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PŘEDMLUVA K ČESKÉMU VYDÁNÍ (MKN-O-3 ČV) 

Přesná identifikace nádorového onemocnění má mimořádný význam jak z hlediska 
celospolečenského tak z hlediska medicinského a vědeckého. Umožňuje totiž získat přesné 
epidemiologické údaje, které mohou být podkladem účinných preventivních opatření. 
Z hlediska odborného pak přináší možnost zaznamenat stručnou formou přesný popis rozsahu 
nádoru, utřídění jeho charakteristických znaků, tedy informace nutné pro volbu optimální 
léčby a pro srovnání terapeutických výsledků z různých pracovišť. První pokusy o zavedení 
klasifikačního systému nemocí se objevují již v 19.století, kdy v r. 1896 navrhl Bertillon 
klasifikaci chorob pro mezinárodní použití. V následujících desetiletích bylo na řadě 
mezinárodních setkání věnováno značné úsilí o nalezení nejvhodnějšího systému, který by 
bral v úvahu nejen hlediska topografická ale i etiologická. Toto úsilí vedlo ke vzniku 
Mezinárodní klasifikace nemocí MKN (ICD - International Classification of Diseases), která 
je závazná pro všechny členské státy Světové zdravotnické organizace. Vzhledem k tomu, že 
zmíněný systém se pro potřeby onkologické praxe jevil jako příliš stručný, požádala SZO 
Mezinárodní agenturu pro výzkum maligních nádorů (IARC) o návrh nového obsahu 
a struktury kapitoly o nádorech v MKN-9. Byla vytvořena zvláštní úprava s označením 
MKN-O (ICD-O) a po jejím několikaletém ověřování v mnoha zemích byla tato klasifikace 
doplněna a v r. 1990 vydána jako MKN-O-2 (český překlad zajistil ÚZIS v r. 1994).  

Korigované třetí vydání (MKN-O-3) se jevilo naléhavé především proto, že pokroky 
v diagnostice některých nádorů, zejména nádorových onemocnění krvetvorby poněkud 
změnily náš pohled na jejich klasifikaci. Moderní diagnostické metody obohacené o imuno-
histochemická, cytogenetická a molekulárně biologická vyšetření umožňují v klasifikaci 
těchto chorobných jednotek přihlížet i k jejich patogenezi a biologickému chování nádoru, 
což má rozhodující význam pro volbu adekvátního léčebného postupu. Na podnět 
Onkologické Společnosti ČLS J. E. Purkyně požádalo Ministerstvo zdravotnictví ČR 
o souhlas k českému překladu. Toho se ujal zkušený patolog prof. Mandys, který odvedl 
perfektní práci, a tak i přes častou obtížnost přiléhavého překladu některých nosologických 
jednotek do češtiny se českým onkologům, patologům a pracovníkům onkologických registrů 
dostává do rukou plnohodnotný ekvivalent anglického originálu. Lze si jen přát, aby se 
překlad co nejrychleji rozšířil, aby údaje o nádorových onemocněních v ČR měly validitu 
srovnatelnou s údaji ostatních členských států SZO. 

V Praze, září 2004. 

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. 

Anglický originál ICD-O-3 je věnován památce Dr. Caluma Muira, který se významně 
zasloužil o vypracování klasifikace nádorů a o její zavádění do praktického použití. Českou 
verzi třetího vydání MKN-O bychom rádi věnovali památce prof. MUDr. Blahoslava 
Bednáře, DrSc., který se významně podílel na překladu a redakci české verze druhého vydání 
MKN-O a který se systematice nádorů a jejich kódování řadu let intenzivně věnoval. Všichni 
máme v paměti monografické Klasifikace nádorů WHO v knihovně Hlavova ústavu, opatřené 
číselnými kódy psanými rukou prof. Bednáře, jeho normativní studie nádorů, které vycházely 
v našem odborném tisku i ve své době jedinečnou monografii shrnující základní charakte-
ristiky nádorových onemocnění, jejich klasifikaci a léčení, jejímž hlavním autorem byl 
prof. Bednář. Považujeme za čest, že v tomto třetím vydání MKN-O jsme mohli na práci 
prof. Bednáře navázat. 

Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. 
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VĚNOVÁNÍ 
 

CALUM MUIR 

1930-1995 

Toto třetí vydání Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O) je věnováno 
památce Dr.Caluma Muira. 

Calum Muir byl editorem druhého vydání MKN-O. Jako patolog mnoho vykonal pro 
zavedení nových morfologických termínů a pro uvedení posledních klasifikací lymfomů, 
leukemií a nádorů mozku. Jeho kontakty s registry nádorů v mnoha zemích pomohly 
k celosvětovému rozšíření MKN-O.  

Po svém odchodu z Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (International Agency for 
Research on Cancer), kde pracoval nejprve jako vedoucí oddělení epidemiologie a později 
jako zástupce ředitele této agentury, stal se Calum Muir ředitelem Registru nádorů ve 
Skotsku. Stál u založení Mezinárodní asociace nádorových registrů (International Association 
of Cancer Registries) v roce 1966, kde pracoval od roku1972 do roku 1990 jako zástupce 
sekretáře a od roku 1992 až do své smrti jako president. 

Duch Caluma Muira a jeho oddanost přesné a úplné klasifikaci nádoru jsou živé i v tomto 
vydání. 
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PODĚKOVÁNÍ 
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vydání MKN-O: 

Dr.Timothy Coté, National Institute, Bethesda, MD, USA 

Mme Catherine Exbrayat, Registre des Cancers de l’Isère, Isère, France 

Professor Ekkehard Grundmann, Gerhard Domagk Institut für Pathologie, Münster 
Universität, Münster, Germany 

Professor Paul Hermanek, Chirurgische Klinik mit Poliklinik der Universität Erlangen-
Nürnberg, Erlangen, Germany 

Dr Elaine Jaffe, National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA 

Dr Paul Kleihues, International Agency for Research on Cancer, Lyon, France 

Dr Franco Rilke, Società Italiana di Cancerologia, Milan, Italy 

Dr James Vardiman, University of Chicago, Chicago, IL, USA 

Mrs Annette Hurlbut, Fulton, NY, USA 

Vysoce oceňujeme příspěvek expertních skupin, které se postaraly o hodnotný podkladový 
materiál pro vytváření tohoto třetího vydání a které podpořily editory svými radami 
a zkušenostmi z terénní studie k tomuto vydání: 

European Network of Cancer Registries (ENCR) Working Group on the coding of 
haematological malignancies and lymphomas 

Dr Renée Otter, Comprehensive Cancer Centre North, Groningen, The Netherlands 
Dr Aurora Astudillo, Hospital General de Asturias, Oviedo, Spain 
Professor Paule Marie Carli, Registre des Hémopathies Malignes en Côte d´Or, Dijon, 
France 
Dr Andrew Jack, Leukaemia Research Fund, University of Leeds, Leeds, England 
Dr Han Van Krieken, The Academic Hospital, Leiden, The Netherlands 

 
International Society of Pediatric Oncology (SIOP) Working Group 

Professor Jillian M.Birch, CRC Paediatric and Familial Cancer Research Group, 
Manchester, England 
Dr James Ironside, National Creutzfeldt-Jakob Disease Surveillance Unit, Western General 
Hospital, Edinburgh, Scotland 
Dr Anna M.Kelsey, Royal Manchester Children´s Hospital, Manchester, England 
Professor Dietmar Schmidt, Institut für Pathologie, Mannheim, Germany 
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Rádi bychom poděkovali pracovníkům v registrech nádorů, patologům a osobám sbírajícím 
data ve spojení s nádorovými registry. Všechny tyto osoby přispěly ohromným dílem své 
pečlivé práce do terénního testování třetího vydání MKN-O. 
 
Austrálie, New South Wales Itálie, Ferrara Uganda, Kampala 
Austrálie, South Itálie, Macerata Spojené kráovství, East Anglia 
Austrálie, Victoria Itálie, Ragusa Spojené kráovství, Northern  
Bělorusko Itálie, Romagna  Yorkshire 
Belgie   Japonsko, Hiroshima Spojené kráovství, Oxford, 
Brazílie, Campinas Japonsko, Nagasaki  National Childhood 
Brazílie, Porto Alegre Japonsko, Osaka USA,Florida, Flagler Hospital 
Kanada, British Columbia Litva USA,Georgia, Medical Center 
Kanada, Manitoba Malta  of Central Georgia 
Kanada, Ontario Nizozemsko, Amsterdam USA, Missouri, Liberty  
Kanada, Ontario, Princess Nový Zéland  Hospital 
Margaret Hospital Pákistán, Karachi USA, Ohio, Upper Valley 
Kanada, Nova Scotia Peru, Lima Medical Center 
Čína, Beijing Peru, Trujillo USA (SEER), Atlanta 
Čína,Qidong Filipíny, Manila USA (SEER), Connecticut 
Kuba Filipíny, Rizal USA (SEER), Detroit 
Česká republika Polsko, Kielce USA (SEER), Hawaii 
Ekvádor, Quito Saudská Arábie USA (SEER), Iowa 
Egypt, Alexandria Singapur USA (SEER), Los Angeles 
Francie, Haut-Rhin Slovinsko USA (SEER), New Mexico 
Francie, Hémopathies Malignes Jižní Afrika USA (SEER), Northern 
en Côte d´Or Španělsko, Asturias  California 
Francie, Hérault Španělsko, Granada USA (SEER), Seattle/Puget 
Francie, Tarn Španělsko, Mallorca  Sound 
SRN, Baden-Württemberg Španělsko, Murcia USA (SEER), Utah 
SRN, Federal States of Švédsko, Gothenburg USA, Texas, College Station 
Berlin Thajsko, Bangkok  Medical Center 
SRN, National Childhood Thajsko, Chiang Mai Vietnam, Ho Chi Minh 
Guinea, Conakry Trinidad a Tobago 
Indonézie 
 

S vděčností rovněž děkujeme mnoha dalším osobám, institucím a registrům, které našly čas 
pro vyplnění dotazníku Mezinárodní asociace nádorových registrů a mnoha registrům, které 
nabídly svoji účast na terénní studii v období tvorby tohoto vydání. 
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ÚVOD 

Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O) (1) je používána již téměř 25 let, 
zejména v onkologických nebo nádorových registrech pro kódování místa (topografie) 
a histologického obrazu (morfologie) nádorů, založeném obvykle na nálezu patologa. 
Morfologická část MKN-O byla se souhlasem Společnosti amerických patologů (the College 
of American Pathologists) inkorporována do klasifikace Systemizovaného názvosloví 
v medicíně (Systematized Nomenclature of Medicine - SNOMED) (2,3) jako nádorová část 
morfologického oddílu.  

Druhé vydání Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii, jejímiž editory byli Constance 
Percy, Valerie van Holten a Calum Muir, bylo vydáno v roce 1990. Topografická část tohoto 
třetího vydání MKN-O zůstává stejná jako ve druhém vydání a vychází z kapitoly nádorů 
MKN-10 (5). Naopak morfologická část třetího vydání MKN-O byla revidována. V třetím 
vydání MKN-O jsou uvedeny nové klasifikace především lymfomů a leukemií s nově 
přidělenými kódy. Před několika lety byla uvedena REAL (Revised European-American 
Lymphoma) klasifikace maligních ne-Hodgkinových lymfomů (6). To vyvolalo naléhavý 
požadavek pracovníků onkologických registrů na ICD- O kódy pro registraci těchto nádorů.  

Do třetího vydání MKN-O byly rovněž přidány termíny použité v FAB (French-American-
British) klasifikaci leukemií (7). Na setkání pracovní skupiny pro MKN-O v r.1998 bylo 
původně pomýšleno na revizi pouze těchto dvou úseků. Nakonec však bylo rozhodnuto, že 
zrevidována bude celá kniha. Morfologická část třetího vydání MKN-O byla široce testována 
ve zdravotnickém terénu v r.1999. Jsme vděčni registrům nádorů z celého světa za jejich 
připomínky k obsahu tohoto vydání. 

Ačkoliv k prioritním snahám editorů patřilo změnit co nejméně termínů, doplnit nové termíny 
do prázdných míst a nepoužívat nově kódy již dříve obsazené, nebylo to vždy možné. 

Z důvodu zachování skupin podobných jednotek na jednom místě textu musely být kódy 
příslušející některým termínům změněny. Navíc pořadí nebo seskupení termínů není vždy až 
tak logické, jak by mělo být, a to vzhledem k omezenému množství použitelných číselných 
kódů. 

