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Historická cesta k výuce cytodiagnostiky ve Slovenské a Èeské
republice

Marcela Drgonová, Gabriela Maszticsová, Jitka Kobilková1, Otakar Nyklíèek1, Jan Hoøej�í1

Historical road in the education of cytodiagnostics in the Slovak and Czech
Republic

Souhrn

První bilaterální slovenské a èeské cytologické sympo-
zium, které se konalo v Bratislavì za mezinárodní úèasti
dne 6.�7.3.1997, je 50letým výroèím vèasného odhalování
rakoviny cervixu, ale aj výchovy nových cytologù.

V 19. století patolog D. Lambl objevil rakovinové buòky
pri vy�etøování moèe, ale cytologie ako diagnostické meto-
dy bylo prvnì gynekologmi pou�ito a� 1947�1950 (V. Èun-
derlík, J. Herold, F. Luksch, A. Magát, O. Nyklíèek, J. Pazo-
urek, J. Siracký, J. �idovský, J. Kobilková).

V r. 1957 byla cytologie pou�ita pri diagnostice chorob
�títné �lázy (F. Luksch, V. �mejkal, Z. Lojda). Na zaèátku
60. let byla publikována práce o vyu�ití cytologie v pneu-
mologii. Slovenský vedec J. Siracký participoval na mono-
grafii WHO vìnované cytologii reprodukèních orgánù.

Pøedlo�ená práce pøibli�uje system výchovy cytologù
v obou republikách, který by nebyl mo�ný bez pomoci
I.A.C. a osobnì profesora G.L. Wieda (tab. 7).
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Summary

The bilateral Slovak and Czech �Symposium on Cytolo-
gy� held in Bratislava 1997 evaluated the 50 years results
not only of the early discovery of the cervix cancer but also
the education of new cytologists.

In the 19th century the pathologist D. Lambl discovered
the cancer cells in the urine in the autopsy, but the cytology
as a diagnostic method was used in 1947�1950 by gynaecolo-
gists (V. Èunderlík, J. Herold, F. Luksch, A. Magát, O. Nyklí-
èek, J. Pazourek, J. Siracký, J. �idovský, J. Kobilková).

In 1957 cytology was used in the disease of thyroidal
gland (F. Luksch, V. �mejkal, Z. Lojda). In the early sixties
the cytology of the pulmonal disease was published. The
Slovak scientist J. Siracký contributed to the WHO mono-
graph concerning the cytology of the reproductive organs.

The article surveys the system of education of cytologists
in both republics, which would not be possible without the
help of I.A.C., especially of Professor G.L. Wied (Tab. 7).
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První bilaterální slovenské a èeské cytologické sympozium,
které se konalo v Bratislavì za mezinárodní úèasti dne 6.�
7.3.1997, se zapí�e do historie jako hodnotící dosavadní výsled-
ky a ukazující cestu vpøed, je 50letým výroèím od doby, kdy
v oboru gynekologie a porodnictví zaèala cytodiagnostika slo-
u�it klinické praxi (vèasnému odhalování rakoviny cervixu, k po-
souzení hormonální situace u �eny tìhotné i netìhotné). Cesta

k diagnostickému uplatnìní nebyla jednoduchá. Mìla své od-
pùrce zejména v osobách ortodoxních patologù do doby, ne�
i oni zaèali uznávat nesporné pøednosti v prevenci zhoubného
bujení. Chtìli bychom pøipomenout jen nìkteré dùle�ité milní-
ky, o které se cytodiagnostika a� do své dne�ní podoby opírala.

Na historické cestì bychom rádi upozornili na práci nad-
�ených slovenských a èeských cytologù, bez kterých by pok-
rok ve studiu buòky a uplatnìní výsledkù v praxi nebyl mo�-
ný. Na obìtavou organizátorskou a uèitelskou práci, která
zaøadila èeskou a slovenskou cytodiagnostiku mezi prùkop-
níky ve svìtovém mìøítku. Vývoj cytodiagnostiky u nás mù-
�eme rozdìlit na dvì období:

Národný onkologický ústav v Bratislave, 1II. gynekologická a po-
rodnická klinika I. lékaøské fakulty UK v Prahe
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II. Druhé období cytodiagnostiky je po druhé svìtové vál-
ce, kdy� byla cytologie zavedena jako klinická vy�etøovací
metoda (V. Èunderlík, O. Nyklíèek, F. Luksch, J. Herold, J.
Siracký, A. Magát) (tab. 2). K �irokému vyu�ití cytologické
metody bylo tøeba vychovat dal�í cytology a cytologické la-
boranty. Tohoto úkolu se ujala gynekologická a porodnícka
spoleènost (�kolili MUDr. A. Magát, DrSc., prof. J. Pazou-
rek, DrSc., MUDr. M. Sonek, CSc.) a �kola pro cytologické
laboranty v Brnì (tab. 3). Nebyla to jen gynekologická spo-
leènost, která organizovala gynekologické stanice. V Olomo-
uci zaèíná pìstovat cytodiagnostiku v pneumologii MUDr.
C. �imeèek. Po zalo�ení Endokrinologického ústavu v Praze
1.1.1957 pøechází do nìj 1.2.1957 F. Luksch a 1.10.1957 in-
ternista V. �mejkal. Zakládají cytopatologické centrum, ve
kterém spolupracuje s nimi prof. Z. Lojda, DrSc., a oboha-
cuje cytologii �títné �lázy o histochemické metody.

