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p fi e h l e dAnal˘za hematoonkologick˘ch dat v Národním onkol. registru âR
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Souhrn
Práce navrhuje novou formu populaãní registrace hematoonkologick˘ch diagnóz v âeské republice, neboÈ stávající parametrická struk-
tura databáze Národního onkologického registru (NOR) je pro tento úãel nevyhovující. Univerzální parametry postavené na vût‰ino-
vém systému TNM klasifikace nevyhovují mezinárodním diagnostick˘m kritériím hematoonkologick˘ch diagnóz, pfiedev‰ím leuké-
mií. PfiedloÏen˘ návrh respektuje pravidla správy dat NOR a pfiedstavuje minimální smysluplnou verzi. Návrh je konsensem ãelních
pfiedstavitelÛ ãeské hematoonkologie. 
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Summary
A new version of population-based registry for hematooncology is proposed due to insufficient parametric structure of current Czech
National Cancer Registry (NCR). Universal NCR database is optimized for major TNM classification systems and does not reflect
diagnostically specific markers of hematooncology, namely in the case of leukemia. Proposed version is compatible with current data
management system of NCR. New parametric structure was proposed on the basis of wide consensus of Czech professionals working
in the field of hematooncology. 
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Úvod
Hematoonkologie patfií k oborÛm, u kter˘ch do‰lo v posled-
ních dvou dekádách k prudké akceleraci poznatkÛ v oblas-
ti diagnostiky i léãby. Tento rychl˘ v˘voj umoÏÀující raci-
onální stanovování prognostick˘ch faktorÛ a cílenou
stratifikaci léãebn˘ch postupÛ nejsou schopny sledovat
registry, které danou problematikou neÏijí. Vzhledem
k vysok˘m nákladÛm moderní léãby je poÏadavkem doby
hodnotit dosaÏené v˘sledky z hlediska medicíny zaloÏené
na dÛkazech s doplnûním adekvátní dokumentace ekono-
mick˘ch nákladÛ („cost effectiveness“). JiÏ dnes zdravot-
ní poji‰Èovny po odborn˘ch spoleãnostech vyÏadují infor-
mace o incidenci onemocnûní, pro nûÏ je tato extrémnû
nákladná léãba indikována, dále rozvahy o pfiedpokláda-
n˘ch roãních nákladech a trendech jejich rÛstu. V blízké
budoucnosti je jistû nebudou zajímat jen v˘sledky zahra-
niãních multicentrick˘ch studií vycházejících vût‰inou
z firemních zadání, ale i v˘sledky dosaÏené nákladnou léã-
bou v âR a postupnû také v˘sledky, kter˘ch dosahují jed-

notlivá pracovi‰tû a léãebná centra. JiÏ dnes se hodnocení
kvality léãebné péãe stává i jednou z priorit MZ âR.
V‰echny tyto poÏadavky vytváfiejí na lékafie a dal‰í speci-
alisty tlak smûfiující k prÛbûÏnému sbûru a anal˘ze smys-
lupln˘ch populaãních dat. Za smysluplná lze pak povaÏo-
vat pouze taková data, která umoÏní odpovûdnû informovat
o epidemiologické zátûÏi populace danou chorobou, o rizi-
kov˘ch stavech pacientÛ a jejich dÛsledcích pro diagnosti-
ku a léãbu a samozfiejmû také o nákladech. Kromû jasného
informaãního pfiínosu taková data zpûtnû motivují odbor-
nou vefiejnost k jejich pofiizování. Lékafii provádûjí popu-
laãní hlá‰ení mimo svou hlavní pracovní náplÀ a motivaci
tudíÏ potfiebují. Naopak bohuÏel platí, Ïe sbûr populaãních
dat, která nerespektují zásadní diagnostické a léãebné prin-
cipy dané diagnostické skupiny, se úãinkem zcela míjí a je
neobhajiteln˘. Cílem této práce je navrhnout parametricky
smyslupln˘ záznam pro populaãní registraci pacientÛ
s hematoonkologick˘m onemocnûním. Návrh je veden sna-
hou vyfie‰it závaÏné problémy stávající registrace tûchto dat
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v Národním onkologickém registru âR (NOR) zároveÀ v‰ak
tuto registraci nerozbíjet nadbyteãn˘mi poÏadavky jedné
odborné skupiny.
Hlavní problém registru NOR v hematoonkologické ãásti
vidíme v tom, Ïe ve své univerzální podobû nerespektuje
zásadní principy diagnostiky a léãby hematoonkologick˘ch
onemocnûní a sbíraná data jsou tak pro tyto diagnostické
skupiny a priori znehodnocena a nevyuÏitelná. V hlá‰ení je
s velkou setrvaãností poÏadována zastaralá klasifikace
hematoonkologick˘ch chorob a také fiada – z hlediska tûch-
to chorob – irelevantních údajÛ. To v minulosti jistû odra-
zovalo hematology od peãlivého hlá‰ení. Sbíraná data navíc
dosud nebyla podrobena odborné anal˘ze hematoonkologÛ.
AÏ tomto roce ukázala anal˘za, kterou umoÏnilo zpfiístup-
nûní v‰ech dat v NOR, skuteãnost, Ïe pfiedev‰ím pfii hodno-
cení diagnostick˘ch ukazatelÛ a mortality na hematoonko-
logická onemocnûní jsou tato data zavádûjící a u leukémií
aÏ nepouÏitelná. K tûmto závûrÛm dospûl odborn˘ kolektiv
analyzující data NOR ve srovnání sklinick˘mi registry vede-
n˘mi âeskou hematologickou spoleãností a ve srovnání
s relevantními literárními údaji.
Vtomto pfiíspûvku se pokusíme navrhnout takov˘ obsah popu-
laãní databáze hematoonkologick˘ch chorob, kter˘ by byl
smyslupln˘ a pfiijateln˘ pro lékafie – hematology a kter˘ by
poskytl dostatek nezbytn˘ch údajÛ pro populaãní anal˘zy.