V průběhu tvorby předchozích vydání MKN-O i vydání tohoto byla zvláštní snaha zaměřena 
na používání nomenklatury, která se objevuje v publikacích Světové zdravotnické organizace 
řady Mezinárodní histologická klasifikace nádorů (International Histological Classification of 
Tumours) „modré knížky” WHO (8). Tato řada publikací WHO pokrývá všechny základní 
lokalizace nádorů a obsahuje i morfologické kódy pro každý nádor uvedené ve druhém 
vydání MKN-O. 

Nové morfologické termíny, které byly přiřazeny po uvedení druhého vydání MKN-O jsou 
uvedeny v posledním oddílu této knihy. 

Refrakterní anémie a jiné myelodysplastické syndromy jsou dnes považovány za maligní, 
kódy jejich histologického chování byly proto změněny z /1 (nejisté, zda benigní nebo 
maligní) na /3. Ovariální cystadenomy o hraniční malignitě, které byly ve druhém vydání 
MKN-O kódovány jako maligní, byly ve třetím vydání změněny na /1. V zájmu zachování 
shodného zařazení těchto nádorů v longitudinálních databázích je doporučeno, aby všechny 
tyto ovariální cystadenomy o hraniční malignitě byly změněny na /1 nebo aby byly z databáze 
odstraněny. 
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Tabulka 1.  Kódování nádorů 1946-2000: Historický rodokmen MKN-O 

  Primárně Primárně Topografie 
  Topografie Morfologie i Morfologie 
     
  9 10 19  
  ICD-6 MOTNAC SNDO  
  1948 1951 4. vyd.1951  
    5. vyd.1961  
  WHO ACS AMA  
     
  13 11  

15  ICD-7 SNOP  
ICDA-8  1955 1965  
1967   Úseky 8,9  

  WHO Nádory  
USA   CAP  

     

  14 12  
16  ICD-8 MOTNAC  

H-ICDA-8  1967 Kapitola II Nádory 1968  
1968     

  WHO ACS  
USA     2

  18 1  SNOMED 
  ICD-9  ICD-O  Morfologie 

17  1975 Kapitola II Nádory  1976  Nádorů 
ICD-9-CM     1977 

1979  WHO WHO  CAP 
     

CPHA  5   
  

ICD-10 
4  3

  1992 
Kapitola II Nádory  

ICD-O  SNOMED III

   Druhé vyd.  (Mezinárodní)

  WHO 1990  Nádory 

     1993 
   WHO  CAP 
     

   1  20
   ICD-O  SNOMED 

RT 
   Třetí vyd.  2000 

   2000   
      
   WHO  CAP 

 
Poznámka:  Čísla v pravém horním rohu obdélníků odpovídají číslům citovaných publikací 

v Literatuře (str.55) 

Poznámka RČV: Vzhledem k tomu, že část uváděných zkratek není možné překládat, jsou v Tabulce 1 
ponechány zkratky anglického originálu. Význam jednotlivých zkratek je uveden 
zde: 
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Význam zkratek uvedených v Tabulce 1: 

ACS  American Cancer Society 
AMA American Medical Association 
CAP College of American Pathologists 
CPHA Commission on Professional and Hospital Activities 
H-ICDA-8 Hospital Adaptation of International Classification of Diseases, Adapted 
ICD International Classification of Diseases 
ICD-9-CM International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes 

of Death. Ninth Revision. Clinical Modification 
ICDA-8 International Classification of  Diseases. Eigth Revision. Adapted for use 

in the United States 
ICD-O International Classification of Diseases for Oncology Medicine 
MOTNAC Manual of Tumor Nomenclature and Coding Revision. Clinical 

Modification 
SNDO Standard Nomenclature of Diseases and Operations 
SNOMED III SNOMED International: the Systematized Nomenclature of Human and 

Veterinary 
SNOMED RT Systematized Nomenclature of Medicine - a Reference Terminology 

for Health Care 
SNOMED Systematized Nomenclature of Medicine 
SNOP Systematized Nomenclature of Pathology 
USA United States of America 
WHO World Health Organization 
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HISTORICKÉ POZADÍ 

Již od roku 1893 existuje Mezinárodní klasifikace pro kódování úmrtnosti (mortality).  

Po Druhé světové válce, kdy byla ustanovena Organizace spojených nádorů a založena 
Světová zdravotnická organizace (SZO - WHO), převzaly tyto organizace odpovědnost za 
publikaci těchto klasifikací. Šestá revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí, úrazů 
a příčin smrti (ICD) (9) byla publikována v roce 1948 a brzy nato začala být používána pro 
kódování a třídění nejen dat úmrtnosti, ale i dat nemocnosti (morbidity). 

V časných létech zavádění názvosloví a kódování nádorů (1950-1960) byla základním 
systémem pro klasifikaci nádorů řada MKN (ICD), vydávaná SZO. Konečně byla MKN 
používána pro kódování a třídění diagnóz z lékařských záznamů pro následné ukládání 
a vyhledávání. Kapitola II MKN byla vždy věnována nádorům. 

Od vydání Šesté revize MKN v roce 1948 byla klasifikace nádorů primárně založena na 
topografii (lokalizaci) a jejich biologickém chování (maligní, benigní, nespecifikované). 

S výjimkou nádorů lymfatické a hemopoetické tkáně, choriokarcinomu, melanomu 
a některých benigních nádorů neexistovalo pro ostatní histologické typy nádorů kódování 
podle nomenklatury. 

První manuál obsahující kódy pro morfologii nádorů byl publikován American Cancer 
Society (ACS) v roce 1951 jako Manual of Tumor Nomenclature and Coding (MONTAC) 
(10). Tento manuál uváděl dvoumístný číselný kód pro morfologii a třetí číslici, která 
označovala chování nádoru. Uvedený kód se stal základem statistického kódu navrženého 
WHO v r.1956 pro morfologii nádorů. 

V šedesátých letech se College of American Pathologists (CAP) rozhodla, že vytvoří 
klasifikaci pro všechny patologické jednotky. S pomocí ACS (American College of Surgeons) 
publikovala CAP systemizovanou nomenklaturu patologie (SNOP) (11). SNOP poskytla 
morfologické kódy včetně dvou úseků (8 a 9) pro nádory a zcela nové detailní topografické 
kódy pokrývající celé tělo. Na základě dohody bylo stanoveno, že ACS může použít úseky 
SNOP 8 a 9, týkající se morfologie nádorů a publikovat je s jejich vlastními topografickými 
kódy. Vzhledem k tomu, že registry nádorů vždy používaly kapitoly uvádějící maligní 
novotvary pro kódování topografie, založila ACS topografické třídění na kapitole maligních 
nádorů uvedené v ICD- 8. 

Nové vydání MONTAC se objevilo v roce 1968 (12) a bylo ve velkém rozsahu používáno 
pracovníky onkologických registrů. 

V roce 1968 požádala SZO Mezinárodní agenturu pro výzkum rakoviny (International 
Agency for  Research on Cancer – IARC), aby připravila doporučení pro obsah a strukturu 
kapitoly nádorů v ICD-9, ve spolupráci s nádorovým a ICD oddělením SZO a jinými 
národními organizacemi. Lékaři vyjádřili požadavek na dodatek v sekci nádorů, který by 
rovněž zahrnoval morfologii.  

Mnozí konzultanti z celého světa připravili návrhy na kapitolu nádorů ICD-9 a zdůraznili 
nutnost kódování morfologie nebo histologie nádorů. Navrhli použít vydání MONTAC z roku 
1968 jako základ pro morfologickou (histologickou) kapitolu, vzhledem k tomu, že 
morfologická část MONTAC byla založena na kapitole nádorů uvedené v SNOP publikované 
CAP v roce 1965. MONTAC byl široce akceptován a přeložen do mnoha jazyků. 

Pracovní skupiny pro ICD-9 rovněž doporučily požadavek na zaznamenávání a kódování 
morfologie nádorů. To vyplývalo z dlouholeté zkušenosti onkologů, že pouhá znalost 
lokalizace nebo topografie nádoru není postačující pro plánování léčby nebo pro následný 
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výzkum. Například rozdíly v incidenci nádorů a přežívání pacientů jsou závislé na 
histologickém typu nádoru. 

Pracovní setkání dále doporučila vytvoření zvláštní adaptace MKN, označené jako 
Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (International Classification of Diseases for 
Oncology) (1), která měla navazovat na MONTAC a sloužit specialistům v onkologii 
vyžadujícím větší detaily v histologické klasifikaci nádorů. Toto doporučení bylo 
odsouhlaseno Studijní skupinou pro klasifikaci nádorů ustavené SZO v roce 1971. 

Z alternativ, které byly vyzkoušeny, bylo velmi úspěšné vydání MONTAC z roku 1968. 
V roce 1976 vydala SZO první vydání Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii. Tato 
klasifikace měla topografickou část založenou na kapitole maligních nádorů MKN-9 a část 
morfologickou, která odpovídala morfologické části MONTAC rozšířené v číselném kódu 
o jedno místo. CAP adaptovala morfologickou část MKN-O pro její revidované vydání 
SNOP, nazvané Systemizovaná lékařská nomenklatura (Systematized Nomenclature of 
Medicine - SNOMED) (2). Topografická část SNOMED byla opět zcela odlišná od MKN-O. 
Některé z morfologických termínů SNOMED pro nenádorové, nádorům podobné léze 
a premaligní stavy jsou uvedeny v MKN-O s cílem pomoci uživateli odlišit tyto termíny od 
pravých nádorů. Kódy SNOMED nejsou již nadále přidělovány vzhledem ke kontinuálním 
změnám kódů, v dnešní době publikovaným převážně na Internetu. Uživatel MKN-O 
potřebuje pouze rozpoznat, zda termín zmiňovaný ve SNOMED není označením nádoru. 

Druhé vydání Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (4) bylo vytvořeno pracovní 
skupinou SZO/IARC. Jeho editory byli Constance Percy, Valerie Van Holten a Calum Muir. 
Toto vydání bylo publikováno v roce 1990 pro potřeby registrů nádorů, patologie a dalších 
oddělení specializovaných v nádorové problematice. Představuje dvojí klasifikaci a kódovací 
systém zahrnující jak topografii, tak morfologii. Topografický kód používá stejné tří-
a čtyřmístné kategorie, jaké používá MKN-10 pro maligní nádory (C00-C80), což umožňuje 
větší specificitu  pro určení lokalizace nemaligních nádorů, než je možné podle MKN-10. 
Druhé vydání MKN-O bylo široce používáno po celém světě a bylo přeloženo do mnoha 
jazyků, včetně čínštiny, češtiny, francouzštiny, němčiny, řečtiny, italštiny, japonštiny, 
portugalštiny, ruštiny, slovenštiny a španělštiny. 

Toto třetí vydání MKN-O bylo vyhotoveno pracovní skupinou ustavenou IARC/SZO. 
Morfologické kódy nádorů, především lymfomů a leukemií, byly v tomto vydání revidovány. 
Tyto kódy byly začleněny do klasifikace vydané SZO (21,22), která nahradila REAL (Revised 
European-American Lymphoma) klasifikaci pro lymfomy (6) a FAB (French-American-
British) klasifikaci leukemií (7). Třetí vydání rovněž zohledňuje SZO klasifikaci myeloidních 
leukemií, která obsahuje rozdílné kombinace morfologického obrazu a cytogenetických 
abnormalit. Například M-9863/3, chronická myeloidní leukemie, filadelfský chromozóm 
(Ph 1) pozitivní, je rovněž uvedena jako chronická myeloidní leukemie, t (9,22) (q34,q11), 
nebo chronická myeloidní leukemie, BCR/ABL. 

Převody 

K disposici budou převodní algoritmy (srovnávací kódy) z třetího vydání MKN-O do jiných 
kódovacích systémů. Jako první a primární bude k dispozici převod do MKN-10, a to jak 
v elektronických médiích, tak v tištěné podobě.  

Jak bylo již dříve zmíněno, ve třetím vydání MKN-O nedošlo ke změně topografických kódů 
proti druhému vydání. Největší změny v morfologickém úseku třetího vydání MKN-O se 
týkají lymfomů a leukemií. 
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ROZDÍLY MEZI MKN-O A MKN-10 

Mezi strukturou MKN-O a strukturou MKN-10 jsou zásadní rozdíly. Topografický kód 
v kapitole II (Nádory) MKN popisuje chování nádoru (maligní, benigní, in situ, nebo nejisté, 
zda maligní nebo benigní) zařazením nádoru do specifického rozmezí kódů určujícího jeden 
z uvedených typů biologického chování. Výsledkem je, že například pro popis všech plicních 
nádorů je v MKN-10 používáno 5 různých kategorií, z nichž každá obsahuje čtyřmístný kód 
(viz Tabulka 2). 

