního nálezu a biopsie. Tam, kde se primárně na zákla-
dě znalosti neměnného prognosticky nepříznivého fakto-
ru/ů (např. grade 3, non-endometroidní histopatologický
typ) rozhodneme pro provedení kompletního chirurgické-
ho stagingu, není již třeba provádět peroperační biopsii.
Naopak peroperační biopsie (viz bod 15) může vést
k upřesnění nálezu zejména u low-risk skupiny (pacientka
byla zařazena do low-risk skupiny na základě odhadu
založeného na předoperačních vyšetřeních, který je více
či méně přesný) [2, 3, 4, 7].

12. Kritéria nízkého rizika: do této skupiny jsou
zařazeny pacientky, které splňují všechny následující
podmínky:

• endometroidní nebo mucinózní histologický typ,
• grade 1–2,
• myoinvaze zasahující méně než do poloviny myo-

metria,
• bez zjevného extrauterinního šíření.
Jsou to pacientky, u kterých na základě provedených

vyšetření jde o pracovní staging IA G1-2 (FIGO 2009).
13. Kritéria vysokého rizika: do této skupiny jsou

zařazeny pacientky, které splňují alespoň jednu z násle-
dujících charakteristik:

• non-endometroidní histologický typ,
• grade 3,
• myoinvaze rovna nebo více než polovina myometria,
• prorůstání do stromatu cervixu*),
• extrauterinní šíření.
*) nález pozitivní kyretáže hrdla sám o sobě neposta-

čuje k zařazení do skupiny vysokého rizika

14. U skupiny s nízkým rizikem je operačním výko-
nem laváž, hysterektomie (abdominální nebo minimálně
invazivní**) s bilaterální salpingooforektomií. 

Pozn. 
Vaginální hysterektomie je pro nemožnost revize břiš-

ní dutiny pro řešení ZN endometria nevhodná.
Identifikace sentinelové uzliny – v rámci klinických

studií.
**) Minimálně invazivní techniky – použití u low-risk

skupiny, jinak pouze v onkogynekologických centrech.

15. U skupiny s nízkým rizikem je vhodné odeslání
vzorku na peroperační biopsii. Definice: Patolog při
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ZÁVĚR

Jde o doporučený postup zabývající se chirurgickou
léčbou zhoubných nádorů endometria, který vznikl
aktualizací předchozího návrhu z let 2004/2005. Ten-
to „guideline“ odráží vývoj a změny v náhledu na dia-
gnostiku a léčbu ZN endometria v posledních letech.
Cílem je sjednotit postup diagnostiky a léčby těchto
nádorů v jednotlivých onkogynekologických centrech
a jeho dodržováním dosáhnout zlepšení léčebných
výsledků. Autoři považují za základ úspěšné léčby
gynekologických malignit centralizaci péče o pa-
cientky do onkogynekologických center a dodržování
postupů (guidelines) doporučených Onkogynekolo-
gickou sekcí ČGPS ČLS JEP. Na tento doporučený
postup volně navazuje „Standard pro léčbu karcinomu
endometria 2010 – nechirurgická léčba“ vypracovaný
SROBF ČLS JEP, obsahující doporučení pro adjuvant-
ní léčbu po primární chirurgické léčbě a primární
nechirurgickou léčbu pacientek s karcinomem endo-
metria.
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b) Druhou skupinu tvoří pacientky, u kterých adekvát-
ní výkon nebyl proveden pro peroperační komplikaci,
technickou nemožnost výkonu nebo anesteziologickou
kontraindikaci pokračování výkonu.

Řešení: kombinovaná radioterapie, chemoradioterapie
konkomitantní, event. sekvenční chemo+radioterapie,
chemoterapie.

c) Třetí skupinou jsou pacientky, u nichž diagnóza ZN
endometria nebyla před operací známa vůbec, ale je
náhodným histopatologickým nálezem po provedené
hysterektomii z jiné než onkologické indikace. Přestože
zůstává v platnosti zásada, že hysterektomie by neměla
být prováděna bez předchozí biopsie endometria (z dia-
gnostické kyretáže či hysteroskopie), není opomenutí
tohoto pravidla vzácné. Do této skupiny spadají následu-
jící případy:

• náhodný nález u operací vaginálních prolapsů,
• náhodný nález u operace myomatózy,
• operační výkon při předchozí negativní histologii.
Řešení: 
• pacientky s vysokým rizikem a inadekvátní operací

je vhodné reoperovat (BSO, lymfadenektomie). Alterna-
tivou u rizikových pacientek je adjuvantní radioterapie;

• pacientky s nízkým rizikem – rozhodnutí mezi fol-
low-up a adjuvantní radioterapií.

25. Skupina vysokého rizika – stadium IA G3 a IB
G1-3 (FIGO 2009) jsou indikovány ke kompletnímu chi-
rurgickému stagingu – 26. tj. laváž, hysterektomie +
BSO, systematická aortopelvická lymfadenektomie.

27. Skupina vysokého rizika – stadium II (FIGO
2009) – vzhledem k postižení stromatu cervixu je dopo-
ručeno provést 28. laváž, radikální hysterektomii typ II
(RH) + BSO + systematickou aortopelvickou lymfade-
nektomii.

29. Skupina vysokého rizika – stadium IIIA (FIGO
2009) – u těchto pacientek volíme 30. individuální
postup, jehož cílem je adekvátní výkon bez makrosko-
pického rezidua. Za optimální výkon považujeme kom-
pletní chirurgický staging + exstirpaci všech metastatic-
kých projevů v dutině břišní. 

31. Další postup u pacientek s vysokým rizikem
(odstavce 25, 27, 29) se opírá o definitivní histologii.

Na podkladě definitivního histopatologického vyšetře-
ní je stanoven staging (FIGO staging, či pTNM klasifika-
ce) a zvolen další postup – dispenzarizace (viz odstavec
23) či adjuvantní léčba (viz odstavec 32). 

32. Adjuvantní léčba
Viz doporučení „Standard pro léčbu ZN endometria –

nechirurgická léčba“ navržený SROBF ČLS JEP. Po
adjuvantní léčbě následuje follow-up (viz odstavec 23).
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