1. Klasifikace
Jak jsme jiÏ napsali v úvodu, jedním z nejv˘znamnûj‰ích
nedostatkÛ MKN10 klasifikace uÏívané v NOR je to, Ïe kla-
sifikace hematoonkologick˘ch chorob zde mnoho let zao-
stávala za klasifikací uÏívanou hematology i patology.
Vyhledávání kódÛ s odli‰n˘mi názvy pro fiadu nehodgkin-
sk˘ch lymfomÛ ãi leukémií vedlo k chybám a nechuti hema-
tologÛ se na tomto systému podílet. Snaha o vytváfiení rÛz-
n˘ch pfievodních systémÛ sesbíraná data v registru a jejich
statistické zpracování je‰tû více zkreslovala. ÚZIS sice na
internetu informoval o zavedení MKN-O-3 klasifikace do
NOR od 1.1.2005 (www.uzis.cz/cz/nor/sdeleni.htm), ale
o této informaci se vût‰ina lékafiÛ dosud nedozvûdûla a tudíÏ
s ní ani nepracuje. Chybí i provádûcí pokyn, jak pacienty
dle MKN-O-3 zadávat. DÛleÏitou otázkou totiÏ je, zda se
má MKN-O-3 klasifikace, která plnû odpovídá souãasné
WHO klasifikaci nádorov˘ch chorob (tab.1) a tedy potfie-
bám hematologÛ, „roubovat“ do MKN10. Domníváme se,
Ïe by to nebylo moudré. WHO klasifikace má svou jedno-
znaãnou a smysluplnou strukturu a obsahuje jednotky, kte-
ré MKN10 nemûla – napfi. myeloproliferativnû-myelodys-
plastick˘ syndrom atd.. Proto by bylo dle na‰eho názoru
nejlep‰í pfiifiadit hematoonkologick˘m diagnózám nové
kódy a systém MKN10 v hematoonkologii dále jiÏ vÛbec
nepouÏívat. 

2. Hlá‰ení incidence a léãby hematoonkologick˘ch chorob
Souãasné hlá‰ení NOR (Obr. 1) je navrÏeno pro záznamy
o solidních nádorech a pro hematology obsahuje fiadu zby-
teãn˘ch a neaplikovateln˘ch parametrÛ a celkovû svou
strukturou této diagnostické oblasti nevyhovuje. Proto jsme
se rozhodli vypracovat a nabídnout nov˘ formuláfi speci-
ficky pro hematoonkologii. NavrÏené hlá‰ení (Obr. 2) obsa-
huje jen zcela základní a minimální údaje, které jsou dle
na‰eho názoru pro hematoonkologick˘ populaãní registr
nezbytné:

