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nostická shoda zejména u  high grade karcinomů poměrně 
nízká (1,2). V poslední 5. ediciWHO klasifikace nádorů ženské-
ho genitálu je uvedeno 10 histologických typů karcinomu en-
dometria, zahrnujících i  nové typy jako je “mesonephric-like” 
karcinom a mucinózní karcinom gastrického typu (3). Zásadní 
dopad však v  posledních letech přináší zejména molekulární 
klasifikace karcinomů endometria, která se stává důležitou 
součástí diagnostického procesu (3,4). To se odrazilo i v  tom, 
že je v  nové WHO klasifikaci karcinomů endometria uvede-
na i  molekulární subklasifikace endometroidního karcinomu 

Klasifikace karcinomů endometria je tradičně založena na 
hodnocení definovaných morfologických znaků, často v kom-
binaci s  imunohistochemickým profilem, přesto je však diag-
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SOUHRN
Molekulární klasifikace karcinomu endometria se stává důležitou součástí diagnostického procesu s přímými léčebnými dopady. Recentní mezinárodní dopo-
ručené postupy včetně společného doporučení ESGO-ESTRO-ESP proto zahrnují molekulární klasifikaci do standardních diagnostických algoritmů, stejně tak 
je molekulární testování doporučováno i podle nejnovější (5. edice) WHO klasifikace nádorů ženského genitálu z roku 2020. Vzhledem k potřebě implementace 
těchto doporučení do diagnostické praxe v České republice proběhlo jednání zástupců čtyř odborných společností ČLS JEP (České onkologické společnosti, 
Onkogynekologické sekce České gynekologické a porodnické společnosti, Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky a Společnosti českých patologů). 
Výsledkem tohoto jednání je doporučení pro molekulární testování karcinomu endometria v rutinní diagnostické praxi v České republice.  
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Molecular testing in endometrial carcinoma (Joint recommendation of Czech Oncological Society, 
Oncogynecological Section of the Czech Gynecological and Obstetrical Society, Society of Radiation 
Oncology, Biology and Physics, and the Society of Czech Pathologists)

SUMMARY
Molecular classification of endometrial carcinoma is becoming an important part of the diagnostic process with direct therapeutic implications. Recent inter-
national guidelines, including the joint ESGO-ESTRO-ESP recommendation, include the molecular classification into standard diagnostic algorithms. Molecular 
testing of endometrial carcinomas is also recommended in the latest (5th) edition of the WHO classification of Female Genital Tumors. Due to the need to imple-
ment these recommendations in practice, representatives of four professional societies of Czech Medical Association of J. E. Purkyně (Czech Oncological Society, 
Oncogynecological Section of the Czech Gynecological and Obstetrical Society, Society of Radiation Oncology, Biology and Physics, and the Society of Czech 
Pathologists) organized a meeting focused on this topic. The result of this meeting is a joint recommendation for molecular testing of endometrial carcinoma 
in routine diagnostic practice in the Czech Republic. 
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