Na Slovensku se rozvíjí zásluhou Fukalovou metoda aspi-
raèní cytologie a zlep�uje se technika, kterou pøevzali mnozí
cytologové v Evropì. Gynekologická cytodiagnostika byla od
r. 1962 do r. 1990 nedílnou souèástí atestací II. stupnì z gy-
nekologie a porodnictví (tab. 3). K pøípravì na atestaci bylo
nutné vypracovat systém postgraduální výchovy. Pøejít od
jednotlivých �kolících akcí k systému výuky (tab. 4) a k na-
psání uèebních pomùcek. Cytologická vy�etøovací metoda
byla v oboru gynekologie a porodnictví souèástí uèebnic pro
studenty medicíny. Uèebnice slou�ily zároveò v�em mladým
lékaøùm, kteøí se pøipravovali k atestaci I. a II. stupnì z obo-
ru (tab. 5). K speciální prùpravì cytologù v onkologické
a funkèní cytodiagnostice (hormonální i tìhotenské) vy�ly
monografie. Lukschùv �Úvod do po�evní cytologie� z r. 1953
byl první cytologickou monografií ve støední Evropì. Veliké
uznání v prùkopnické práci v cytodiagnostice se dostalo slo-
venskému cytologovi MUDr. Jánu Sirackému, DrSc., který
se stal spolupracovníkem Svìtové zdravotnické organizace
(WHO) a spolupracovníkem na monografii, vydané touto
organizací: Cytologie �enského genitálního traktu (tab. 6).
Èeská a slovenská cytodiagnostika mìla záhy vazbu na cyto-

Tabulka 1. První studie nádorových a cyklických zmìn
bunìk v ÈR.

1846 � Vilém Du�an Lambl (1824-1895): buòky rakoviny
moèového  mìchýøe zji�tìné v moèi... �mohly by
slou�it k diagnostice�...

1936 � Jiøí Trapl: ... estrus u �eny lze pozorovat v po�ev-
ních  buòkách...

1949 � J. Viklický a R. Viklická: Technika selektivní
povrchní  biopsie a stìry u rakoviny cervixu.

Tabulka 2. Organizace postgraduální výuky cytodiagnos-
tiky.

A. 1947-1955
Cytodiagnostické stanice
� Lékaøská fakulta UPJ� Ko�ice (Gynekologická klinika �

T.  Schwarz, V. Èunderlík)
� Lékaøská fakulta UK Praha (I. gynekologická a porod-

nická  klinika � K. Klaus, J. Herold,
 II. gynekologická a porodnická  klinika � J. Luká�, F.

Luksch)
� Lékaøská fakulta UK Bratislava (I. gynekologická

a porodnická  klinika � S. �tefánik, A.
Magát)

� Lékaøská fakulta UK Hradec Králové (J. Mar�álek, O.
Nyklíèek)

� Gynekologické centrum Praha 16, Smíchov (J. Herold)
� Cytologická stanice I. gynekologické kliniky v Praze

mìla za  rok 1952 2300 pacientek.
B. 1955
Celostátní �kolení o prekancerozách
� ÚDL Slovensko (1 mìsíèní � 2 stá�isté; za 5 let 68

cytologù � 1/3 z Èech; �kolitel A. Magát, J.
Pazourek; organizace � Spoleènost gynekolo-
gická a porodnická a jiné klinické obory �
pneumologie, endokrinologie � V. �mejkal)

C. 1962-1990
Pravidlné kursy na katedøe gynekologie a porodnictví.

Zkou�ky z cytodiagnostiky pøi atestaci II. pro
lékaøe.

�kola pro cytologické laboranty (Brno) � M. Sonek

Tabulka 3. Publikace prvních cytologických prací z kli-
nické praxe

1948 � F. Luksch (gynekolog): Cytologie vaginálních stìrù
(Ústí  nad Labem)

1950 � O. Nyklíèek (gynekolog): Hodnocení funkèních
cytogramù  (Èas. lék. èes.), Po�evní nátìry ve
fysiologii (Prakt.  lékaø)

1951 � V. Èunderlík (gynekolog): Dyskarioza v buòkách
karcinomu  cervixu (Bratisl. lek. Listy)

1951 � J. Herold (gynekolog): Cytodiagnostika karcinomu
cervixu  (Èas. lék. èes.)