I. Základní identifikaãní údaje nemocného
II. Základní údaje o pracovi‰ti, které diagnózu stanovilo
III. Základní údaje o diagnóze, o typu choroby a o jejím

rozsahu, na základû ãeho a kdy byla stanovena, a také
zda se nejedná o sekundární malignitu

IV. Základní údaje o léãbû – kauzální léãba ano/ne, proã
ne a které pracovi‰tû je za léãbu odpovûdné

V. Údaje o tom, zda pacient Ïije ãi ne a pokud zemfiel,
zda byla pfiíãinou smrti nádorová choroba

3. Implementace novû navrÏené parametrické hlá‰enky
v praxi
NíÏe specifikovan˘m návrhem nového hlá‰ení samozfiejmû
v Ïádném pfiípadû nechceme naru‰it systém správy dat NOR
a sbûr dat ostatních onkologick˘ch diagnóz, pro které je stá-
vající forma NOR vyhovující. Ná‰ cíl je pfiesnû opaãn˘, a sice
pfiispût k vût‰í smysluplnosti a zkvalitnûní národní populaãní
databáze o epidemiologii zhoubn˘ch nádorÛ. Z toho dÛvodu
byl níÏe uveden˘ návrh citlivû uspofiádán jako skuteãnû mini-
mální sada parametrÛ nutná pro populaãní sumarizace vhema-
toonkologii, za podrobné diagnostické a léãebné sledování jiÏ
dfiíve pfievzala odpovûdnost sama odborná spoleãnost. 
Vûfiíme, Ïe s pochopením a pfiijetím nového hlá‰ení hema-
toonkology nebude problém. NíÏe specifikovan˘ návrh
vyhovuje pravidlÛm této oblasti a je pfiíslibem potfiebn˘ch
informací. Návrh byl také v pfiedbûÏné diskuzi schválen
vedoucími pfiedstaviteli hematoonkologick˘ch center.
Vlastní praktická implementace a informatické zaji‰tûní
musí b˘t samozfiejmû zaloÏeny na moderním on-line pfií-
stupném a spravovaném registraãním systému, kter˘ záro-
veÀ zajistí pohodln˘ sbûr nûkter˘ch specifick˘ch paramet-
rÛ, aniÏ by se jakkoli komplikovala práce kolegÛ z ostatních
diagnostick˘ch skupin. Vytvofiení takového zázemí je dnes
jiÏ standardem. Lep‰í implementaci a podchycení v praxi
by také pfiispûlo uznání akreditovan˘ch hematoonkologic-
k˘ch center jako center NOR, se zaji‰tûnou správou dat. 
¤e‰ením, jak dosáhnout pfiijatelné úrovnû hlá‰ení hemato-
onkologick˘ch diagnóz do registru NOR je získat odborní-
ky – hematology ke spolupráci na hlá‰ení pfiedem diskuto-
van˘ch základních dat do smysluplného a maximálnû
racionálního registru. Tomuto by nejvíce napomohlo co nej-
vût‰í zjednodu‰ení pfiedávání v˘sledkÛ do registru – napfi.
automatick˘m exportování dat z elektronick˘ch nemoc-
niãních informaãních systémÛ do on-line spravovaného
registru. Dal‰ím nezbytn˘m krokem by mûlo b˘t zaji‰tûní
kontroly úrovnû hlá‰ení pfiímo pûti centry intenzivní hema-
toonkologické péãe pro dospûlé nemocné (pokud tuto úlo-
hu pfiijmou) – ÚHKT Praha, Hematoonkologické oddûlení
FN v Plzni, II. interní klinika FN v Hradci Králové, Inter-
ní hematoonkologická klinika FN v Brnû-Bohunicích
a Hematoonkologická klinika FN v Olomouci, a dále dvû-
ma pediatrick˘mi centry – Onkologická klinika FN v Moto-
le a Hematoonkologická klinika FN v Brnû-Bohunicích.
Dal‰í podmínkou úspûchu je pravidelná diskuse odborníkÛ
nad získan˘mi daty, která musí b˘t pro tuto diskusi dostup-
ná v˘raznû dfiíve neÏ dnes. Posledním, ale ne nev˘znam-
n˘m zkvalitÀujícím prvkem je úhrada vyÏádané práce, kte-
rá by lékafie k vyplÀování hlá‰ení motivovala a na druhé
stranû by dávala prostor pro postihy pfii neplnûní. 