MKN-10 rozlišuje jen velmi málo histologických typů nádorů. Kupříkladu MKN-10 
neumožňuje rozlišení plicního adenokarcinomu a dlaždicového karcinomu plíce. Oba jsou 
shodně kódovány C34.9.  

Abecední rejstřík 
MKN-10 (oddíl 3) má pod 
heslem „nádor” tabulku 
o pěti sloupcích s těmito 
záhlavími: maligní; 
sekundární nebo metasta-
tický; in situ; benigní; 
nejistého a neznámého 
chování. 

Tab. 2.  Abecední rejstřík MKN-10 pro plicní nádory 

   sekundární   nejistý 
   nebo    a 
 maligní metastatický in situ benigní  neznámý 

Plíce C34.9 C78.0 D02.2 D14.3 D38.1 

 
Příslušné kategorie MKN-10 pro každou lokalizaci jsou uvedeny v abecedním pořadí. 
Tabulka 2 uvádí přístup MKN-10 pro kódování plicních nádorů. 

Na rozdíl od toho používá MKN-O pouze jeden čtyřmístný topografický kód (odpovídající 
topografickému kódu maligních nádorů MKN-10). Topografický kód plíce (C34.9) zůstává 
tedy stejný pro všechny nádory v této lokalizaci. Vyznačení biologického chování nádoru 
uvedené na pátém místě morfologického kódu určuje, zda jde o nádor maligní, benigní, atd. 
(viz.str. 40, Kód biologického chování nádoru). 

MKN-O uvádí i histologický typ (morfologii) nádoru (viz Tabulka 3). Adenokarcinom plíce 
je tedy v MKN-O kódován C34.9; M-8140/3 a dlaždicový karcinom plíce je kódován C34.9; 
M-8070/3. 

Tabulka 3.  Kódování plicních nádorů v MKN-0 

Maligní nádor plíce (např. karcinom NS) C34.9 M-8010/3 

Metastatický nádor plíce (např.metastáza seminomu varlete) C34.9 M- 9061/6 

In situ nádor plíce (např. dlaždicový karcinom in situ) C34.9 M- 8070/2 

Benigní nádor plíce (např.adenom) C34.9 M- 8140/0 

Nádor plíce nejistého biologického chování 
 (např.karcinoid nejistého chování)  C34.9 M- 8240/1 

Tabulka 4 uvádí vztah mezi kódem biologického chování nádorů v MKN-O a kódy 
v jednotlivých úsecích Kapitoly II  MKN-10:  
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Tabulka 4.  Kódy biologického chování nádorů MKN-O 
a odpovídající úseky kapitoly II  MKN-10 

Kód chování Kategorie Označení 
 /0 D10 - D36 Benigní nádory 

 /1 D37 - D48 Nádory nejistého nebo 
    neznámého chování 

 /2 D00-D09 Nádory in situ 

 /3 C00 - C76, Maligní nádory prokazatelně 
C80 - C97  nebo předpokládaně primární 

 /6 C77 - C79 Maligní nádory prokazatelně 
    či předpokládaně sekundární 

Před vydáním MKN-10 byly uváděny pouze tři histologické typy maligních nádorů jako 
zvláštní kategorie: lymfomy, leukemie a melanom kůže. V MKN-10 bylo přiřazeno několik 
dalších kategorií, založených na histologické typizaci, především mezoteliom (C45) 
a Kaposiho sarkom (C46). Navíc byl karcinom jater (C22) rozdělen do „subtypů”, 
korelujících s morfologickými jednotkami. 

Kategorie MKN-10 nepoužité ve třetím vydání MKN-O 
Jak bylo uvedeno výše, kategorie MKN-10  C00-C97 zahrnují několik kategorií, které jsou 
buď založeny na morfologii, nebo označují metastatické nebo sekundární nádory označené 
v MKN-O kódem biologického chování. Tabulka 5 uvádí kategorie MKN-10, které byly 
vypuštěny v topografickém oddílu MKN-O. 

Tabulka 5:  MKN-10 termíny vypuštěné v MKN-O 
MKN-10 Ekvivalentní kód třetího vydání MKN-0 
Kategorie Pojem Lokalizace Histologie Chování 
C43 Melanom kůže C44._ M-872 - M-879 /3 
C45 Mezoteliom C_ _._ M-905 /3 
C46 Kaposiho sarkom C_ _._ M-9140 /3 
C81-C96 Maligní nádory 
  lymfoidních krvetvorných 
 a příbuzných tkání C00-C80 M-959 – M-998 /3 
C 78 Sekundární maligní nádory 
 respiračního a 
 trávicího systému C15-C39 M-_____ /6 
C79 Sekundární maligní nádory 
 jiných specifikovaných 
 lokalizací C00-C14, 
 C40-C80 M-_____ /6 
D00-D09 Nádory in situ C00-C80 M-_____ /2 
D10-D36 Benigní nádory C00-C80 M-_____ /0 
D37-D48 Nádory nejistého nebo 
 neznámého biologického 
 chování  C00-C80 M-_____ /1 
C97 Maligní nádory nezávislých 
 nebo (primárně)  
 mnohotných lokalizací  jakýkoliv kód /3 
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Úsek C81-C96 je v MKN-10 rezervován pro maligní nádory lymfoidních a příbuzných tkání. 
Ve třetím vydání MKN-0 jsou tyto nádory označeny specifickými morfologickými kódy 
a kódem biologického chování /3. Morfologický kód doplněný příslušným topografickým 
kódem z úseku C00-C80 vyjadřuje pak úplnou diagnózu. Například lymfocytární lymfom 
žaludku je v MKN-10 kódován C83.0, kdežto v MKN-0 je malobuněčný (difusní) non-
Hodgkinův lymfom žaludku kódován topograficky C16.9 (žaludek) a morfologicky M-9670/3 
(malobuněčný B-lymfom). 

Kategorie C97 z MKN-10 nebyla začleněna do MKN-O, vzhledem k tomu, že každá primární 
lokalizace nádoru je obvykle kódována zvlášť. Dalším důvodem je, že pravidla pro definování 
mnohotné primární lokalizace jsou v různých zemích různá. 

Zvláštní kódy v MKN-O pro topografii lymfatických uzlin (C77) a hematopoetického 
a retikuloendotelového  systému (C 42). 

 
V MKN-O je kategorie C77 používána pro 
sekundární a nespecifikované maligní 
nádory lymfatických uzlin. V MKN-O je 
kategorie C77 používána jako obecný 
topografický kód pro lymfatické uzliny. 
Většina maligních lymfomů uvedených 
v MKN-10 pod kódy C81-C85 je tedy 
v MKN-O kódována jedním topogra-
fickým kódem - C77.  

Subkategorie MKN-O pro kód C42 uvádí 
Tabulka 6. 

Tabulka 6.  MKN-O topografické kódy, 
které nejsou zahrnuty v MKN-10. 

C42 Hematopoetický a 
retikuloendotelový systém 

C42.0 Krev 
C42.1 Kostní dřeň 
C42.2 Slezina 
C42.3 Retikuloendotelový systém , NS+ 
C42.4  Hematopoetický systém, NS+ 

 

+ - poznámka překladatele: NS značí „nespecifikován, nespecifikována, nespecifikováno“, 
dále je uváděno pouze jako nespecifikován, -a, -o. Zkratka je vysvětlena na str. 24. 

Kategorie C42 je v MKN-10 neobsazena, ale v MKN-O je použita pro označení některých 
topografických lokalit v hematopoetickém a retikuloendotelovém systému. Tato kategorie 
slouží především pro označení topografické lokality většiny leukemií a příbuzných chorob 
klasifikovaných v MKN-10 kódy C90-C95. 

Například chronická lymfatické leukemie (CLL) je v MKN-10 kódována C91.1. V MKN-O je 
CLL kódována C42.1 (topografický kód pro kostní dřeň) a M-9823/3 (morfologický kód pro 
B-chronickou lymfatickou leukemii / malobuněčný lymfocytární lymfom). 

Kategorie MKN-10 pro maligní nádory sleziny (C26.1) není ve třetím vydání MKN-O 
uvedena v oddílu trávicích orgánů. V souhlasu s prvním vydáním MKN-O je slezině přiřazen 
kód C42.2, spadající do skupiny hematopoetického a retikuloendotelového systému. 

Mola hydatidosa a neurofibromatóza (von Recklinghausenova nemoc, vyjma kosti) 
Poslední rozdíly mezi MKN-O a kapitolou II MKN-10 spočívají v tom, že mola hydatidosa, 
NS (C58.9, M-9100/0 v MKN-O) není v MKN-10 zařazena do kapitoly II (nádory), ale je 
v MKN-10 uvedena v kapitole XV „Těhotenství, porod, šestinedělí” (kategorie O01.9, mola 
hydatidosa) a dále v tom, že neurofibromatóza, včetně von Recklinghausenovy nemoci, vyjma 
kosti (M-9540/1 v MKN-O) je MKN-10 uvedena v kapitole XVIII „Kongenitální 
malformace, deformace a chromozomální abnormality” jako kategorie Q85.0. 
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HIV onemocnění a AIDS 
Velký zájem budí maligní nádory spojené s infekcí lidským virem imunodeficience (HIV). 
Tyto nádory by měly být kódovány podle pravidel uvedených v této publikaci. Doprovázející 
stav, syndrom získané imunodeficience (HIV), by měl být kódován separátně. 

Funkční vlastnosti nádorů 
MKN-O v zásadě neuvádí číselné kódy pro funkční vlastnosti nádorů, například pro produkci 
katecholaminů maligním feochromocytomem (C74.1, M-8700/3). Zvláštní kódy uvedené 
například v kapitole II „Endokrinní, nutriční a metabolická onemocnění” MKN-10 , mohou 
být použity pro zaznamenání některých funkčních vlastností nádorů. Produkce katecholaminů 
v příkladu uvedeném výše by měla být kódována E 27.5. 
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STRUKTURA A FORMÁT TŘETÍHO VYDÁNÍ MKN-O 

MKN-O představuje dvojí klasifikaci s kódovacími systémy jednak pro topografii, jednak pro 
morfologii. Topografický kód popisuje místo původu nádoru a používá stejné tří- a čtyřmístné 
kategorie (kódy), jaké používá MKN-10 pro maligní nádory (C00-C80). To umožňuje vyšší 
specificitu pro kódování lokalizace nemaligních nádorů, než je možné v MKN-10. 
Morfologický kód popisuje buněčný typ tvořící nádor a biologickou aktivitu nádoru, jinými 
slovy popisuje charakteristiky nádoru jako takového. 

MKN-O se skládá z pěti hlavních oddílů. Číselný seznam a abecední rejstřík jsou detailně 
popsány níže. 

I. Návod na používání 
Tento oddíl doporučujeme pečlivě prostudovat. Obsahuje instrukce pro použití 
a pravidla pro realizaci v onkologických (nádorových) registrech a v patologických 
laboratořích. 

II. Topografie – číselný seznam (viz následující diskusi) 

III. Morfologie – číselný seznam (viz následující diskusi) 

IV. Abecední rejstřík (viz následující diskusi) 

V. Rozdíly v morfologických kódech mezi druhým a třetím vydáním. 
Tento oddíle uvádí seznam nádorů v současné době považovaných za maligní, seznam 
všech nových morfologických číselných kódů a seznam všech termínů a synonym 
přidaných k existujícím definicím kódů. 

Zkratky 
V textu jsou uváděny následující zkratky: 

M – morfologie 
NS – nespecifikován, -a,-o (viz str. 24, kde je uveden a diskuse k tomuto termínu) 

MKN-O – mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (třetí vydání) 

Topografie - číselný seznam 
 

Oddíl topografie je odvo-
zen z úseku maligních 
nádorů II. kapitoly 
MKN-10. Použité topo-
grafické termíny mají 
čtyřmístné kódy od C00.0 
do C80.9. Desetinná čárka 
(.) odděluje podskupiny 
kategorií kódovaných 
třímístnými symboly 
(Tabulka 7). 

Tabulka 7.  Struktura topografického kódu 

C _ _ . _ 
 lokalita    sublokalita 
 

Příklad C50. 2 
 
 Prs         horní vnitřní kvadrant 
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Morfologie – číselný seznam 
Morfologický oddíl prvního a druhého vydání byl revidován. Byly doplněny nové termíny 
a úseky uvádějící non-Hodgkinovy lymfomy a leukemie byly upraveny podle Klasifikace 
hematopoetických a lymfoidních onemocnění SZO (WHO Classification of Hematopoietic 
and Lymphoid Diseases) (21,22). Číselný seznam má strukturu kódovaného morfologického 
názvosloví a představuje primární zdroj odkazů pro vyhledávání nebo převody. 

