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Souhrn 

Předložená práce je zaměřena na rutinní skríning u žen 

s průměrným rizikem vzniku karcinomu prsu. Teoretická část 

shrnuje v přehledu současný stav problematiky prevence nádorů 

prsu. Praktická výzkumná část se věnuje vyhodnocení dostupných 

dat a diskusi získaných výsledků provedené retrospektivní 

kohortové studie. 

Cílem studie bylo vyhodnotit riziko karcinomu prsu u žen ve 

věku 40–45 let, které nejsou v současné době zahrnuty do 

rutinního mamografického screeningového programu v České 

republice a zároveň posoudit současnou délku screeningového 

intervalu. Ve studii byla zpracována data z registru 

mamografického centra Fakultní nemocnice Bulovka, které je 

jedním z center akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

Sledované období bylo od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2017. 

Během tohoto období se mamografického screeningového 

programu zúčastnilo 36 548 žen, tj. 58,4 % z komunity žen žijících 

na Praze 8, 9 a Praze – východ. Počet žen, které se zúčastnily 

prvního screeningového vyšetření, se snížil z 8 074 v roce 2008 na 

1524 žen v roce 2017. Průměrný věk žen vstupujících do skríningu 

byl 57,8 let a ženy ve skríningu byly sledovány v průměru 4,2 roku. 

Průměrný věk žen vstupujících do skríningu mezi prvním a 

posledním rokem studie významně poklesl z 57,5 let na 53,1 let. 

Nálezy zpracované ve studii byly pomocí registru záznamů 

každoročně validovány Ústavem biostatistiky a analýz. Doba 

sledování byla nejméně 2 roky. Počet subjektů ztracených při 

sledování nebyl vyšší než 20 %. 
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Data byla statisticky analyzována pomocí standardní 

deskriptivní statistiky, tj. střední hodnoty včetně standardní 

odchylky. Kategoriální proměnné byly prezentovány jako relativní 

frekvence, doplněné 95 % intervalem spolehlivosti. Statistické 

analýzy a regrese byly prováděny pomocí softwaru STATA verze 

15.1 (StatCorp. Lakeway Drive, TX, USA). 

Riziko zhoubných nádorů prsu bylo hodnoceno pomocí 

pozitivního prediktivního nálezu na základě závěru jednotlivých 

mamografických vyšetření hodnocením kategoriemi BI-RADS 4 a 

5. Roční pozitivní prediktivní nález byl 2,3 na 1 000 žen, ve věku 

40-45 let a nijak se významně nelišil od žen ve věku 45-50 let, kde 

dosahoval hodnotu 3,3 při poměru rizik 0,75 %. Retrospektivní 

analýzou souboru mladých žen, kterým byl diagnostikován 

zhoubný novotvar prsu ve věku 40-45 let jsme ve studii v souladu 

s recentní literaturou potvrdili význam preventivního 

mamografického vyšetření už od 40 let.  Další uvedenou analýzou 

bylo potvrzeno bezpečné prodloužení skríningového intervalu ze 

dvou na maximálně tři roky u žen pouze ve věku od 50 do 70 let. 

Naopak studie potvrdila význam pravidelného skríningu u žen nad 

70 let ve dvouletém intervalu. 

Dále bylo zjištěno, že screeningový interval nad 3 roky zvýšil 

pravděpodobnost výskytu pozitivního prediktivního nálezu 

1,7krát nezávisle na věku žen, což signalizuje riziko selhání včasné 

detekce zhoubných nádorů prsu, při intervalu delším než 3 roky. 

Stejná míra výskytu pozitivního prediktivního nálezu u žen ve 

věku 40–45 let ve srovnání se ženami již standardně zařazenými 

ve skríningu potvrzuje, že i mladší ženy by měly z preventivního 
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mamografického vyšetření významný benefit spočívající v 

možnosti záchytu asymptomatických nádorových změn v prsu, a 

to v případě, že by byly zařazené do rutinního mamografického 

screeningového programu. 

 

Summary 

The present study is focused on routine screening in women at 

average risk of developing breast cancer. The theoretical part of 

the thesis summarised an overview of the current state of the 

issue of breast cancer prevention. The practical research part 

deals with evaluation and comments on the results obtained from 

the retrospective cohort study.  

The aim of the study was to evaluate the risk of breast cancer 

in women aged 40-45 years who are not currently included in the 

routine mammography screening programme in the Czech 

Republic, while assessing the current duration of the screening 

interval. The study was carried out using registry data of one by 

the Ministry of Health accredited mammography centre (Bulovka 

University Hospital in Prague). The reference period was from 1 

January 2008 to 31 December 2017. 

During the reference period, 36,548 women participated in the 

mammography screening programme, i.e. 58.4 %. The number of 

women who participated in the first screening scan decreased 

from 8,074 in 2008 to 1,524 in 2017. The average age of women 

entering screening was 57.8 years, and women in screening were 

followed in an average of 4.2 years. The average age of women 
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entering screening between the first and last years of the study 

dropped significantly from 57.5 years to 53.1 years. The findings 

processed in the study were validated annually by the Institute of 

Biostatistics and Analyses using a register of records. The follow-

up time was at least 2 years. The number of subjects lost in 

surveillance was not more than 20 %. 

