
Klasifikace onkologických onemocnění
(MKN-O, TNM) jako základ standardizace údajů 

o zdravotním stavu

Úvod
Znalosti ve zdravotnictví by měly být založeny na analýze a předchozím standardizovaném
sběru dat. V České republice poskytuje data o případech onkologických onemocnění Národní
onkologický registr (NOR), který je součástí Národního zdravotnického informačního systému
(NZIS) spravovaného Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS
ČR).

NOR obsahuje záznamy od roku 1976. Výstupy NOR jsou součástí prestižních mezinárodních
studií (Cancer in Five Continents, EUROCARE, CONCORD).

NOR sbírá onkologická data ve strukturované podobě za využití kódovacích a klasifikačních
standardů (podle doporučení International Association of Cancer Registries), kterými jsou
především:

- Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize (MKN-10)

- Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii v aktuální verzi (MKN-O-3.2)

- TNM klasifikace zhoubných novotvarů.

Mezinárodní klasifikace nemocí
MKN-10 je standard pro zařazení komplexního spektra diagnóz, zdravotních stavů a okolností
kontaktu se zdravotními službami, nejen pro oblast onkologie. Případu přiřazuje
standardizovaný alfanumerický kód kategorie (písmeno a dvě číslice, v dalším rozlišení až dvě
další číslice za tečkou, např. C43.5 Zhoubný melanom trupu).

MKN-10 má celkem 22 tematických kapitol, přičemž kapitola II Novotvary se dále dělí dle
biologické povahy novotvaru na:

zhoubné novotvary (rozsah kódů C00-C97)

novotvary in situ (rozsah kódů C00-C97)

V NOR slouží MKN-10 k navázání na případy poskytované péče z jiných zdrojů (vykazování
zdravotních služeb zdravotním pojišťovnám), resp. podklady mortalitní statistiky (dle MKN-10
kódované záznamy Listu o prohlídce zemřelého). Zjednodušeně řečeno může na úrovni
klinických informačních systémů sloužit k vyfiltrování relevantních onkologických případů.

Mezinárodní klasifikaci nemocí jako celosvětový standard pro záznam, reporting a
porovnávání zdravotnických statistických dat vytváří a spravuje Světová zdravotnická
organizace (WHO). Českou verzi MKN-10 vytvořil a spravuje ÚZIS ČR. Dostupná je například
prostřednictvím portálu http://mkn10.uzis.cz.
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Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii
Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O) vznikla v roce 1976 a popisuje u každého 

případu dvě osy:

- topografii, tedy anatomické/topografické místo vzniku novotvaru,

- morfologii, zařazení do typu mikroskopické struktury novotvaru zjištěné na podkladě 

histologického (popis struktury tkáně) nebo cytologického (popis struktury samostatných 

buněk, například ve vzorku krve nebo jiné tekutiny) vyšetření.

MKN-O dále definuje pravidla pro záznam dalších vlastností novotvaru jako biologické chování, 

buněčný typ nebo stupeň buněčně (de)diferenciace. 

Topografická osa MKN-O ve verzi 3.2 využívá alfanumerické kódy velmi podobné Kapitole II MKN-

10, například C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení (v MKN-10), C19 

Rektosigmoideální junkce (MKN-O-3.2, topografie). V MKN-O topografický kód nenese informaci o 

biologické povaze (zhoubnosti/nezhoubnosti, malignitě/benignitě) novotvaru.

Morfologická osa MKN-O vychází z původního Systemized Nomenclature of Pathology (SNOP), 

později rozšířeného do Systemized Nomenclature of Medicine (SNOMED) vytvořeného americkou 

společností patologů. Z původního SNOMED bylo převzato kódování čtyřmístným numerickým 

kódem pro morfologickou/cytologickou strukturu, za lomítkem doplněnou biologickým chováním. 

Ve stejném formátu jsou nově vytvářeny a revidovány morfologické kódy vznikající ve společné 

gesci WHO a a IARC (International Agency for Research on Cancer).