Při úpravách morfologického oddílu bylo hlavní snahou doplnit nové termíny, které se 
objevily v současném písemnictví. V některých případech byly začleněny termíny pro 
označení nádorů z více než jednoho klasifikačního schématu, např. maligních lymfomů 
(M-959 až M-971). Je nutné zdůraznit, že MKN-O je kódovaným názvoslovím a že není 
klasifikačním schématem nádorů. Pokud jsou uvedeny termíny z různých klasifikací, není 
dávána přednost žádné z nich. 

Morfologické termíny 
mají pětimístné kódy od 
M-8000/0 do M-9989/3. 
První čtyři číslice ozna-
čují specifický histolo-
gický termín (Tabulka 8). 
Pátá číslice, připojená ze 
šikmou zlomkovou čárou, 
nebo lomítkem (/), je kód 
(biologického) chování 
(behaviour code), vyzna-
čující, zda je nádor malig-
ní, benigní, in situ, nebo 
není jisté, zda jde o nádor 
maligní nebo benigní 
(viz str. 39). 

Tabulka 8.  Struktura morfologického kódu. 

__ __ __ __/__           __ 
histologie    chování   grade (stupeň diferenciace) 

Příklad: dobře diferencovaný adenokarcinom 

 M  -  8140/ 3        1    
 
 Nádor/buněčný typ          Chování              Diferenciace 
 [adeno-] [karcinom] [dobře diferencovaný] 

 
 
Je zaveden i zvláštní jednomístný kód pro histologickou diferenciaci nádoru „grading” (viz 
Diferenciace a „grading”, str. 43 - 44). U lymfomů a leukemií je toto číslo používáno pro 
označení původu buněk (T- , B- , Null - a NK - ). 

 

Úplný kód MKN-0 tedy 
sestává z deseti symbolů 
(písmen a číslic), charak-
terizujících u daného 
nádoru topografické místo 
(4 symboly), morfolo-
gický typ (4 čísla), biolo-
gické chování (1 číslo) 
a stupeň diferenciace, 
nebo jeho ekvivalent 
u leukemií a lymfomů 
(1 číslo). Příklad je 
uveden v Tabulce 9. 

Tabulka 9.  Struktura úplného kódu MKN-O 

Diagnostický termín: 

Nízce diferencovaný dlaždicový karcinom  
 horního laloku plíce 

 C34.1 M – 8070/3 3 
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Uspořádání termínů MKN-O v číselném seznamu 
 
Každý topografický a 
morfologický termín se 
v příslušném číselném 
seznamu objevuje pouze 
jednou. Příklad uvádí 
Tabulka 10. Termín, který 
je uveden jako první a je 
vytištěn tučně u určitého 
číselného kódu, je 
preferovaný termín. 

Tabulka 10.  Příklady uspořádání číselného seznamu 
C07.9  Glandula parotis 
 Příušní žláza, NS 
 Stensenův vývod 
 Vývod příušní žlázy 
M – 8290/3 Oxyfilní adenokarcinom 
 Onkocytární karcinom  
 Onkocytární adenokarcinom 
 Adenocarcinom z Hürthleho buněk (C73.9) 
 Folikulární karcinom z oxyfilních buněk (C73.9) 
 Karcinom z Hürthleho buněk (C73.9) 

V tomto příkladu „Glandula parotis” zahrnuje všechny položky kódované pod C07.9. Tučný 
tisk znamená, že tento termín je preferovaný (první). Synonymum „Příušní žláza, NS” je 
začleněno pod „Glandula parotis” s odrážkou. Další, neodražené termíny „Stensenův vývod” 
a „Vývod příušní žlázy” jsou ekvivalentními termíny, které nejsou synonymem termínu 
preferovaného (Glandula parotis). Tyto dva termíny jsou uvedeny pod stejným kódovaným 
číslem a představují topografické podpoložky (sublokality) termínu prvního. Nejsou však 
dostatečně odlišné, aby mohly být uvedeny pod samostatným kódem. V abecedním rejstříku 
mají všechny uvedené termíny stejný kód C07.9. Podobně v oddílu morfologie jsou všechny 
položky spadající pod morfologický termín „Oxyfilní adenokarcinom” kódovány pod 
M-8290/3. „Onkocytární karcinom” a „Onkocytární adenokarcinom” představují jiné názvy 
(synonyma) „Oxyfilního adenokarcinomu”. „Karcinom z Hűrthleho buněk”, „adenokarcinom 
z Hűrthleho buněk” a „folikulární karcinom z oxyfilních buněk” (což jsou ekvivalentní 
termíny) představují však jiné typy karcinomů sestávajících z oxyfilních buněk. 

Abecední rejstřík 
Abecední rejstřík je určen pro kódování jak topografie (anatomické lokalizace), tak 
morfologie (histologických termínů). Tento rejstřík rovněž zahrnuje vybrané nádorům 
podobné léze a stavy. Topografické kódy jsou vyznačeny písmenem C, počátečním písmenem 
kódu v kapitole II MKN-10. Počáteční písmeno M je použito pro kódy morfologické. 
Všechny termíny jsou uvedeny jak pod substantivem, tak pod adjektivem. Například bazofilní 
adenokarcinom je uveden jak pod B jako „bazofilní”, tak pod A jako „adenokarcinom 
bazofilní”. 
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Uspořádání a použití abecedního rejstříku 
 
Tabulka 11 uvádí příklad sloupce termínů 
uvedených v abecedním rejstříku. Každý 
výraz, který se objevuje jako součást tří 
nebo více termínů, je vytištěn tučně (např. 
„Břicho”, „Břišní” a „Břišní stěna”) 
a termíny, které tento výraz obsahují, jsou 
uvedeny pod ním s odrážkou. Topografické 
(C) a morfologické (M) termíny nejsou 
směšovány pod stejnou hlavičkou, nad 
a pod (každou skupinou termínů je vždy 
umístěna mezera). 

Prvním vedoucím termínem (výrazem) je 
„Břicho”. Vzhledem k tomu, že jsou 
uvedeny více než tři upřesňující termíny, je 
„Břicho” vytištěno tučně. Zkratka NS je 
vždy uváděna v prvním pořadí pod 
vedoucím (hlavním) výrazem (ne podle 
abecedního pořádku pod N). 

Mezera odděluje skupinu termínů „Břicho” 
na následujících dvou termínech 
obsahujících slovo „břišní”. Vzhledem 
k tomu, že se jedná pouze o dva 
morfologické termíny začínající slovem 
„břišní”, není u nich uveden vedoucí 
(hlavní) výraz. Naopak čtyři následující 
topografické termíny přechází vedoucí 
(hlavní) výraz „Břišní”, vytištěný tučně. 

V abecedním rejstříku znamená mezera 
mezi řádky: 

1) přechod z topografických termínů 
k termínům morfologickým a naopak 

2) konec příslušné skupiny termínů 

Tabulka 11. Příklad sloupce abecedního 
rejstříku 

 Břicho 
C76.2 NS 
C47.4 autonomní nervový systém 
C44.5 kůže 
C47.4 periferní nerv 
C49.4 podkožní tkáň 
C49.4 sval 
C49.4 vazivová tkáň 
M-8822/1 břišní desmoid 
M-8822/1 břišní fibromatóza 
 Břišní 
C49.4 aorta 
C15.2 jícen 
C77.2 lymfatická uzlina 
C49.4 vena cava 
 Břišní stěna 
C76.2 NS 
C44.5 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.4 NS (sarkom, lipom) 
C47.4 autonomní nervový systém 
C49.4 kosterní sval 
C44.5 kůže 
C49.4 měkká tkáň 
C47.4 periferní nerv 
C49.4 podkožní tkáň 
C49.4 sval 
C49.4 tuková tkáň 
C49.4 vazivová tkáň 

 

Nádorům podobné léze a stavy 
Abecední rejstřík obsahuje rovněž některé nádorům podobné léze a stavy v příslušném 
abecedním pořádku. Tyto afekce mohou být zaměněny s nádory, například díky koncovce 
„om”, nebo proto, že se jedná o premaligní stavy. Těmto afekcím není přiřazován MKN-O 
číselný morfologický kód za M -, vzhledem k tomu, že nejsou považovány za nádory a uvádí 
se zde pouze 7 pomlček (M- - - - - - -). Navíc je zde uvedena poznámka v závorce (viz 
SNOMED), která odkazuje čtenáře na Systemizované názvosloví v medicíně (2,3). 

V předcházejících vydáních MKN-O byly kódy SNOMED uváděny. Nicméně vzhledem 
k tomu, že v současné době jsou používána nejméně dvě vydání SNOMED a že kódy pro 
nenádorové léze a stavy se v těchto vydáních poněkud liší, byly kódy SNOMED ze třetího 
vydání MKN-O vypuštěny. 
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Uvádění lymfomů a leukemií 
Lymfomy a leukemie představují výjimku z pravidel uváděné afekcí ve všech skupinách 
termínů. Počet permutací a kombinací je v termínech leukemií a lymfomů tak velký, že by se 
rejstřík stal neúměrně dlouhým. Proto je uveden pouze jeden seznam jako „lymfom, maligní” 
a jeden seznam jako „leukemie”. 

Význam „NS” (nespecifikován, -a, -o) a jak ho používat 
 
„NS” (v anglickém textu NOS - Not 
Otherwise Specified) je vytištěno za 
topografickými a morfologickými termíny, 
které se jinde v MKN-O vyskytují 
s dodatečným modifikujícím slovem nebo 
výrazem. V abecedním rejstříku je „NS” 
zařazeno jako první, až po něm jsou 
uvedeny modifikující výrazy v abecedním 
pořádku. Kód pro termín, po němž 
následuje „NS”, se má používat 
v případech, kdy: 

1) topografický nebo morfologický termín 
není dále modifikován 

2) topografický nebo morfologický termín 
má přívlastek, který se nikde jinde 
neuvádí 

3) termín je používán v obecném smyslu 

Například Tabulka 12 uvádí, že 
v abecedním rejstříku následuje za 
„adenokarcinom, NS” dlouhý výčet 
popisných přívlastků (přídavných jmen), 
z nichž každý má svůj specifický kód. 

Tabulka 12.  Příklad umístění kódu NS 

 Adenokarcinom (viz.rovněž karcinom) 
M–8140/3 NS 
M–8140/6 NS, metastatický 
M–8560/3 a dlaždicový karcinom, 

smíšený  
M–8560/3 a epidermoidní karcinom, 

smíšený 
M–8244/3 a karcinoid, kombinovaný 
M–8280/3 acidofilní 
M–8550/3 acinární 
M–8370/3 adrenální kortikální 
M–8251/3 alveolární 
M–8401/3 apokrinní 
M–8147/3 bazocelulární 
M–8300/3 bazofilní 
M–8250/3 bronchiolární 
M–8250/3 bronchioloalveolární 
M–8420/3 ceruminózní 
M–8270/3 chromofobní 
M–8550/3 z acinárních buněk 
M–8160/3 žlučového vývodu 

 
Jestliže je stanovena diagnóza adenokarcinomu, správný kód je M-8140/3 „adenokarcinom, 
NS”. Jestliže je použit diagnostický termín „atypický adenokarcinom”, kód zůstává stejný, tj. 
M-8140/3, protože přídavné jméno „atypický” není uvedeno mezi termíny modifikujícími 
základní výraz „adenokarcinom”. NS se tedy vyskytuje jak v číselných seznamech, tak 
v abecedním rejstříku a vyznačuje kódujícímu i dekódujícímu, že někde jinde jsou uvedeny 
modifikující výrazy. 

V několika málo případech je „NS” použito k vyjádření, že určitý termín je používán 
v obecném smyslu. Například „NS” je uvedeno za „endokrinní žláza” v „C75.9 endokrinní 
žláza, NS”, čímž se označuje, že jiné specifikované endokrinní žlázy, jako „glandula pinealis” 
nebo „hypofýza” jsou uvedeny se svými specifickými kódy. 



  Úvodní část 

  25 

HEMATOLOGICKÉ MALIGNITY 
V tomto třetím vydání MKN-O byly zrevidovány a aktualizovány klasifikace všech nádorů, 
nicméně nejrozsáhlejší revize se týká hematologických malignit. Požadavek na zavedení kódů 
pro nové diagnózy v hematologii patřil určitě k nejnaléhavějším imperativům tohoto nového 
vydání. 