The data was statistically analyzed using standard descriptive 

statistics, i.e. mean including standard deviation. Categorical 

variables were presented as relative frequencies, supplemented 

by a 95 % confidence interval. Statistical analyses and regressives 

were performed using STATA version 15.1 (StatCorp. Lakeway 

Drive, TX, U.S.). 

The risk of breast cancer was assessed using a positive 

predictive finding based on the conclusion of individual 

mammography tests by evaluations by categories BI-RADS 4 and 

5. The annual positive predictive finding was 2.3 per 1,000 

women, aged 40-45, and did not differ significantly from women 

aged 45-50, where it was 3.3 with a risk ratio of 0.75 %. By 

retrospective analysis of a group of young women who have been 

diagnosed with malignant breast neoplasm at the age of 40-45, 

we have confirmed the importance of preventive mammography 

testing from the age of 40 in our study in accordance with recent 

literature. Our analysis further confirmed a safe extension of the 

screening interval from two to a maximum of three years in 

women only aged 50 to 70 years. Conversely, the study confirmed 

the importance of regular screening in women over 70 at a two-

year interval. 
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Furthermore, it was found out that the screening interval over 

3 years increased the likelihood of a positive predictive finding 

occurring 1.7 times regardless of the age of the women, which 

indicates the risk of the failure of early detection of breast cancer, 

at an interval of more than 3 years. 

The same rate of positive predictive findings in women aged 

40-45 years compared to women already default included in the 

screening confirms that younger women would also benefit 

significantly from preventive mammography testing by the 

possibility of seize asymptomatic breast cancer changes if they 

were included in a routine mammography screening programme. 
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1. Úvod 

Onkologická prevence obecně znamená předcházení známým 

faktorům, které souvisí se vznikem a růstem maligních nádorů. 

Aktivní vyhledávání počínajících nádorových změn u 

bezpříznakových osob představuje sekundární prevenci 

nádorových onemocnění. V České republice je sekundární 

prevence stanovena legislativně a je víceúrovňová. Ve vyhlášce 

č.70/2012 Sb. Ministerstva zdravotnictví je definice preventivních 

prohlídek v oboru praktického všeobecného lékařství, lékařství 

pro děti a dorost, gynekologii a porodnictví a pro stomatologii. 

Sekundární onkologická prevence je v ČR od roku 2002 pro 

skríning karcinomu prsu, od roku 2008 pro skríning karcinomu 

děložního čípku a od roku 2009 pro skríning kolorektálního 

karcinomu. 

Mezinárodní agentura pro výzkum zhoubných nádorů (IARC) 

odhaduje, že celosvětově se u 1 z 5 lidí vyvine během života 

rakovinový nádor a 1 z 8 mužů a 1 z 11 žen na tuto nemoc zemře 

(IARC, 2019). 

Celosvětově kumulativní riziko vzniku maligních nádorů prsu u 

žen do 75 let věku je 5 %, v Evropě je to 8 % (Ferlay, 2018). 

Karcinom prsu má multifaktoriální etiologii a jedinou 

spolehlivou možností jeho řešení je včasná diagnostika s 

následnou úspěšnou léčbou (Byrne, 1996 a Dušek, 2005). V 

zemích s dobře rozvinutou zdravotní péčí spočívá strategie 

skríningu v populačním, kontrolovaném a organizovaném 

preventivním vyšetření asymtomatických žen (Májek, 2011 a 

Oberaigner, 2017 a Sarkeala, 2007). 
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V literárních zdrojích za posledních 8 let nejsou jednoznačné a 

významné důkazy, na základě, kterých by bylo možné rozhodnout 

o nejvhodnějším standardním věkovém intervalu 

mamografického preventivního vyšetření a intervalu mezi dvěma 

vyšetřeními v rámci celoplošného skríningu prsu u žen (Buist, 2004 

a Armstrong, 2007 a Simon, 2014 a Trentham, 2016 a Sharma, 

2018). 

V roce 2014 ve 25 zemích Evropy probíhal populační 

skríningový program (Deandrea, 2016). Jednotlivé věkové 

intervaly žen ve skríningu se lišily dolní nebo horní věkovou 

hranicí. Nejvíce států z Evropské unie má skríningový program v 

doporučené věkové skupině žen 50-69 let. Nejčastější časový 

interval mezi dvěma vyšetřeními jsou 2 roky a v roce 2014 ho mělo 

22 států, 3 státy Evropy měly interval tříletý. 

Národní mamografický skríningový program v České 

republice 

V České republice probíhá celoplošný, organizovaný a 

auditovaný mamografický skríning od září 2002. Současná síť 

mamografických center akreditovaných Ministerstvem 

zdravotnictví zajišťuje rutinní skríning všech českých žen ve věku 

nad 45 let. Skríningový program v České republice řídí na 

celostátní úrovni Komise pro skríning nádorů prsu Ministerstva 

zdravotnictví ČR. Na jeho organizaci a kontrole se odborně 

podílí Asociace mamodiagnostiků České republiky (AMA-CZ) 

(Mamo.cz: Program mamografického screeningu v České 

republice). 

http://www.mamo.cz/index.php?pg=asociace-mamodiagnostiku
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Rozložení sítě skríningových center napříč republikou splňuje 

požadavek geografického přístupu k této preventivní zdravotnické 

péči. V rámci auditu skríningového procesu jsou všechna 

akreditovaná mamografická centra povinna dvakrát ročně 

shromažďovat výsledky ověřených mamografických nálezů a 

zasílat je k validaci a následně k vyhodnocení do Ústavu 

biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v 

Brně. Po přísné validaci jsou údaje vloženy do centrální databáze 

(Májek, 2011). 

