
Optimalizace věkové hranice mamografického skríningu u žen, možnosti 

zlepšení prevence karcinomu prsu v ČR. 

 

Abstrakt. 

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 %. 

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 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. 

 

 