V posledních padesáti letech bylo navrženo mnoho klasifikací leukemií a lymfomů. Některé 
z těchto klasifikací měly významný dopad do klinické praxe, zatímco jiné jsou již dnes 
zapomenuty. Rozlišování lymfomu a leukemie bylo prakticky v celém tomto údobí 
považováno za zcela základní a z toho vyplývaly i snahy vyvíjet jejich klasifikace samostatně. 

Většina klasifikací lymfomů může být rozdělena do dvou hlavních kategorií. Nádory je 
možné dělit podle čistě morfologických charakteristik, například podle velikosti buněk, jejich 
tvaru, podle způsobu růstu nádoru v lymfatické uzlině, nebo v jiné tkáni. Tento přístup byl 
použit v Rappaportově klasifikaci, prvně publikované v roce 1955, která představovala 
mezník ve studiu lymfomů a časově předcházela o celé desetiletí významnému porozumění 
funkce normálních lymfocytů. Na rozdíl od toho Kielská klasifikace a klasifikace Lukese 
a Collinse byly založeny na představě, že buňky maligního lymfomu vykazují zástavu 
vyzrávání (maturace) a že nádory mohou být klasifikovány jejich srovnáním s normálními 
stádii diferenciace lymfocytů. Pracovní formulace (Working Formulation) vypracovaná 
Národním onkologickým ústavem v USA byla pokusem poskytnout nástroj pro převádění 
diagnostických dat na společný základ použitelný ke srovnávacím účelům. V praxi se 
Pracovní formulace stala primární klasifikací založenou, podobně jako klasifikace 
Rappaportova, převážně na morfologických charakteristikách. 

Systém pro určení stupně chování („grading”) nádorů byl použit ve většině klasifikací 
lymfomů pro umožnění redukce velkého množství typů nádorů pouze do několika kategorií, 
primárně pro potřeby klinického využití. Je však nutné poznamenat, že jednotlivé stupně 
nejsou mezi jednotlivými klasifikačními systémy přesně srovnatelné. V Kielské klasifikaci 
jsou vysoký a nízký stupeň („grade”) nádoru odvozeny od velikosti nádorových buněk. 
Stupně použité v Pracovní formulaci jsou odvozeny od prognostických dat získaných 
v průběhu původní studie, z jejíchž výsledků se klasifikace utvářela. V klinickém pojetí 
znamená nádor vysokého stupně („high grade”) agresivní nádor potenciálně léčitelný 
chemoterapií, zatímco lymfomy nízkého stupně (low grade) jsou méně agresivní, ale často 
neléčitelné. 

Francouzsko-americko-britský (FAB) (7) systém poskytl paralelní, ale vyhraněný systém 
klasifikace lymfatických a myeloidních leukemií a myelodysplazie, založený na tradičně 
barvených vzorcích. 

Počátkem devadesátých let 20.století se začala objevovat řada problémů s existujícími 
klasifikačními systémy lymfomů a leukemií. Zavedení imunofenotypizace buněk a technik 
molekulární biologie ukázaly, že jednotlivé kategorie nádorů jsou ve skutečnosti heterogenní. 
Bylo zřejmé, že odvozování stupňů biologického chování lymfomů od výsledků klinických 
nebo epidemiologických studií je potenciálně značně matoucí. V průběhu upřesňování definic 
bylo stále více zřejmé, že rozlišování mezi lymfatickými leukemiemi a lymfomy je převážně 
arteficielní. Oddělování těchto jednotek odráželo spíše rozdíly ve způsobu šíření nádoru 
u jednotlivých pacientů, než základní buněčné a klinické rozdíly. Úhelným kamenem 
klasifikace lymfomů se stalo rozlišování mezi Hodgkinovou nemocí a ne-Hodgkinovými 
lymfomy. Různé studie však prokázaly, že nádorové buňky u Hodgkinovy choroby jsou 
deriváty B-buněk germinálních center a že by tedy Hodgkinova nemoc měla být považována 
spíše za zvláštní formu lymfomu z B-buněk, než za zcela oddělenou skupinu nemocí. 
Cytogenetické studie ukázaly význam chromozomálních translokací a dysregulace 
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individuálních genů v patogenezi a klinickém chování několika typů leukemií a lymfomů, 
nicméně dosažení úplného porozumění patogenezi nádorů zcela jistě bude dlouhodobým 
procesem. 

Uvedené pokroky se staly základem Revidované evropsko-americké lymfomové (REAL) 
klasifikace publikované v roce 1994 (6). Ačkoliv mnoho termínů použitých v této klasifikaci, 
je podobných termínům klasifikace Kielské, její základní koncepce je odlišná. Definice 
klinicko-patologických jednotek jsou v REAL klasifikaci založeny na kombinaci 
morfologického obrazu, imunofenotypu, genetických abnormalit a klinických vlastností. Přes 
velký počet možných kombinací všech těchto proměnných existuje ve skutečnosti jen 
relativně omezený počet jednotek a více než 90 % maligních nádorů vycházejících 
a lymfoidních buněk může být klasifikováno pomocí uvedeného přístupu. SZO klasifikace 
hematologických malignit (21,22) vychází ze stejného přístupu, proto je její oddíl 
lymfoproliferativních onemocnění velmi podobný. Přístup k subklasifikaci akutní myeloidní 
leukemie (AML) zdůrazňuje ústřední důležitost cytogenetických odchylek (abnormalit) 
a rozlišování mezi AML vznikající „de novo” a AML spojenou s myelodysplasií. 

Klasifikace SZO (Tabulka 13) nemůže být považována za definitivní, ale poskytuje široký 
základ pro další vývoj. Mnohé ze základních kategorií, jako např. difusní velkobuněčný 
B-lymfom, jsou zřejmě heterogenní ve smyslu klinických vlastností i odpovědi na terapii. 
V budoucnu budou tyto kategorie dále děleny do podjednotek podle buněčných 
a molekulárních kriterií, ale v současnosti neexistuje shoda, jak by toto dělení mělo být 
provedeno. Je pravděpodobné, že rozdíly v úseku hematologických malignit budou 
v následujícím vydání MKN-O stejně tak velké, jako jsou tyto rozdíly mezi druhým a třetím 
vydáním. 

Používání oddílu klasifikace MKN-O pro leukemie a lymfomy 

Používání synonym 
Ve druhém vydání MKN-O mohly být jednotlivé případy kódovány použitím termínů 
z jakékoliv tehdy používané klasifikace a rovněž i množstvím archaických termínů. Tato 
situace znamenala, že srovnání souborů dat bylo velmi obtížné, především v případech, kdy 
byly termíny z více klasifikací použity v jednom souboru dat. Toto třetí vydání MKN-O 
používá termíny klasifikace SZO jako preferované termíny pro hematologické malignity, ale 
pro umožnění univerzálního kódování a analýzy historických dat jsou zde ponechány 
i termíny ze starších klasifikačních systémů. V některých případech nemusí být synonymum 
vždy přesným ekvivalentem preferovaného termínu (SZO), ale podle mínění expertů z této 
oblasti spadá převážná většina případů do odpovídající kategorie. 

Kompatibilita s MKN-10 
Pro zajištění kompatibility s MKN-10 se třetí vydání MKN-O v mnoha směrech odlišuje od 
struktury klasifikace hematologických malignit vydané SZO. Separátní kódy byly přiděleny 
pro B chronickou lymfatickou leukemii a pro malobuněčný B-lymfocytární lymfom. 
V současnosti bylo zjištěno, že se jedná o jednotky identické a pro prezentaci dat mají proto 
být tyto kategorie spojovány. Stejný argument platí u lymfoblastického lymfomu a akutní 
lymfoblastické leukemie, které jsou v současnosti považovány za stejná onemocnění, ale pro 
která byly vytvořeny separátní kódy. 

Údaje o imunofenotypizaci 
Využití výsledků studií buněčných markerů změnilo hematopatologii a je hlavním prvkem 
v dosahování vysokého standardu diagnostické přesnosti. V klasifikaci SZO je příslušná řada 



  Úvodní část 

  27 

(linie) nádoru téměř vždy začleněna do použitého diagnostického termínu. Například 
folikulární lymfom je podle definice malignita z B-buněk. Jediným případem, kdy toto 
pravidlo není použito, jsou lymfoblastická leukemie a lymfoblastický lymfom, pro které 
příslušná řada (T buněčná, B buněčná) musejí být specifikovány. Ve druhém vydání MKN-O 
toto pravidlo neexistovalo a mnoho termínů zde bylo co do určení buněčné řady 
dvojznačných. Ve třetím vydání MKN-O je buněčná řada zahrnuta v čtyřmístném 
morfologickém kódu a dodatečné (šesté) místo není proto nutné. Registry si však možná 
budou přát zachování dodatečného šestého místa kódu pro identifikaci případů, kde je 
diagnóza podepřena údaji o imunofenotypizaci. 

Cytogenetické údaje 
Cytogenetické a molekulárně biologické údaje jsou v současnosti klíčem a stále důležitějším 
bodem v diagnostice mnoha typů hematologických malignit. V tomto vydání MKN-O 
představuje významnou změnu uvedení podjednotek (subkategorií) akutní myeloidní 
leukemie popsaných na základě cytogenetických odchylek. Tam, kde jsou tyto odchylky 
začleněny do laboratorního nálezu, mají v klasifikaci přednost před jinými údaji, jako 
například před morfologickým typem FAB. 
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Tabulka 13.  Klasifikace SZO hematopoetických a lymfoidních nádorů s kódy MKN-O 
POZNÁMKA: Uvedeny jsou pouze hlavní kategorie nemocí. 
{} označuje alternativní pojmenování nádoru 

MYELOIDNÍ NÁDORY 

MKN-O Termín SZO 
Myeloproliferativní nemoci 

9875/3 Chronická myeloidní leukemie, Filadelfský chromozom (Ph1) pozitivní 
{t(9;22)(q34;q11)}, {BCR/ABL} 

9963/3 Chronická neutrofilní leukemie 
9964/3 Chronická eosinofilní leukemie/hypereosinofilní syndrom  
9961/3 Chronická idiopatická myelofibróza  
9950/3 Polycytemie pravá 
9962/3 Esenciální trombocytemie 
9975/1 Myeloproliferativní nemoc, neklasifikovatelná 

Myelodysplastické/myeloproliferativní nemoci 
9945/3 Chronická myelomonocytická leukemie  
9876/3 Atypická chronická myeloidní leukemie 
9946/3 Juvenilní myelomonocytická leukemie 

Myelodysplastické syndromy  
9980/3 Refrakterní anémie  
9982/3 S prsténčitými sideroblasty  
9980/3 Bez prsténčitých sideroblastů 
9985/3 Refrakterní cytopenie (myelodysplastický syndrom) s dysplazií ve více řadách 
9983/3 Refrakterní anémie (myelodysplastický syndrom) s excesem blastů 
9986/3 5q- (5q delece) syndrom 
9989/3 Myelodysplastický syndrom, neklasifikovatelný  

Akutní myeloidní leukemie (AML) 
 AML s cytogenetickými translokacemi 
9896/3 AML s {t(8;21)(q22;q22)}, {AML 1 (CBF-alfa)/ETO} 
9866/3 Akutní promyelocytická leukemie  {AML s t(15;17)(q22;11-12)} a varianty, 

{PML/RAR-alfa} 
9871/3 AML s abnormálními eosinofily v kostní dřeni {inv (16)(p13 q22)} nebo 

{t(16;16)(p13;q11) }, {CBFb/MYH11} 
9897/3 AML s abnormalitami 11q23 {MLL} 
9895/3 AML s dysplazií ve více řadách 
9895/3 S předchozím myelodysplastickým syndromem 
9895/3 Bez předchozího myelodysplastického syndromu 
9920/3 AML a myelodysplastické syndromy spojené s terapií  
9920/3 Spojené s terapií alkylačními látkami 
9920/3 Spojené s terapií epipodofylotoxinem (některé mohou být lymfoidní) 
9920/3 Jiné typy 
9861/3 AML blíže nespecifikované  
9872/3 AML minimálně diferencovaná 
9873/3 AML bez vyzrávání 
9874/3 AML s vyzráváním 
9867/3 Akutní myelomonocytická leukemie 
9891/3 Akutní monocytická leukemie 
9840/3 Akutní erytroidní leukemie 
9910/3 Akutní megakaryocytická leukemie 
9870/3 Akutní bazofilní leukemie 
9931/3 Akutní panmyelóza s myelofibrózou 
9805/3 Akutní bifenotypické leukemie 
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LYMFOIDNÍ NÁDORY 