 

2. Hypotézy a cíle 

Ženy ve věku 40-45 let chodí na vyšetření jako samoplátkyně 

nebo je preventivní vyšetření hrazeno v rámci speciálních 

preventivních programů, mimo doporučený věkový skríningový 

interval. Za posledních 10 let pozorujeme stoupající počty nádorů 

u žen mladších 45 let, které mívají ve velké míře nepříznivé 

nádorové imunohistochemické parametre. 

Základním primárním cílem naší studie bylo zhodnotit, zda by 

ženy ve věku 40-45 let měly být rovněž součástí pravidelného 

plošného skríningu, to znamená, zda skríningové mamografické 

vyšetření odhalí u bezpříznakových žen ve věku 40-45 let stejný 

nebo odlišný výskyt pozitivních mamografických nálezů. 

Sekundárním cílem bylo potvrzení, že prodloužením 

současného dvouletého intervalu ve vybraných věkových 

skupinách žen na interval tříletý, nebude docházet k nárůstu 

záchytu pozitivních nálezů. 
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3. Materiál a metodika 

Studijní data 

Studijní data pocházela z Databáze dat Mamografického centra 

Fakultní nemocnice Bulovka a byla tvořena 2 zdroji, a to databází 

subjektů a databází záznamů. 

Sbíraná data obsahovala všechny subjekty, které se 

zúčastnily alespoň jedné skríningové návštěvy od 1. ledna 2008 do 

31. prosince 2017. Všechny vyšetřené ženy měly trvalé bydliště v 

Praze 8, Praze 9 nebo Praze – východ. V databázi bylo celkem 58 

851 subjektů. Z této databáze byly vyřazeny cizinky a také muži. 

Po vyřazení zůstalo 55.299 žen (tj. 93,93 % z původní databáze).   

Do skríningu v rámci studie byly zařazeny ženy ve věku 18–100 let. 

V konečné databázi subjektů po tomto vyřazení zůstalo celkem 55 

192 žen, tj. 93,78 %. Do studie byly zařazeny ženy, které neměly 

první mamografický nález hodnocený jako pozitivní. 

Celkem bylo tedy do studie zahrnuto 36 548 žen tj. 58,4 % 

žen z komunity, s průměrným věkem při vstupním 

mamografickým vyšetřením 57,8 let a průměrnou dobou 

sledování 4,1 roků. 

Databáze všech mamografických nálezů za celou dobu 

existence Mamocentra Fakultní nemocnice Bulovka obsahovala 

celkem 383 380 záznamů. Do konečného zpracování byly zařazeny 

pouze mamografické nálezy ze sledovaného období od 1.1.2008 

do 31.12.2017, tj. 159 561 záznamů. Z nich byly vybrány záznamy 

označené jako skríningová mamografie, tj. 100 768 záznamů, 



11 
 

nezávisle na počtu preventivních vyšetření. Do konečného 

zpracování bylo zařazeno celkem 100 768 záznamů. Počet 

vyřazených záznamů byl nižší než 20 %, proto tento zásah do 

výběru záznamů nemohl jakkoli ovlivnit výsledek studie. 

Klasifikace mamografických nálezů 

Klasifikace BI-RADS byla u ložiskových nálezů stanovena dvěma 

vyškolenými radiodiagnostiky. Ženy s klasifikací BI-RADS 1 a BI-

RADS 2 měly nález hodnocený jako negativní nebo benigní a 

pokračovaly v rutinním dvouletém skríningu bez dalšího 

doplňujícího vyšetření. Klasifikace nálezu BI-RADS 0 představovala 

neúplný výsledek, s možnou pravděpodobností karcinomu a 

vyžadovala další doplňující vyšetření do 1 měsíce. Kategorie 

hodnocení BI-RADS 3 označovala pravděpodobně benigní nález a 

vyžadovala další doplňující vyšetření nejpozději do 6 měsíců od 

skríningového vyšetření. Kategorie hodnocení BI-RADS 4 (4a, 4b, 

4c) představovala pravděpodobně maligní nález s následným 

histologickým ověřením, podobně jako kategorie BI-RADS 5, která 

označovala vysoko susp.maligní nález. Pozitivní nález BI-RADS 6 , 

který označoval známou malignitu byl vyřazen, protože nepatří do 

skríningu (Zonderland, 2013). 

Riziko karcinomu prsu bylo hodnoceno pomocí 

pozitivního prediktivního nálezu (PPF), který představoval nálezy 

BI-RADS 4 a 5 označované ve studii jako BI-RADS 4+. Rozšířený 

prediktivní nález (ePPF) představoval nález BI-RADS 4,5,0,3. 