1951 � A. Magát (gynekolog, patolog): Prekancerozy
(Slov. lek.)

I. První období (tab. 1) zahrnuje 19. století, kdy jako i jin-
de ve svìtì popsali nìkteøí badatelé nálezy nádorových bu-
nìk v pitevním materiálu nebo v lidské tkáni. U nás V.D.
Lambl (1846) na�el nádorové buòky pøi vy�etøení moèi. Z pa-
tologie v Praze ode�el 27letý Lambl jako profesor terapie do
Var�avy a po té do Charkova. Byl jedním z tìch slovanských
vlastencù, kteøí se scházeli u B. Nìmcové.
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logické mezinárodní dìní. Ta by nebyla myslitelná bez orga-
nizaèní práce èeských a slovenských cytologù a bez úèinné
podpory prof. dr. G.L. Wieda, F.I.A.C. Za prùkopnické èiny
a polo�ení pevných základù pro rozkvìt cytodiagnostiky vdì-
èíme J. Heroldovi, F. Lukschovi, O. Nyklíèkovi, V. Èunderlí-
kovi, A. Magátovi, J. Sirackému, J. Pazourkovi a v�em tìm,
kteøí dovedli cytologii k jejímu �irokému u�ití (tab. 7). cyto-
logická komise pøes cytologickou sekci zalo�enou O. Nyk-

Tabulka 4. Výuka cytologie jako oboru � uèebnice

1953 � J. Trapl: Uèebnice �enského lékaøství
F. Luksch: O po�evní cytodiagnostice v gynekolo-
gii (+  obrazy)

1958 � J. Trapl, M. Vojta: �enské lékaøství
1959 � J. Luká�, K. Klaus: Gynekologie, uèebnice pro

lékaøské  fakulty
J. Herold, J. Kobilková: Kapitola cytologie s obrazy

1961 � K.Klaus: Porodnictví
 J. Kobilková: Cytologie (+ obrazy)

Tabulka 5. Výuka cytologie jako oboru � monografie

1953 � F. Luksch: Úvod do po�evní cytologie
1954 � J. Herold, F. Luksch: Cytodiagnostika rakoviny

rodidel
1960 � O. Nyklíèek: Po�evní cytologie tìhotenství, porodu

a  �estinedìlí
1962 � C. �imeèek: Cytologické vy�etøení v pneumologii
1964 � J. �idovský: Po�vová cytodiagnostika v tehotenstve
1970 � O. Nyklíèek: Gynekologická hormonální cytodiag-

nostika
1973 � J. Siracký: Cytology of the Female Genital Tract

(WHO  spolupráce)
1984 � J. �idovský: Po�evní cytodiagnostika v patofyzio-

logii  tìhotenství
J. Kobilková, J. Siracký: Cytodiagnostika v gyne-
kologii

1990 � J. Kobilková, J. Siracký a spol.: Cytodiagnostika v 
gynekologii (II. pøepracované vydání)

Tabulka 6. Výuka cytologie jako oboru � uèební texty

1982 � J. Sloboda, K. Kundráèová: Základy cytodiagnosti-
ky

1990 � O. Nyklíèek, J. Sloboda: Cytodiagnostika pro SZP
1991 � J. Sloboda, G. Maszticsová, M. Drgonová: Klinická

cytológia

Tabulka 7. Mezinárodní spolupráce ve výuce cytodiagnos-
tiky

1959 � Zalo�ení cytologické komise v Gynekologické
a porodnické  spoleènosti (F. Luksch, J. Herold, O.
Nyklíèek, J. Siracký)

1962 � Pøipojení gynekologické cytologické sekce k mezi-
národní  cytologické akademii (I.A.C.)

1963 � I. vìdecké sympozium ÚPMD-Podolí (O. Nyklíèek,
J.  �idovský, J. Kobilková, A. Králová, J. Siracký)

1970 � Zalo�ení Federace evropských cytologických
spoleèností  E.F.C.S., Praha, Obecní dùm (J.
�idovský, A. Magát, J.  Kobilková, A. Králová, J.
Siracký)

1984 � Kooptace zástupcù cytologù jiných klinických
oborù a  patologù

1990 � Zalo�ení Spoleènosti klinické cytologie pro
v�echny  aktivní cytology laboranty i lékaøe (do
rozdìlení ÈSFR  federální)

líèkem k Spoleènosti klinické cytologie v dne�ní podobì,
napsala svou padesátiletou historii. Nové kapitoly pí�í po roz-
dìlení ÈSFR samostatná Slovenská sekcia klinickej cytoló-
gie a Èeská spoleènost pro klinickou cytologii. V novém uspo-
øádání se tvoøí nové podmínky pro je�tì vìt�í ú�itek cytologie
pro pacienty v�ech klinických oborù.

Literatura

Literatura u autorù.

Do redakcie do�lo 20.9.1997.