MKN-O Termín SZO 
NÁDORY Z B-BUNĚK 

Nádory z prekurzorových B-buněk 
9728/3 Lymfoblastická leukemie/lymfom z prekurzorových B-buněk 
9836/3 Akutní lymfoblastická leukemie z prekurzorových B-buněk 

Zralé (periferní) nádory z B-buněk 
9823/3, 9670/3 Chronická lymfocytická leukemie/malobuněčný lymfocytický lymfom z B-buněk 
9833/3 Prolymfocytická leukemie z B-buněk 
9671/3 Lymfoplazmocytický lymfom 
9689/3 Splenický lymfom z B-buněk marginální zóny (s/bez vilózních lymfocytů) 
9940/3 Trichocelulární leukemie 
9732/3, 9731/3 Plazmocytární myelom/plazmocytom 
9699/3 Extranodální lymfom z B-buněk marginální zóny MALT typu 
9699/3 Nodální lymfom z B-buněk marginální zóny (s/bez monocytoidních B-buněk) 
9690/3, 9691/3, 
  9695/3, 9698/3 Folikulární lymfom 
9673/3 Lymfom z plášťových buněk 
9680/3 Difusní velkobuněčný lymfom z B-buněk 
9679/3 Mediastinální velkobuněčný lymfom z B-buněk 
9678/3 Primární exsudativní lymfom 
9687/3, 9826/3 Burkittův lymfom / leukemie z Burkittových buněk 

NÁDORY Z  T  A  NK  BUNĚK 
Nádory z prekurzorových T-buněk 

9729/3 Lymfom/leukemie z prekurzorových T-buněk 
9837/3 Akutní lymfoblastická leukemie z prekurzorových T-buněk 

Zralé (periferní nádory) z T-buněk 
9834/3 Prolymfocytická leukemie z T-buněk 
9831/3 Lymfocytická leukemie z velkých granulárních T-buněk 
9848/3 Agresivní leukemie z NK buněk 
9827/3 Adultní leukemie/lymfom z T-buněk (HTLV-1 pozitivní) 
9719/3 Extranodální lymfom z NK/T-buněk, nosního typu 
9717/3 Lymfom z T buněk, enteropatický typ 
9716/3 Hepatosplenický gama-delta lymfom z T-buněk 
9708/3 Podkožní panikulitidě podobný lymfom z T-buněk 
9700/3, 9701/3 Mycosis fungoides/Sézaryho syndrom 
9714/3 Anaplastický velkobuněčný lymfom z T buněk a z buněk nulového typu, 
 primární kožní typ 
9702/3 Periferní lymfom z T-buněk, blíže nespecifikovaný 
9705/3 Angioimunoblastický lymfom z T-buněk 
9714/3 Anaplastický velkobuněčný lymfom z T-buněk a z buněk nulového typu, 
 primární systémový typ 

HODGKINŮV LYMFOM (HODGKINOVA NEMOC) 
9659/3 Hodgkinův lymfom nodulární, lymfocytárně predominantní 
9650/3 Klasický Hodgkinův lymfom 
9665/3, 9667/3 Hodgkinův lymfom, nodulární skleróza (grade 1 a 2) 
9651/3 Klasický Hodgkinův lymfom, bohatý na lymfocyty 
9652/3 Hodgkinův lymfom, smíšený 
9653/3 Hodgkinův lymfom, lymfocytodepleční 
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NÁDORY ZE ŽÍRNÝCH BUNĚK 

MKN-O Termín SZO 

9741/3 Mastocytóza kožní 
9741/3 Mastocytóza systémová 
9742/3, 9740/3 Leukemie/sarkom z žírných buněk 

NÁDORY Z HISTIOCYTŮ A DENDRITICKÝCH BUNĚK 

Nádor z makrofágů/histiocytů 
9755/3 Histiocytický sarkom 

Nádory z dendritických buněk 
9751/1 Histiocytóza z Langerhansových buněk 
9756/3 Sarkom z Langerhansových buněk 
9757/3 Sarkom/nádor z interdigitujících dendritických buněk 
9758/3 Sarkom/nádor z folikulárních dendritických buněk 
9757/3 Sarkom z dendritických buněk, blíže nespecifikovaný 
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NÁVODY PRO KÓDOVÁNÍ 
 

TOPOGRAFIE A MORFOLOGIE 
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SOUHRN ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL PRO POUŽÍVÁNÍ 
TŘETÍHO VYDÁNÍ MKN-O 

Viz Tabulku 14 uvádějící odpovídající čísla druhého vydání MKN-O 

Pravidlo A. Topografické oblasti a neúplně definované lokality: Jestliže v diagnóze není 
specifikována výchozí tkáň, kódujte vhodné tkáně, uvedené pro každou neúplně 
definovanou lokalitu v abecedním rejstříku, přednostně před kategorií „NS”. Neúplně 
definované lokality jako „paže”, sestávají z několika tkání. Například „dlaždicový karcinom 
paže” by měl být kódován C44.6 (kůže paže), spíše než C76.4 (paže NS). Viz návody pro 
kódování, str. 35. U tohoto pravidla existuje několik výjimek, jako brada a čelo, vzhledem 
k tomu, že tyto lokality jsou tvořeny převážně kůží a kategorie NS byla proto přidělena kůži. 

Pravidlo B. Předpony: Jestliže je topografická lokalita modifikována předponou, jako 
peri -, para-, nebo podobnou, která není specificky uvedena v MKN-O, kódujte 
příslušnou neúplně definovanou podkategorii C76 (nepřesně definovaná lokalita), pokud 
typ nádoru neoznačuje jeho původ z určité tkáně. Toto obecné pravidlo rovněž platí pro 
nepřesná označení, jako „prostor”, nebo „oblast”. Viz Návody pro kódování, str. 36.  

Pravidlo C. Nádory postihující více než jednu topografickou kategorii nebo podkategorii: 
Použijte podkategorii „8”, když nádor přesahuje hranice dvou nebo více kategorií nebo 
podkategorií a místo jeho původu nemůže být určeno. (Viz návody pro kódování, str. 36 
a poznámka, str. 36). 

Jelikož v MKN-10 bylo nádorům vyhrazeno více kategorií než v MKN-9, některé dřívější 
třímístné kategorie byly nahrazeny dvěma třímístnými kategoriemi. Viz Tabulka 17 
v Návodech pro kódování, str. 38, uvádějící přehled těchto .8 kategorií.  

Pravidlo D. Topografické kódy pro lymfomy: Jestliže lymfom postihuje více oblastí 
lymfatických uzlin, kódujte C77.8 (lymfatické uzliny více oblastí). Extranodální 
lymfomy kódujte místem původu, které nemusí být místem biopsie. Jestliže u lymfomu 
není uvedena žádná lokalita, kódujte C77.9 (lymfatická uzlina, NS). Lymfomy se 
vyskytují ve specifických lokalitách, například u žaludku, nebo v jedné nebo ve více 
lymfatických uzlinách, a proto jim není přiřazen jeden místně specifický topografický kód. 
Lymfomy vyskytující se ve specifických lokalitách jsou označovány jako extranodální. Viz 
Návody pro kódování, str. 38 a úsek maligních lymfomů, str. 25. 

Pravidlo E. Topografické kódy pro leukemie: Všechny leukemie s výjimkou myeloidního 
sarkomu (M-9930/3) kódujte C42.1 (kostní dřeň). Viz Návody pro kódování, str. 39. 

Pravidlo F. Kód (biologického) chování v morfologii: Používejte příslušnou číslici na 
pátém místě kódu (chování) i tehdy, není-li v MKN-O uveden přesný termín. Používání 
páté číslice kódu (pro chování) je vysvětleno v Návodech pro kódování, str. 40 a v Tabulce 
20, str. 43 (Matrix). Odpovídající pátá číslice kódu má být používána, i když v MKN-O není 
uveden přesný termín; například „benigní chondrom” jako diagnóza by měl být kódován 
M-9370/0. Jestliže patolog určí, že se chování nádoru liší od obvyklého chování, uvedeného 
v MKN-O, kódujte chování tak, jak určil patolog. 

Pravidlo G. Kód stupně (grading) nebo diferenciace: Vyznačte kód nejvyššího stupně 
(grade) popsaného v diagnostickém nálezu. Používání šesté číslice kódu (pro určení stupně 
– grading) nebo diferenciace solidních nádorů (Tabulka 21, str. 44) je vysvětleno v Návodech 
pro kódování str. 45). Jestliže jsou v diagnóze uvedeny dva různé stupně (jako „dobře a nízce 
diferencovaný” nebo „stupeň II-III”), kódujte vyšší stupeň (vyšší grade). 



  Úvodní část 

  33 

Tato šestá číslice kódu smí být rovněž používána pro označení původu buněk u lymfomů 
a leukemií (Tabulka 22, str. 45). U těchto lymfatických a hematologických onemocnění se 
upřednostňuje označení T-buněk (kód 5), B-buněk (kód 6), „null” buněk (kód 7) a NK buněk 
(kód 8) před kódy 1 až 4, uvádějícími stupeň (grade) nádoru. 

Pravidlo H. Morfologické termíny spojené s lokalizací: Jestliže topografická lokalita není 
v diagnóze uvedena, použijte předpokládaný topografický kód. Tento topografický kód 
by však neměl být uveden, jestliže je známo, že nádor vychází z  lokality jiné. Příslušné 
kódy, specifické pro danou lokalitu, jsou uváděny v závorkách za morfologickými termíny 
pro nádory, které se obvykle vyskytují v jedné lokalitě nebo tkáni. Například „retinoblastom” 
(C 69.2). Jestliže v diagnóze není lokalita vyznačena, použijte kód předpokládaný. 

Jestliže se v diagnóze uvedená lokalita liší od specifického kódu pro lokalitu, vyznačeného 
pro daný morfologický typ, použijte kód příslušející lokalitě uvedené v diagnóze. To by však 
mělo být učiněno až po pečlivé revizi případu a po vyloučení možnosti, že nádor v uvedené 
lokalitě není metastáza. 

Pro některé lokality jsou dány pouze třímístné kódy, například C44._  (kůže), protože 
čtyřmístný kód nemůže být stanoven předem. Viz Návody pro kódování, str. 37. 

Názvy některých nádorů by mohly být interpretovány tak, že naznačují topografickou 
lokalizaci (tzv. pseudotopografické morfologické termíny), nicméně tyto nádory by neměly 
být nutně kódovány v této lokalizaci. Například karcinom žlučovodu je nádor vycházející 
často ze žlučovodů intrahepatálních (C22.1). Viz Návody pro kódování, str. 38. 

Pravidlo J. Složené morfologické diagnózy: Změňte pořadí slovních základů ve složeném 
termínu, jestliže tento termín není uveden v MKN-O. Všechny možnosti složených slov 
(termínů) nejsou uvedeny. Například „myxofibrosarkom” není uveden v MKN-O, ale 
„fibromyxosarkom” uveden je. Hledejte různé obměny pořadí slovních základů, jestliže první 
termín nebyl v MKN-O nalezen. Viz Návody pro kódování, str. 39. 

Pravidlo K. Kódování vícečetných morfologických termínů: Pokud jednoduchý kód 
neobsahuje všechny diagnostické termíny, použijte v případě, že v diagnóze jednoho 
nádoru jsou dvě modifikující adjektiva patřící různým kódovým číslům, kódu vyššího 
čísla. Jestliže daný termín obsahuje dvě nebo více modifikujících adjektiv s různými 
kódovými čísly, použijte kód toho adjektiva, kterému je přiřazeno vyšší kódové číslo, 
vzhledem k tomu, že toto adjektivum je obvykle specifičtější. Viz Návody pro kódování, 
str. 40. 
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Tabulka 14.  Pravidla pro používání třetího vydání MKN-O 
a odpovídající čísla ve druhém vydání MKN-O 

PŘEDMĚT MKN-O 
třetí vydání 

MKN-O 
Druhé vydání* 

Topografické oblasti a nepřesně definované lokality A 2 

Předpony B 3 

Více než jedna topografická kategorie nebo podkategorie C 4 

Topografické kódy pro lymfomy D 12 

Topografické kódy pro leukemie E 13 

Kódy (biologického) chování F 5 

Kód stupně (grading) nebo diferenciace G 6 

Morfologické termíny spojené s lokalizací H 8,9 

Složené morfologické diagnózy J 10 

Kódování vícečetných morfologických termínů K 11 

*Poznámky:  Ve druhém vydání uvádělo pravidlo 1 popis struktury desetimístného kódu. 
 Ve druhém vydání uvádělo pravidlo 7 rozdíly mezi termíny 
„cancer“ and „carcinoma“. 