Incidence prediktivního pozitivního nálezu (IR-PPF) a incidence 

rozšířeného prediktivního pozitivního nálezu (IR-ePPF) byly 

vyjádřeny na 1000 osoba-rok (py).  
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Statistické metody a analýzy 

Statistické analýzy se prováděly na konzervativní hladině 

významnosti, tj. 0,05, která připouští 5 % chybu výsledku. Síla 

výsledku byla ověřená testem porovnávajícím dvě nezávislé 

incidence, v testované skupině žen ve věku 40–45 let a v kontrolní 

skupině žen ve věku 45-50 let. Coxova regrese byla použita k 

hodnocení míry jeho výskytu u žen ve věku 40-45 let ve srovnání 

se staršími ženami. Kontrolní skupinu tvořily ženy ve věku 45-50 

let. 

Binární veličiny jako sex, BI-RADS byly hodnoceny počtem a 

proporcemi, včetně 95 % intervalu spolehlivosti. Kontinuální 

veličiny jako věk, délka doby dosledování byly hodnoceny 

průměrem včetně směrodatné odchylky a případně mediánem, 

doplněným interkvartilovým rozpětím (IQR), včetně směrodatné 

odchylky. Kontinuální veličiny byly stratifikovány podle věkových 

kohort nebo délky intervalu, které byly dále zpracovány podobně 

jako dichotomické veličiny. 

Intervaly mezi 2 skríningovými návštěvami byly stratifikovány 

následovně, ≤24 měsíců, 24 - ≤30 měsíců, 30 - ≤36 měsíců a> 36 

měsíců. K posouzení, zda prodloužený screeningový interval pro 

každou věkovou skupinu může zvýšit prediktivní pozitivní 

hodnotu, byl použit poměr šancí (OR) vypočítaný pomocí 

logistické regrese. Byla vytvořena referenční skupina žen ve věku 

40–50 let, která byla vyšetřována v intervalu 24–30 měsíců. Pro 

přísnější posouzení výsledku byla přijata hladina významnosti této 
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analýzy 0,20, která zvýšila citlivost výsledku a tím přispěla 

k odhalení možného podhodnocení. 

Kontinuální data byla prezentována pomocí parametrů 

deskriptivní statistiky, tj. průměrné hodnoty včetně standardní 

odchylky. Kategoriální proměnné byly prezentovány počtem a 

proporcí s 95 % intervalem spolehlivosti. 

Věk byl považován za expozici. Ženy ve studii představovaly 

58,4 % žen pocházejících ze stejné komunity, ve které byly 

zastoupené všechny věkové kohorty žen. Dostatečná délka doby 

dosledování byla 4 roky a ztráta dosledovaných subjektů mohla 

být menší než 25 %. 

Hodnocení kvality studie dle skóre NOS 

K hodnocení kvality kohortové studie byla použita metodika 

skórování: Newcastle-Ottawa Quality Assessment Scale, skóre 

výběru byly 4 body, srovnatelnosti kohort 1 bod, záchytu ve 

skríningu byly 2 body. Celkový počet bodů dosahoval maximálních 

7 bodů (Wels 2020). Studii lze hodnotit jako vysoce kvalitní. 

 

4. Výsledky 

Charakteristika souboru 

Počet žen, které absolvovaly první skríningové vyšetření, se 

snížil z 8 074 v roce 2008 na 1 524 žen v roce 2017. Průměrný věk 

žen mezi prvním a posledním rokem studie významně poklesl z 

57,5  na 53,1 let. Průměrná doba sledování jedné ženy ve skríningu 

ve sledovaném období od 1.1.2008 - 31.12.2017 byla 4,2 let. 
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Ženy ve věku od 40 let, které byly skríningově vyšetřené, byly 

rozdělené v 5letých věkových kohortách. Procentuální proporce 

byla 64 %, 86 %, 78 %, 73 % a 72 %. Nejnižší účast ve skríningu 

měly ženy ve věku 40-45 let a to 7,4 %.  Důvodem nižší účasti je 

fakt, že tyto ženy si preventivní vyšetření buď plně hradily, nebo 

ho měly hrazené v rámci doplňkového program zdravotních 

pojišťoven. Zajímavým poznatkem bylo, že rutinního 

mamografického vyšetření se zúčastnilo pouze 49,8 % žen starších 

než 70 let, které mají skríningové vyšetření plně hrazeno. 

Primárním cílem této studie bylo zhodnotit, zda by ženy ve věku 

40-45 let měly být rovněž součástí pravidelného plošného 

skríningu. 

Míra incidence BI-RADS 4+ (primární cíl) 

Výskyt nově diagnostikovaných pravděpodobně maligních 

nálezů (BI-RADS 4+) byl u žen ve věku 40–45 let 225 případů na 

100 000 žen ve skríningu), u kontrolní skupiny 45-50 let 331 

případů na 100 000 žen ve skríningu. Srovnatelnost výsledku mezi 

oběma skupinami žen potvrdila p-hodnota získaná z Coxovy 

regrese, kterou bylo potvrzeno, že ženy ve věku 40-45 let by měly 

z pravidelného plošného skríningu stejný prospěch jako ženyv 

kontrolní skupině. Tento výsledek podporuje vyslovenou 

hypotézu snížení dolní věkové hranice u žen vstupujících do 

současného skríningu. 