MKN-O vyvíjí WHO ve spolupráci s IARC. Českou verzi vydává ÚZIS ČR a publikuje v elektronické 

podobě na https://www.uzis.cz/mkn-o. 

Původní SNOMED se dále vyvinul ve zcela odlišný systém SNOMED CT, který definuje 

terminologii a ontologické vazby konceptů v celé medicíně a souvisejících oborech. Používají ho 

informační systémy pro referenční standardizaci sbíraných dat.

TNM klasifikace zhoubných novotvarů
Další rozměr onkologického onemocnění, a sice rozsah nemoci v době stanovení diagnózy, popisuje
TNM klasifikace zhoubných novotvarů. Zkratka TNM popisuje tři osy klasifikace:

• T definuje rozměr a invazivitu prvotního nádorového ložiska,

• N definuje stupeň postižení regionálních lymfatických uzlin,

• M definuje přítomnost, případně rozsah vzdáleného metastatického rozšíření v jiných orgánech.

TNM definice se liší v různých orgánových systémech a orgánech, případně se stanovuje pouze pro
některé morfologické typy v dané lokalizaci.

Například T3 N2 M1 pro karcinom žaludku identifikuje, že:

• T3 = novotvar se v primární lokalizaci šíří do subserózy (vrstva žaludeční stěny),

• N2 = nádorové postižení bylo prokázáno ve třech až šesti regionálních spádových lymfatických
uzlinách,

• M1 = jsou přítomny vzdálené orgánové metastázy.

Kromě uvedených kódů pro T, N a M tato klasifikace definuje další značky a kódy, například zda
byl závěr proveden na základě klinického vyšetření nebo odběrem a vyšetřením tkáně patologem,
zda před nebo během stanovení probíhala terapie, zda byla postižena sentinelová uzlina a další.

Na základě os TNM se určuje takzvané stadium (někdy také klinické stadium) onemocnění. Podle
těchto stadií jsou jednak přesněji vyhodnocovány statistiky onkologických onemocnění, hodnoceny
kvalitativní indikátory péče o pacienty, v individuálních případech je také spolurozhodováno o
volbě léčebného postupu.

TNM klasifikaci vydávává a aktualizuje Union for International Cancer Control (UICC). V českém
překladu ji v poslední edici (TNM-8) připravuje ÚZIS ČR, dostupná je ve formě elektronické knihy u
vydavatelství GRADA.

Budoucí vývoj klasifikací pro onkologii
Výše zmíněné klasifikace slouží k zařazování případů do obecnějších skupin a jejich následné

statistické vyhodnocení a jen nepřímo k přesnému popisu individuálních případů. Při takovém

použití totiž často hrubá struktura klasifikací příliš zobecňuje a nepřenáší plnou informaci. Pro

strukturovaný zdravotní záznam pro aplikace elektronického zdravotnictví se prosazují buď

primárně terminologické systémy (například zmíněný SNOMED CT), nebo nově vyvíjené verze

klasifikací s rozsáhlejší terminologickou vrstvou (příkladem je 11. revize Mezinárodní klasifikace

nemocí). Protože je ale složité a časově a finančně náročné zavádění podrobného strukturovaného

zdravotního záznamu, vznikají i průběžná dočasná řešení – jedním takovým je připravovaná nová

verze MKN-O-4.

Přesnější medicínské poznání vyžaduje zavádění podrobnějšího rozlišení případů i u onkologických

onemocnění. Původní anatomicko-morfologický popis je v posledních letech doplňován výsledky

genetických typizací a profilů, které mají často jak klinický (stanovení vhodné léčby), tak statistický

význam (porovnávání přežití či kvality péče). Příkladem je stanovení HER-2 pozitivity u zhoubných

novotvarů prsu, které nyní používané klasifikace MKN-O a TNM neumožňují zaznamenat.
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