 Ve druhém vydání uvádělo pravidlo 14 problémy kódování mnohotných nádorů. 
 Ve třetím vydání není zařazeno pravidlo I z důvodu vyloučení možné záměny 
s pravidlem 1 vydání druhého. 

 



  Úvodní část 

  35 

NÁVODY PRO KÓDOVÁNÍ TOPOGRAFIE A MORFOLOGIE 

TOPOGRAFIE 

Úvod 
Topografické kódy označují místo původu nádoru; jinými slovy, označují, kde nádor vzniká. 
Ve třetím vydání MKN-O nebyly provedeny žádné změny nebo dodatky topografických 
kódů. Topografické kódy nebo kategorie C00-C80 vycházejí z úseku maligních nádorů 
kapitoly II MKN-10, jak bylo již zmíněno v oddílu popisujícím rozdíly mezi MKN-O 
a MKN-10 (str. 16). Všechny nádory, ať už maligní, benigní, in situ, nebo nejisté, zda benigní 
nebo maligní, jsou v MKN-O kódovány stejnou sadou topografických kódů. 

Formy přívlastků 
Topografická lokalita nádoru má být popsána použitím podstatného jména nebo přídavného 
jména z něj odvozeného, například „gliom pontu” nebo „pontinní gliom”. Obecně vzato, 
podstatná jména jsou uváděna v číselném seznamu i v abecedním rejstříku MKN-O; například  
„pons” je uveden, ale adjektivum „pontinní” uvedeno není. Pro větší pohodlí kódujících je 
v MKN-O uvedeno několik běžně užívaných adjektiv, jako „děložní” nebo „žaludeční”. 
V případě pochybností se kódujícímu doporučuje vyhledat správné podstatné jméno 
v lékařském slovníku. 

Speciální topografické kódy 

Členění jícnu 
Vzhledem k tomu že pro 
členění jícnu jsou široce 
používány dva vzájemně 
nesrovnatelné systémy, 
jsou oba zahrnuty do 
MKN-O i MKN-10 
(Tabulka 15). Termíny 
pars cervicalis, thoracica 
a abdominalis představují 
popisné výrazy radio-
grafické a operační; horní, 
střední a dolní třetina jsou 
popisné výrazy endosko-
pické a klinické. 

Tabulka 15.  Struktura kódů pro jícen 

C15 Jícen 

C15.0 Pars cervicalis oesophagi 
C15.1 Pars thoracica oesophagi 
C15.2 Pars abdominalis oesophagi 

C15.3 Horní třetina jícnu 
 Proximální třetina jícnu 
C15.4 Střední třetina jícnu 
C15.5 Dolní třetina jícnu 
 Distální třetina jícnu 

C15.8 Přesahující léze jícnu 
(viz poznámka na str. 59) 

C15.9 Jícen, NS 
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Žaberní (branchiální) štěrbiny a Meckelův divertikl jako místa výskytu nádorů. 
Oba pojmy „žaberní štěrbina” a „Meckelův divertikl” jsou vrozenými vadami a jako takové 
jsou kódovány v MKN-10 jako kategorie Q18.0 a Q43.0. Nicméně tyto vývojové anomálie 
jsou tvořeny tkáněmi, ze kterých mohou vznikat nádory. V topografickém oddílu MKN-O 
jsou začleněny kódy C10.4, žaberní štěrbina a C17.3, Meckelův divertikl. Výraz „pokud je 
místem vzniku nádoru” je uveden za oběma těmito termíny a označuje, že mají být používány 
pouze pokud v nich nádor skutečně vzniká. Topografické kódy MKN-O pro tyto vrozené 
anomálie by neměly být používány, pokud z nich nádor nevychází. 

Topografické oblasti a neúplně definované lokality 

PRAVIDLO A. Jestliže v diagnóze není specifikována výchozí tkáň, kódujte vhodné 
tkáně, uvedené pro každou nepřesně definovanou lokalitu v abecedním rejstříku, 
přednostně před kategorií „NS”. 
Kódování diagnóz vzta-
hujících se k oblastem 
a neúplně definovaným 
lokalitám těla představuje 
problémy. Většina neú-
plně definovaných lokalit 
je v MKN-O uvedena pod 
C76, ale některé z nich, 
jako např. „paže” sestá-
vají z několika tkání 
(Tabulka 16). V diagnóze 
však není vždy označena 
tkáň, ze které nádor vy-
chází. Například „paže” 
může znamenat „kůže 
paže”, různé „měkké tká-
ně paže”, nebo dokonce 
„kosti paže”. „Paže, NS”, 
znamenající, že žádný 
specifičtější údaj o pri-
márním místu vzniku 
nádoru není znám, je kó-
dována C76.4. K usnad-
nění kódování nádorů 
paže jsou v abecedním 
rejstříku uvedeny pod 
termínem „paže” speci-
fické tkáně. 

Tabulka 16. Příklad topografických oblastí  
v abecedním rejstříku 

Paže 
C76.4 NS 
C44.6 NS (karcinom, melanom, névus)  
C49.1 NS (sarkom, lipom) 
C47.1 autonomní nervový systém 
C49.1 fibrózní tkáň 
C40.0 kost 
C49.1 kosterní sval 
C44.6 kůže 
C77.3 lymfatická uzlina 
C49.1 měkká tkáň 
C47.1 periferní nerv 
C49.1 podkožní tkáň 
C49.1 sval 
C49.1 šlacha 
C49.1 šlachová pochva 
C49.1 tuková tkáň 
C49.1 vazivová tkáň 
 

V abecedním rejstříku jsou v závorkách uvedeny příklady běžných benigních nebo maligních 
nádorů a jsou označeny kódy specifické tkáně, ze které obvykle vycházejí. Karcinom, 
melanom a névus paže jsou kódovány C44.6, tedy topografickým kódem, který znamená 
„kůže paže”. Posláním těchto poznámek v závorkách je pomoci kódujícímu a také vyznačit, 
že například různé typy karcinomů paže, jako dlaždicový karcinom nebo epidermoidní 
karcinom, by měly být kódovány C44.6 (kůže paže), spíše než C76.4 (paže, NS). 
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Podobně sarkom a lipom jsou kódovány C49.1, topografickým kódem pro různé měkké tkáně 
paže. Většina sarkomů, jako jsou fibrosarkom, liposarkom, a angiosarkom, obvykle vzniká 
v měkkých tkáních. 

Podobný přístup, jaký byl nastíněn pro paži, byl použit v abecedním rejstříku i pro jiné 
neúplně definované lokality a oblasti těla , uvedené pod číslem topografického kódu C76. 
Některé neúplně definované lokality , jako brada, NS a čelo, NS nejsou přiřazeny k C76, ale 
ke kůži (C44). 

Zvláštní pozornost vyžadují kostní nádory. Jak osteosarkom (osteo znamená kostní), tak 
chondrosarkom (chondro znamená chrupavčitý) obvykle vznikají v kosti. „Kost paže” je 
kódována C40.0, což představuje „dlouhé kosti horní končetiny, lopatku a příslušné klouby”, 
jde tedy o správný kód, pokud osteosarkom nebo chondrosarkom vychází z některé z těchto 
kostí horní končetiny. 

Periferní nervy a pojivové tkáně  
Periferní nervy C47._) a pojivové tkáně (C49._) zahrnují řadu různorodých tkání (seznam 
zahrnutých termínů viz Topografie – číselný seznam). Tyto termíny však nejsou všechny 
uvedeny v abecedním rejstříku pro všechny oblasti těla. Například tuková tkáň je začleněna 
s pojivovou tkání, ale není uvedena ve všech neúplně definovaných lokalitách. 

Předpony 

PRAVIDLO B. Jestliže je topografická lokalita modifikována předponou, jako peri-, 
para-, nebo podobnou, která není specificky uvedena v MKN-O, kódujte příslušnou 
neúplně definovanou podkategorii C76 (neúplně definovaná lokalita), pokud typ nádoru 
neoznačuje jeho původ z určité tkáně.  
Předpon peri-, para-, pre-, supra-, infra- a dalších se často používá v souvislosti 
s topografickými lokalitami a různými orgány těla. Několik topografických lokalit 
modifikovaných takovými předponami je uvedeno v MKN-O a jsou jim přiřazena specifická 
kódová čísla. Například jsou uvedeny „periadrenální tkáň”, „peripankreatická tkáň” 
a „retrocékální tkáň” a je jim přidělen číselný kód C48.0, což je „retroperitoneum”. 
„Paraaortální lymfatická uzlina” je uvedena v MKN-O a je jí přidělen stejný číselný kód , 
C77.2, jako „aortální lymfatické uzlině”. Není možné vyjmenovat všechny topografické 
lokality, které by mohly být v MKN-O modifikovány uvedenými předponami. V praxi použití 
takových předpon značí, že topografická lokalita je neúplně definovaná. Kódující by měli 
odstavec C76 používat pro jiné neúplně definované lokality, které nejsou uvedeny v MKN-O. 
Totéž pravidlo platí i pro jiná nepřesná označení, jako např. „v prostoru” nebo „v oblasti” 
specifické topografické lokality.  

Maligní nádory přesahující hranice lokalit 

PRAVIDLO C. Použijte podkategorii „8”, když jednotlivý nádor přesahuje hranice 
dvou nebo více kategorií nebo podkategorií a místo jeho původu nemůže být určeno.  
Kategorie C00-C76 klasifikují primární maligní nádory podle orgánu nebo tkáně, ze kterých 
nádor vychází. Mnoho tříčlenných symbolů je dále členěno na jmenovité části nebo 
podkategorie dotyčného orgánu. Jednotlivý nádor, který přesahuje dvě nebo více sousedních 
lokalit v rámci třímístné kategorie a jehož místo původu nemůže být určeno, by měl být 
kódován subkategorií .8, „přesahující léze”, pokud příslušná kombinace není výslovně 
uvedena na jiném místě. „Přesahující” předpokládá, že postižené lokality spolu sousedí (jedna 
vedle druhé).  
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Subkategorie po sobě 
číselně následující často 
spolu anatomicky sousedí, 
ale není tomu tak vždy 
(například močový mě-
chýř, C67). Pro určení 
topografických vztahů by 
měl kódující použít anato-
mické publikace. Napří-
klad „karcinom jícnu a 
žaludku” se specificky 
kóduje C16.0 (kardie), 
zatímco „karcinom hrotu 
a ventrální plochy jazyka” 
by měl být označen 
C02.8. Na druhou stranu 
„karcinom hrotu jazyka 
šířící se a zasahující na 
ventrální plochu” by měl 
být kódován C02.1, 
vzhledem k tomu, že 
místo vzniku nádoru (hrot 
jazyka) je známé.  

Tabulka 17. Lokalizační kódy pro nádory přesahující lokality 
 ve více „třísymbolových” kategoriích 

C02.8 Přesahující léze jazyka 

C08.8 Přesahující léze velkých slinných žláz 

C14.8 Přesahující léze rtu, dutiny ústní a faryngu 

C21.8 Přesahující léze rekta, anu a análního kanálu 

C24.8 Přesahující léze žlučových cest 

C26.8 Přesahující léze trávicího systému 

C39.8 Přesahující léze respiračních a nitrohrudních orgánů 

C41.8 Přesahující léze kostí, kloubů a kloubních chrupavek 

C49.8 Přesahující léze vaziva, podkoží a jiných měkkých tkání 

C57.8 Přesahující léze ženských genitálních orgánů 

C63.8 Přesahující léze mužských genitálních orgánů 

C68.8 Přesahující léze močových orgánů 

C72.8 Přesahující léze mozku a centrálního nervového systému 

 

Někdy nádor zasahuje dvě nebo více lokalit představovaných v určitých systémech dvěma 
nebo více „třísymbolovými” kategoriemi. Tabulka 17 uvádí subkategorie, které přesahují 
lokality v jednotlivých systémech těla. Například „karcinom žaludku a tenkého střeva” by měl 
být označen C26.8, přesahující léze trávicího systému.  

Topografické kódy pro lymfomy 

PRAVIDLO D. Jestliže jsou místem vzniku lymfomu lymfatické uzliny, kódujte C77._. 
Jestliže lymfom postihuje více oblastí lymfatických uzlin, kódujte C77.8 (lymfatické 
uzliny více oblastí). Extranodální lymfomy kódujte místem původu, které nemusí být 
místem biopsie. Jestliže u lymfomu není uvedena žádná lokalita a je podezření, že se 
jedná o lymfom extranodální, kódujte C80.9 (neznámá primární lokalizace). 
Lymfomy jsou považovány za systémová (generalizovaná) onemocnění, na rozdíl od 
solidních nádorů, jako jsou karcinom prsu nebo žaludku. Většina lymfomů vzniká 
v lymfatických uzlinách (topografie C77._) nebo v jiných lymfatických tkáních, jako jsou 
tonsily, slezina, Waldeyerův okruh, Peyerovy pláty tenkého střeva, nebo thymus; ve všech 
těchto případech jsou lymfomy označovány jako „nodální”. 