U žen postmenopauzálních ve věkové skupině 65-70 let a žen 

starších 70 let byl zjištěn nejvyšší výskyt pravděpodobně 

maligního nálezu, tj. vyšší než 450 případů na 100 000 žen ve 

skríningu. U žen starších 70 let nejrizikovějším faktorem vzniku 
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karcinomu prsu je věk, a to je jeden z důvodů, aby horní věková 

hranice pro skríning nebyla ohraničená dosažením určitého věku 

(van Dijck, 1997 a Walter, 2014). 

Proporce nálezů BI-RADS 4,5,0,3 (primární cíl) 

Analýzou senzitivity primárního cíle, kdy byl pravděpodobně 

maligní nález rozšířen o nález BI-RADS  0 (tj. nemožnost 

rozhodnout) a BI-RADS  3 (tj. pravděpodobně benigní), výsledky 

ukázaly, že u mladších žen ve srovnání se staršími ženami bylo 

zjištěno více nejistých nálezů, které potřebovaly další doplňující 

vyšetření. 

Ve věku 45-50 let byl nejvyšší záchyt nálezu BI-RADS 3 a to až 2 

775 případů na 100 000 žen ve skríningu a u žen ve věku 40-45 let 

to bylo 2 711 případů na 100 000 žen ve skríningu. U žen 

premenopauzálních a menopauzálních přetrvává vyšší denzita 

žlázy se sníženou mamografickou senzitivitou (Kerlikowske, 2013 

a Olsen, 2006). Vyšší denzita žlázy je daná fyziologicky v mladším 

věku, nebo je geneticky podmíněná, nebo vzniká vlivem 

hormonálních či jiných faktorů (Boyd, 2005 a Aiello, 2007). 

Naopak u žen starších 70 let s převážně involuční žlázou, byl 

potvrzen nižší výskyt nových pravděpodobně benigních nálezů a 

to 1 277 případů na 100 000 žen ve skríningu.  

V případě, že došlo k rozšíření pravděpodobně benigního 

nálezu o nález nemožno rozhodnout (BI-RADS  3+ 0) byl potvrzen 

nejvyšší záchyt nálezu u nejmladších vyšetřovaných žen ve věku 

40-45 let - 4 244 případů na 100 000 žen ve skríningu, zatímco u 

nejstarších sledovaných žen to bylo 1 895 případů na 100 000 žen 
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ve skríningu. Tyto výsledky byly opět potvrzením rutinní 

každodenní praxe. Výsledky analýzy senzitivity potvrdily, že záchyt 

pravděpodobně benigních nálezů a nálezů nemožno rozhodnout 

se mezi skupinami žen ve věku 40-45 let a 45-50 let významně 

nelišil a proto tento výsledek potvrdil platnost primárního cíle 

studie. 

Nejvyšší výskyt nových pravděpodobně maligních nálezů (BI-

RADS 4+) a nálezů nemožno rozhodnout (BI-RADS 0) byl u žen ve 

věku 60-65 let - 30 744 nálezů na 100 000 žen ve skríningu. Tento 

výsledek byl očekáván, protože koresponduje s výsledky 

z akreditovaných mamocenter (Dušek, 2014a). Důležitým 

zjištěním byl druhý nejvyšší záchyt těchto nálezů u žen ve věku 45-

50 let- 29 313 na 100 000 žen ve skríningu.  

Benefit z preventivního vyšetření žen ve věku 40-45 let 

potvrzuje podobný výsledek výskytu nových případů rozšířené 

pozitivní prediktivní hodnoty, tj. nálezů BI-RADS 4,5,0,3, kde mezi 

skupinou testovanou a kontrolní nebyl prokázán rozdílný výskyt. 

Výskyt nálezů BI-RADS 4,5,0,3 byl nejčastější u mladších žen ve 

věku 40- 45let - 42,44 na 1000 osoba-roků ve srovnání s ostatními 

věkovými kohortami. Rozšířená prediktivní hodnota, t.j zjištěný 

počet nových pravděpodobně maligních nálezů, pravděpodobně 

benigních a nejednoznačných nálezů, byla 5–18krát vyšší než 

incidence pozitivní prediktivní hodnoty v závislosti na věkové 

skupině. 
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Proporce nálezu BI-RADS 4+ (sekundární cíl) 

K povrzení vytýčeného sekundárního cíle byla provedena 

analýza hodnotící vliv věku skrínovaných žen na výskyt 

pravděpodobně maligního nálezu (BI-RADS 4+) a délky intervalu. 

Sekundárním cílem studie bylo zjistit optimální interval mezi po 

sobě následujícími skríningovými vyšetřeními, ve kterém by 

nedocházelo k nárůstu nově diagnostikovaných pravděpodobně 

maligních nálezů a potvrzení, že lze používaný 2letý interval 

bezpečně prodloužit. Ve věku 40-50 let byl počet nových 

pravděpodobně maligních nálezů 0,8 % v intervale kratším než 24 

měsíců po předchozím skríningovém vyšetření a u žen ve věku 50-

60 let dosahoval hodnotu 1,2 %. Míra výskytu byla ve všech 

věkových kohortách stabilní po dobu 12 měsíců, protože bylo 

potvrzeno, že se nelišila mezi screeningovými intervaly 24–30 a 

30–36 měsíců. Bylo prokázáno, že v intervalu kratším než 36 

měsíců od předcházejícího mamografického vyšetření se výskyt 

pravděpodobně maligního nálezu u žen ve věku 40-60 let 

významně nelišil.  