Tato práce byla pfiipravena s pfiispûním grantové podpory
IGA MZ âR NR/8080-3.

anal˘za hematoonkologick˘ch dat v Národním onkologickém registru âR
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CHRONICKÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ
NEMOCI

9875/3 Chronická myeloidní leukemie 
9963/3 Chronická neutrofilní leukemie 
9964/3 Chronická eosinofilní leukemie /hypereosinofilní syn-

drom 
9950/3 Polycythaemia vera 
9961/3 Chronická idiopatická myelofibróza 
9962/3 Esenciální trombocytemie 
9975/3 Chronická myeloproliferativní nemoc, neklasifikova-

telná 

MYELODYSPLASTICKÉ / MYELOPROLIFE-
RATIVNÍ NEMOCI

9945/3 Chronická myelomonocytická leukemie 
9876/3 Atypická chronická myeloidní leukemie 
9946/3 Juvenilní myelomonocytická leukemie 
9975/3 Myelodysplastická/myeloproliferativní nemoc,nekla-

sifikovatelná 

MYELODYSPLASTICKÉ SYNDROMY
9980/3 Refrakterní anémie 
9982/3 Refrakterní anémie s prsténãit˘mi sideroblasty 
9985/3 Refrakterní cytopenie s dysplazií ve více fiadách 
9983/3 Refrakterní anémie s excesem blastÛ 
9986/3 Myelodysplastick˘ syndrom spojen˘ s izolovanou dele-

cí (5q) 
9989/3 Myelodysplastick˘ syndrom, neklasifikovateln˘ 

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKEMIE
Akutní myeloidní leukemie s cytogenetick˘mí
abnormalitami

9896/3 AML s t(8;21)(q22;q22), (AML1/ETO) 
9871/3 AML s inv(16)(p13q22) nebo t(16;16)(p13;q22),

(CBFß/MYH11) 
9866/3 Akutní promyelocytická leukemie (AML

s t(15;17)(q22;q12), (PML/RARa) a varianty) 
9897/3 AML s 11q23 (MLL) abnormalitami 
9895/3 Akutní myeloidní leukemie sdysplazií ve více fiadách 

s pfiedchozím myelodysplastick˘m syndromem 
bez pfiedchozího myelodysplastického syndromu

9920/3 Akutní myeloidní leukemie amyelodysplastick˘ syn-
drom, spojené s terapií 
S terapií alkylaãními látkami
S terapií inhibitorem topoizomerázy II
Akutní myeloidní leukemie, dále nezafiazovaná

9872/3 Akutní myeloidní leukemie, minimálnû diferencovaná 
9873/3 Akutní myeloidní leukemie bez vyzrávání 
9874/3 Akutní myeloidní leukemie s vyzráváním 
9867/3 Akutní myelomonocytická leukemie 
9891/3 Akutní monoblastická a monocytická leukemie 
9840/3 Akutní erytroidní leukemie 
9910/3 Akutní megakaryoblastická leukemie 
9870/3 Akutní bazofilní leukemie 
9931/3 Akutní panmyelóza s myelofibrózou 
9930/3 Myeloidní sarkom 
9805/3 Akutní leukemie ze smí‰en˘ch linií 

NÁDORY Z B BUNùK
Nádor z prekurzorov˘ch B-bunûk

9835/3 Prekurzorová B lymfoblastická leukemie1 / 
9728/3 Prekurzorov˘ B lymfoblastick˘ lymfom2 

Nádory ze zral˘ch B-bunûk
9823/3 Chronická lymfocytická leukemie1 / 
9670/3 malobunûãn˘ lymfocytick˘ lymfom2 
9833/3 Prolymfocytická leukemie z B-bunûk 
9671/3 Lymfoplazmocytick˘ lymfom 
9689/3 Splenick˘ lymfom marginální zóny 
9940/3 Trichocelulární leukemie 
9732/3 Plazmocytární myelom 
9731/3 Solitární plazmocytom kosti 
9734/3 Extraosální plazmocytom 
9699/3 Extranodální lymfom z B-bunûk marginální zóny ze

slizniãní lymfatické tkánû (MALT-lymfom) 
9699/3 Nodal marginal zone B-cell lymfom 
9690/3 Folikulární lymfom 
9673/3 Lymfom z bunûk plá‰Èové zóny 
9680/3 Difuzní velkobunûãn˘ lymfom z B-bunûk 
9679/3 Mediastinální (thymick˘) velkobunûãn˘ lymfom z B-