Pro potvrzení možnosti optimalizace skríningových intervalů 

bylo důležité zjištění zvýšení výskytu pravděpodobně maligních 

nálezů (BI-RADS4+) u žen ve věku 40-50 let na 1,1 % pokud u nich 

interval následujícího mamografického skríningového vyšetření 

přesáhl 36 měsíců. Poměr šancí 1,6 představoval u nich 73% 

zvýšení míry výskytu pravděpodobně maligního nálezu, když byly 

vyšetřované v intervale delším než 36 měsíců. Prodloužení 

skríningového intervalu u žen starších 40 let nad 36 měsíců by 
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znamenalo větší počet pravděpodobně maligních nálezů, nebo 

záchyt nádorů v pokročilejším stádiu nemoci. 

Proporce nálezů 4,5,0,3 (sekundární cíl) 

Při rozšíření diagnostiky pravděpodobně maligních o nálezy 

nemožno rozhodnout a pravděpodobně benigní nálezy se u žen ve 

věku 40-50let nelišil napříč intervaly mezi dvěmi skríningovými 

vyšetřeními. Počet nově diagnostikovaných nálezů definovaných 

jako rozšířený prediktivní nález ale klesal se stoupajícím věkem.  

 

5. Diskuse 

Záznamy do studie byly vybírané z každoročně validovaných 

mamografických nálezů. Celostátní centrální sběr nálezů a jejich 

validaci provádí Ústav biostatistiky a analýz Lékařské fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně, a to od samého počátku skríningu 

v České republice. Po přísné validaci údajů, která probíhá 2x ročně 

na jaře a na konci roku se údaje každoročně vkládají do centrální 

databáze mamografického skríningu. Jejich každoroční 

vyhodnocení slouží k hodnocení kvality skríningového procesu 

v jednotlivých centrech. 

Studie vycházela z výsledků nálezů rutinně prováděného 

mamografického skríningu u bezpříznakových žen. Ve studii byly 

ignorovány výsledky doplňujících vyšetření, následující po 

standardním skríningovém vyšetření. Tato kohortová studie 

vycházející ze sběru dat v 10letém časovém intervalu prokázala, 

že rutinní mamografický screening rozšířený o ženy ve věku 40-45 

let může výrazně přispět k včasnému odhalení přednádorových a 
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minimálních zejména neinvazivních maligních nádorů prsu. 

Výsledky studie prokázaly, že riziko vzniku zhoubných nádorů prsu 

se významně statisticky nelišilo mezi skupinou žen ve věku 40-45 

let a kontrolní skupinou ve věku 45-50 let. Tento výsledek byl v 

souladu s dříve publikovanými informacemi (Oberaigner, 2017 a 

Moss, 2015 a Pitman, 2017 a Desantis, 2015 a Armstrong, 2007). 

Na základě publikovaných informací se proto již některé státy 

nebo jejich regiony rozhodly zahrnout do mamografického 

skríningového programu ženy ve věku 40–45 let (Oberaigner, 

2017 a Adib, 2009). Riziko výskytu nově diagnostikovaných 

pravděpodobně maligních nádorů u mladších žen podporuje 

hypotézu snížení dolní věkové hranice u žen vstupujících do 

současného skríningu (Moss, 2015). Retrospektivní analýzou 

souboru mladých žen, kterým byl diagnostikován zhoubný 

novotvar prsu ve věku 40-45 let se ve studii v souladu s recentní 

literaturou potvrdil význam preventivního mamografického 

vyšetření žen už od 40 let. 

Vyšší incidence nově diagnostikovaných pravděpodobně 

maligních nálezů ( BI-RADS 4+) byla zjištěna u žen starších 65 let, 

a především u žen starších 70 let. Záchyt těchto nových 

pravděpodobně maligních nálezů lze vysvětlit více faktory, jako je 

u některých žen přetrvávající vyšší denzita prsní žlázy, která je 

popisována v některých studiích u žen užívajících hormonální 

substituční terapii (Kerlikowske, 2013 a Byrne, 1995), dále věkově 

specifickými rizikovými faktory, nadváhou nebo obezitou a nízkou 

fyzickou aktivitou. Nejjednoznačnějším rizikovým faktorem u 

těchto žen je vysoký věk (Byrne, 1995 a Edwards, 2000 a Lee, 

2018). 
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U žen ve věku 40–50 let byly častěji popisované nálezy 

jako nemožno rozhodnout (BI-RADS 0) a pravděpodobně benigní 

(BI-RADS 3). Mladší ženy ve srovnání se staršími mají ještě 

fyziologicky vyšší denzitu žlázy, která vede ke snížení 

mamografické senzitivity a tím se sekundárně zvyšují počty 

doplňujících vyšetření (Shen, 2001). K vyšší mamografické 

denzitě, a tím i vyššímu počtu nejasných mamografických nálezů 

zejména u premenopauzálních žen, může přispívat i mnoho 

dalších faktorů jako je stres, vysoké pracovní nasazení, užívání 

orální antikoncepce, dlouhodobá hormonální stimulace 

(Albeshan, 2018). Nadhodnocování nebo podhodnocování 

ložiskových nálezů může vést k falešné negativitě nebo falešné 

pozitivitě nálezů (Duffy, 2005 a Njor, 2001 a Pulitu, 2012 a Wu, 

2018). Počet a indikovaný typ doplňujících vyšetření se liší mezi 

jednotlivými pracovišti a jednotlivými státy (Buist 2004, Sharma 

2018, Boyd 2007, Aiello 2005.). 

V naší studii byly pro účely hodnocení intervalu preventivních 

mamografických nálezů mezi dvěma skríningovými vyšetřeními 

ženy stratifikovány do 10letých věkových skupin: 40-50, 50-60, 60-

70, >70 let a intervaly mezi jednotlivými mamografickými 

vyšetřeními byly stratifikovány na období ≤24 měsíců, 24-30, 30-

36, >36 měsíců. Z analýzy dat vyplynulo, že skríningové 

mamografické vyšetření prováděné každé 2 roky bylo vhodné pro 

ženy do 70 let, protože výskyt pozitivního prediktivního nálezu (BI-

RADS 4 a 5) u žen stratifikovaných do 10letých kohort byl 

konzistentní bez významného zvýšení. Důležitým zjištěním byla 

incidence pravděpodobně maligních nálezů, které byly častěji 

pozorovány mezi dvěma vyšetřeními v intervalu 24-30 měsíců, a 
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to u žen starších 70 let. Tyto ložiskové změny podle literatury 

významně souvisí s věkem, který je považován za hlavní rizikový 

faktor pro rakovinu prsu v pozdním věku (Walter, 2014). Výsledky 

studie potvrdily význam pravidelného skríningu u žen nad 70 let 

ve dvouletém intervalu. 

Celosvětově dosud není jednotný konsensus ohledně dolní tak 

horní věkové hranice pro mamografický skríning. Výskyt 

zhoubných nádorů prsu se s přibývajícím věkem postupně zvyšuje 

a bez preventivních pravidelných vyšetření může být maligní 

nádor prsu diagnostikován u žen starších 70 let náhodně, obvykle 

v rámci jiného klinického vyšetření při probíhajícím akutním 

onemocnění nebo chronickém onemocnění (Edwards, 2000). 

V České republice, která nemá horní věkové omezení u prevenci 

prsu se teda jedná o ženy, které z vlastní vůle, nebo na základě 

polymorbidity mamografický skríning nenavštěvují. Proto je u nich 

diagnostikováno častěji pokročilé stádium nádorových změn (Lee, 

2018 a Simon, 2014). 

Studií bylo potvrzeno bezpečné prodloužení skríningového 

intervalu ze dvou na maximálně tři roky u žen pouze ve věku od 

50 do 70 let. Současně bylo zjištěno, že bez ohledu na věk, 

skríningový interval delší než tři roky, je spojen se zvýšeným 

záchytem pravděpodobně maligních abnormalit. Tento výsledek 

poukazuje nato, že preventivní mamografické vyšetření 

s intervalem delším než tři roky, by mohlo vést k selhání detekce 

minimálních asymptomatických nálezů v prsu. Proto je potřeba 

klást důraz nato, aby nebyl překračován tříletý skríningový 

interval.  
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Výskyt pravděpodobně benigního nálezu nebo nálezu 

nemožno rozhodnout, které vyžadují další doplňující vyšetření, 

klesal s rostoucím věkem žen, bez ohledu na vyšetřovaný interval 

mezi dvěma skríningovými vyšetřeními.  U postmenopauzálních 

žen dochází u většiny k významné redukci žlázy, což usnadňuje 

mamografickou diagnostiku ložiskových změn a zároveň snižuje 

jak nadhodnocování mamografických nálezů, tj. falešnou 

pozitivitu tak i podhodnocování nálezů, tj. falešnou negativitu (van 

Dijck, 1997). 

Silnou stránkou studie je velký počet zařazených subjektů a 

dlouhé sledovací období se silnou statistickou výpovědí, která 

umožňuje, aby výsledky ze studie byly zobecněné. Preventivní 

mamografické vyšetření probíhalo MZ akreditovaném 

mamografickém centru, s pravidelnou roční kontrolou jeho kvality 

a validací mamografických nálezů. Mamografické snímky byly 

v 10letém časovém intervalu pořízené na mamografických 

přístrojích s nepřímou a přímou digitalizací.  

Výsledky studie by měly být obecně použitelné pro českou 

cílovou populaci, jak dokazuje vyšší skóre NOS potvrzující vysoce 

kvalitní studii. 

Za slabou stránku studie lze považovat, že hodnocení nálezů se 

zaměřilo pouze na výsledky skríningové mamografie a nebyly 

použité výsledky z doplňujících vyšetření a histologické nálezy. 