bunûk 
9680/3 Intravaskulární velkobunûãn˘ lymfom z B-bunûk 
9678/3 Primární exsudativní lymfom („primary effusion lymp-

homa“) 
9687/3 BurkittÛv lymfom1 / 
9826/3 Burkittova leukemie2 

B-bunûãné proliferace nejistého maligního potenci-
álu

9766/1 Lymfomatoidní granulomatóza 
9970/1 Posttransplantaãní lymfoproliferativní porucha, poly-

morfní 

NÁDORY Z T A NK BUNùK
Nádory z prekurzorov˘ch T-bunûk

9837/3 Prekurzorová T lymfoblastická leukemie1 / 
9729/3 Prekurzorov˘ T lymfoblastick˘ lymfom2 
9727/3 Blastick˘ lymfom z NK bunûk** 

Nádory ze zral˘ch T a NK-bunûk
9834/3 Prolymfocytická leukemie z T-bunûk 
9831/3 Lymfocytická leukemie z velk˘ch granulárních T-

bunûk 
9948/3 Agresivní leukemie z NK-bunûk 
9827/3 Adultní leukemie/lymfom z T-bunûk 
9719/3 Extranodální lymfom z NK/T-bunûk, nazálního typu 
9717/3 Lymfom z T-bunûk, enteropatick˘ typ 
9716/3 Hepatosplenick˘ lymfom z T-bunûk 
9708/3 PodkoÏní panniculitis-like lymfom z T-bunûk 
9700/3 Mycosis fungoides 
9701/3 Sézaryho syndrom 
9718/3 Primární koÏní anaplastick˘ velkobunûãn˘ lymfom 
9702/3 Periferní lymfom z T-bunûk, nespecifikovan˘ 
9705/3 Angioimunoblastick˘ lymfom z T-bunûk 
9714/3 Anaplastick˘ velkobunûãn˘ lymfom 

T-bunûãné proliferace nejistého maligního potenci-
álu

9718/1 Lymfomatoidní papulóza 

HODGKINÒV LYMFOM
9659/3 Nodulární HodgkinÛv lymfom, lymfocytárnû predo-

minantní 
9650/3 Klasick˘ HodgkinÛv lymfom 
9663/3 Klasick˘ HodgkinÛv lymfom, nodulární skleróza 
9651/3 Klasick˘ HodgkinÛv lymfom, bohat˘ na lymfocyty 
9652/3 Klasick˘ HodgkinÛv lymfom, smí‰ená bunûãnost 
9653/3 Klasick˘ HodgkinÛv lymfom, lymfocytodepleãní 

Tabulka 1. Hematoonkologické diagnózy dle MKN-O-3 klasifikace s ohledem na souãasnou klasifikaci WHO.
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HISTIOCYTICKÉ NÁDORY A NÁDORY
Z DENDRITICK¯CH BUNùK
Nádor z makrofágÛ/histiocytÛ 

9755/3 Histiocytick˘ sarkom 
Nádory z dendritick˘ch bunûk

9751/1 Histiocytóza z Langerhansov˘ch bunûk 
9756/3 Sarkom z Langerhansov˘ch bunûk 
9757/3 Sarkom z interdigitujících dendritick˘ch bunûk1/ 
9757/1 nádor z interdigitujících dendritick˘ch bunûk2 
9758/3 Sarkom z folikulárních dendritick˘ch bunûk1 / 
9758/1 Nádor z folikulárních dendritick˘ch bunûk2 
9757/3 Sarkom z dendritick˘ch bunûk, jinak nespecifikovan˘ 

MASTOCYTÓZA
KoÏní mastocytóza

9741/1 Indolentní systémová mastocytóza 
9741/3 Systémová mastocytóza spojená s klonální hematolo-

gickou nemocí z jin˘ch bunûk neÏ z mastocytÛ 
9741/3 Agresivní systémová mastocytóza 
9742/3 Leukemie z Ïírn˘ch bunûk 
9740/3 Sarkom z Ïírn˘ch bunûk 
9740/1 Extrakutánní mastocytom 
9733/3 Plazmocytární leukemie
9769/1 Nemoc z ukládání imunoglobulinu
9761/3 Waldenströmova makroglobulinemie 

Obr. 1. Souãasná verze hlá‰ení Národního onkologického registru.  

Tabulka 1 - pokraãování
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Obr.2. Návrh populaãní registrace dat hematoonkologického pacienta.