Informace o ženách s vyšším než průměrným rizikem zhoubných 

nádorů prsu (s mutací genu BRCA1/2, s významnou rodinnou 

zátěží, se zářením na oblast hrudníku v minulosti) nebyly ve studii 

analyzovány samostatně. 
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Potenciálním omezením retrospektivní studie může být její 

monocentrický design, který neumožňuje porovnat získané 

výsledky v rozsahu, který tato studie nabízí s výsledky získanými 

v jiném českém mamografickém centru. Dalším omezením může 

být nízká míra účasti na preventivním vyšetření u žen ve věku 40–

45 let, které se preventivního vyšetření účastnili jako 

samoplátkyně, nebo v rámci doplňkových programů jednotlivých 

pojišťoven. Toto sice přispívá k možnému částečnému zkreslení, 

ale konečné výsledky by neměly být ovlivněny, protože síla 

analýzy prokázala dostatečný počet žen ve sledované nejmladší  

skupině žen ve věku 40-50 let. Pokrytí populace žen pravidelným 

skríningovým vyšetřením se pohybovalo mezi 50 % až 86 % žen v 

závislosti na jednotlivých věkových kohortách, což se patrně 

odrazilo ve vyšší míře výskytu pravděpodobně maligního nálezu u 

nejstarších žen a to z důvodu pouze 50% účasti na 

mamografickém skríningovém programu. 

Z výsledků nově diagnostikovaného pravděpodobně maligního 

nálezu (BI-RADS 4+) v jednotlivých věkových skupinách vyplývá, že 

nejvyšší záchyt nálezu byl zjištěn ve věku nad 70 let. 

Pravděpodobně maligní nález u nich byl významně vyšší než 

v kontrolní skupině žen ve věku 45- 50let. Tento výsledek 

podporuje význam mamografického skríningu u žen starších 70 

let. 

Stejná míra výskytu pozitivního prediktivního nálezu u žen ve 

věku 40–45 let ve srovnání se ženami již standardně zařazenými 

ve skríningu potvrzuje, že i mladší ženy by měly z preventivního 

mamografického vyšetření významný benefit. Význam 

preventivního vyšetření by spočíval v možnosti záchytu 
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asymptomatických nádorových změn u těchto žen a to, pokud by 

byly zařazené do rutinního mamografického screeningového 

programu (Desantis, 2015 a Moss, 2015). 

6. Závěr 

Cílem studie bylo zjištění statisticky podložených údajů, které 

lze v budoucnosti využít k optimalizaci skríningového procesu 

v České republice. Výsledkem je návrh podložený epidemiologicky 

validními daty pro úpravu doporučeného věkového intervalu pro 

skríningové vyšetření prsu a intervalu mezi jednotlivými 

preventivními vyšetřeními ve vybraných skupinách žen. Výsledky 

studie potvrdily vyslovené hypotézy na rozšíření pravidelného 

skríningového programu na ženy ve věku 40-45 let. V této věkové 

kohortě byl záchyt suspektních nádorových a vysoce 

pravděpodobně nádorových změn srovnatelný s kontrolní 

skupinou ve věku 45-50 let a zároveň častěji popisované 

pravděpodobně benigní nálezy naznačují, proč by mělo být 

zváženo zařadit ženy ve věku 40–45 let do rutinního 

mamografického screeningového programu.  Mladší ženy mají 

častěji diagnostikovaný špatně diferencovaný karcinom prsu, 

který vyžaduje včasnou diagnostiku, aby zůstala zachovalá dobrá 

kvalita jejich života a nezvyšovala se mortalita na toto 

onemocnění (Sarkeala, 2008). Další uvedenou analýzou bylo 

potvrzeno bezpečné prodloužení skríningového intervalu ze dvou 

na tři roky u žen ve věku od 50 do 70 let. Naopak studie potvrdila 

význam pravidelného skríningu u žen nad 70 let ve dvouletém 

intervalu, kde za hlavní faktor vzniku nádorových změn musíme 

považovat věk (van Dijck 1997, Walter 2014). Význam 

mamografického skríningového programu závisí na včasném 
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odhalení jakéhokoliv pozitivního prediktivního nálezu nejen u 

mladších žen, ale také na přísném dodržování preventivního 

intervalu mezi dvěma skríningovými vyšetřeními, který nebude 

delší tří let u všech žen v populaci. Jedná se o první takto podrobné 

šetření tohoto druhu v České republice, které poskytuje statisticky 

podložené údaje k optimalizaci skríningového procesu, konkrétně 

úpravu doporučeného věkového intervalu pro skríningové 

vyšetření prsu a intervalu mezi jednotlivými preventivními 

vyšetřeními u vybraných skupin žen. Soubor standardizovaných 

opatření musí být striktně dodržován, aby byla zachována 

efektivita skríningu, bez dalších vícenákladů. Stratifikace a 

optimalizace skríningového procesu vychází z předpokladu, že čím 

častější jsou intervaly mezi jednotlivými preventivními 

vyšetřeními, tím jsou vynakládány větší finanční náklady 

ze systému veřejné zdravotní péče. Velmi důležitou informací 

vycházející ze studie je snížení dolní věkové hranice žen 

zařazených do skríningu a umožnění časné diagnostiky maligních 

nádorů skupině mladých, bezpříznakových žen.  
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