Lymfomy mohou vznikat i z lymfatických buněk přítomných v orgánech, například 
v žaludku, nebo ve střevě. Lymfomy vznikající v těchto specifických lokalitách jsou 
označovány jako extranodální, nebo extralymfatické. Lymfomům proto nebyl přiřazen jeden 
lokalizačně specifický topografický kód. Ačkoliv jsou termíny extranodální a extralymfatický 
používány promíseně, výraz extranodální znamená, že lymfom nevychází z lymfatické uzliny, 
ale může vznikat v některé jiné lymfatické tkáni uvedené výše. Naopak termín 
extralymfatický znamená, že lymfom vzniká v orgánu, nebo tkáni, které nejsou lymfatické.  

Při uvádění nodálních nebo extranodálních lymfomů je důležité identifikovat primární 
lokalizaci nádoru, která nemusí vždy odpovídat místu odběru biopsie nebo místu, kam se 
nádor šíří, popřípadě kam metastazuje. Například difuzní velkobuněčný B lymfom může být 
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buď uzlinový, nebo primárně extranodální nádor. Biopsie může být odebrána z lymfatické 
uzliny, ale masa primárního nádoru může být v primárně extranodálním orgánu. Údaje 
o progresi nádoru (staging) získané ze zobrazovacích vyšetření jsou jediným přijatelným 
přístupem pro odlišení těchto možností, i když nejsou registrům nádorů vždy snadno 
dostupné. Jestliže je jisté, že určitá lymfatická uzlina byla primárním místem vzniku nádoru, 
měla by být kódována; jestliže toto jisté není, je příslušným kódem C77.9, lymfatická uzlina 
NS. Jestliže se zjistí, že lymfatická uzlina není primárním místem, příslušný kód je C80.9, 
neznámá primární lokalizace. Toto rozlišování je důležité vzhledem k tomu, že extranodální 
lymfomy mívají lepší prognózu. (Viz dodatečnou diskusi týkající se lymfomů na str. 25). 

Topografické kódy pro leukemie 

PRAVIDLO E. Všechny leukemie s výjimkou myeloidního sarkomu (M-9930/3) kódujte 
C 42.1 (kostní dřeň).  
Myeloidní sarkom je leukemickým ložiskem v orgánu nebo ve tkáni a měl by být kódován 
podle místa původu. 

MORFOLOGIE 
Morfologické kódy popisují typ buněk, které se staly nádorovými a jejich biologickou 
aktivitu; jinými slovy, popisují charakter vzniklého nádoru a jeho chování. Úplný 
morfologický kód sestává ze tří částí: 

4 znaky buněčný typ (histologie) 
1 znak chování 
1 znak stupeň (grade), diferenciace nebo fenotyp 

V morfologických kódech MKN-O je buněčný typ daného nádoru kódován společný kořenem 
a dodatečný znak kóduje (biologické) chování. Kód pro stupeň (grade), diferenciaci nebo 
fenotyp poskytuje dodatečnou informaci o nádoru. 

„Cancer” a „Carcinoma”  
Poznámka RČV: Následující odstavec se týká anglicky psaného textu. Protože při překladech 
anglických textů může docházet k záměně a nesprávné interpretaci obou pojmů, zařazujeme 
tento odstavec i v českém překladu.  

Slova „cancer” a „carcinoma” jsou často (nesprávně) používána promíseně, například výraz 
„squamous cell cancer” je používán pro „squamous cell carcinoma”. Racionálním se může 
zdát kódování prvního výrazu stejně jako druhého. Výraz „spindle cell cancer” může však 
odpovídat buď vřetenobuněčnému sarkomu, nebo vřetenobuněčnému karcinomu. 
V anglickém originálu MKN-O je termín „cancer” použit jen jednou, jako synonymum 
nespecifického termínu „malignant neoplasm”, M-8000/3. MKN-O nemůže samozřejmě 
poskytovat specifická kódová čísla pro všechny případy, kdy je v histologické diagnóze 
použit termín „cancer” volně a nepřesně.  
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CHOVÁNÍ 
Chování nádoru (biolo-
gické) vyjadřuje způsob, 
jakým nádor v těle půso-
bí. Pro určení chování 
nádoru používá patolog 
různé formy pozorování. 
Tabulka 18 uvádí spek-
trum biologického chová-
ní nádorů. Nádor může 
růst jen lokálně, bez 
tendence k rozsevu (/0, 
benigní); může být malig-
ní, ale stále rostoucí jen 
lokálně (/2, neinvazivní, 
in situ); může vykazovat 
invazi do okolních tkání 
(/3, maligní v primární 
lokalizaci); nebo může 
dokonce diseminovat 
z původního místa vzniku 
a růst v jiných lokalitách 
(/6, metastatický).  

Tabulka 18. Číslice na 5. místě kódu označující chování 
nádorů  

Kódové číslo: 
/0  Benigní 

/1  Nejisté, zda benigní či maligní 
 Hraniční malignita  
 Nízký maligní potenciál 
 Nejistý maligní potenciál 

/2  Carcinoma in situ 
 Intraepiteliální 
 Neinfiltrující 
 Neinvazivní 

/3 Maligní v  primární lokalizaci 

/6* Maligní, metastatický  
 (v metastatické lokalizaci) 

Maligní v sekundární lokalizaci 

/9* Maligní, nejisté, zda primární či metastatický 
* Není používáno v onkologických registrech 

Většina onkologických registrů shromažďuje údaje pouze o nádorech maligních a in situ, tj. 
s kódy chování /3 a /2. Kódy chování /6, maligní v metastatické lokalizaci a /9, maligní, 
nejisté, zda primární nebo metastatický, nejsou obvykle onkologickými registry používány. 
Například jestliže má pacient rozesev karcinomu v plicích a primární zdroj tohoto nádoru je 
neznámý, správné kódování je C80.9 (neznámá primární lokalizace) M-8010/3 (karcinom). 
Kód /3 značí existenci maligního novotvaru primární lokalizace. 

Carcinoma in situ a CIN III 
Většina onkologických registrů zaznamenává carcinoma in situ vycházející ze všech  
lokalizací. Přitom daleko největší počet carcinoma in situ je diagnostikován na děložním 
hrdle. V posledních letech zavedli cytologové  a patologové některé jiné, úzce související 
termíny, zvláště pojem intraepiteliální neoplazie. V případě děložního cervixu se často 
používá termínu cervikální  intraepiteliální neoplazie III. stupně (CIN III). Přitom uvedený 
pojem zahrnuje jak carcinoma in situ, tak i těžkou dysplazii. 

Tato okolnost byla konzultována s předními odborníky z několika různých zemí. Většina 
z nich usoudila, že pojem CIN III může být považován za srovnatelný s carcinoma in situ, ať 
už je nebo není zmíněna těžká dysplazie. Těžká dysplazie děložního cervixu bez zmínky 
o CIN III se kóduje, podobně jako těžká dysplazie ve všech ostatních lokalizacích, podle 
SNOMED. Stejný postup by měl být zvolen i u podobných termínů  v lokalizaci vaginální 
(VAIN III) , vulvální (VIN III) a anální (AIN III). 

Patologové, kteří nevěří, že CIN III (bez dalšího omezení) je ekvivalentní pojmu carcinoma in 
situ, mohou použít vzorového systému a změnit kód biologického chování na /1 (nejisté, zda 
maligní či benigní). 

„Bethesda” systém interpretace cytologických nálezů (23) rozeznává pouze dvě skupiny, a to 
dlaždicobuněčné intraepiteliální  léze nízkého stupně („low grade”) a dlaždicobuněčné 
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intraepiteliální léze vysokého  stupně („high grade”); skupina vysokého stupně zahrnuje 
střední dysplazii  (CIN II), těžkou dysplazii a carcinoma in situ (CIN III). 

Užití kódu biologického chování  na pracovištích patologie 
Zatímco většina instrukcí uváděných v této 
části příručky je určena pro pracovníky 
onkologických registrů, v následujícím 
odstavci jsou zohledněny potřeby patologů. 
Zásadní rozdíly mezi uvedenými dvěma 
skupinami pracovníků spočívají v použí-
vání kódu biologického chování. Zatímco 
patologové se obvykle zajímají o „kódo-
vání vzorků”, pracovníci onkologických 
registrů mají zájem hlavně na identifikaci 
primárního nádoru. Patolog může mít 
k disposici několik vzorků z téhož 
nemocného, například a) biopsii, b) resekát 
s nádorem v primární lokalizaci a c) 
nádorovou metastázu (Tabulka 19). 
Patolog má zájem evidovat všechny tři tyto 
vzorky, kdežto onkologický registr se 
zajímá pouze o nádor v primární lokalizaci.  

Tabulka 19. Příklady kódování vzorků na 
 pracovištích patologie 

a.  Bioptická diagnóza: Supraklavikulární 
lymfatická uzlina, metastatický adenokarcinom 
z prsténčitých buněk, nejpravděpodobněji ze 
žaludku. C77.0    M8490/6 

*b.  Primární lokalita: Fundus žaludku, 
adenokarcinom z prsténčitých buněk  
 C16.1    M8490/3 

c.  Metastatická lokalita: Bronchus horního 
laloku, metastatický adenokarcinom 
z prsténčitých buněk  C34.1    M8490/6 

* Kódy tohoto případu jsou evidovány 
v onkologickém registru.  

 
Každý vzorek by byl kódován příslušným topografickým a morfologickým kódem, ale u (b) 
by byl kód chování /3, kdežto u (a) a (c) by byl kód chování /6 (metastatický), značící, že 
připojený topografický kód neodpovídá místu vzniku nádoru. Na druhou stranu by pracovník 
onkologického registru kódoval pouze (b) - primární lokalizaci nádoru a morfologii s kódem 
chování /3. 

KONCEPT ZÁKLADNÍHO VZORU MORFOLOGICKÉHO KÓDU 

Pravidlo F. Používejte příslušnou číslici na pátém místě kódu (chování) i tehdy, není-li 
v MKN-O uveden přesný termín. 
Základní vzor, který je podkladem struktury a konceptu morfologických kódů MKN-O, je 
znázorněn v Tabulce 20. V prvním příkladu (A) je uvedeno pět termínů s jejich 
morfologickými kódy. Každý z těchto pěti termínů má identický čtyřmístný morfologický 
kód, M-8140, označující nádor žlázového původu. „Adenom, NS“ je benigní nádor a proto 
má kód chování /0. „Adenokarcinom, NS“ je maligním ekvivalentem pojmu „adenom, NS“, 
takže má kód chování /3. „Adenokarcinom in situ“ má příslušný kód chování /2. „Bronchiální 
adenom“ byl původně popsán jako benigní nádor, ale později se ukázalo, že je to nádor 
maligní nebo potenciálně maligní. „Bronchiálnímu adenomu, NS“ byl proto přiřazen kód 
chování /1, což značí, že je nejisté, zda se daný bronchiální adenom bude chovat benigně nebo 
maligně. „Metastatický adenokarcinom, NS“ má kódové číslo M-8140/6. Kód M-8140/9 je 
rovněž součástí základního vzoru, přestože se neuvádí ani v číselném seznamu, ani 
v abecedním rejstříku MKN-O. Jestliže byla v klinickém nebo patologickém nálezu uvedena 
diagnóza „adenokarcinom plic, nejisté zda v primární či metastatické lokalizaci“, může být 
použito kódu M-8140/9. Tohoto kódu nebudou používat  pracovníci onkologických registrů, 
kteří, jak bylo již dříve vysvětleno, obvykle ve svých registrech zaznamenávají pouze nádory 
/2 (in situ)  a /3 (maligní nádor v primární lokalizaci). 
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Ve druhém příkladu (B) jsou uvedeny tři termíny pod čtyřmístným číslem morfologického 
kódu M-9000. „Brennerův nádor, NS“ je obvykle benigní, a proto je kódován M-9000/0. 
Pokud je však uvedena diagnóza „maligní Brennerův nádor“, je správný kód M-9000/3. 
V případě diagnózy „Brennerův nádor o hraniční malignitě“ je správně použít kód M-9000/1. 
Morfologické kódy M-9000/2, M-9000/6 a M-9000/9 MKN-O neuvádí. Jsou však k dispozici 
pro případ, že by jejich uvedení bylo vhodné. Například kód M-9000/2 bude použit v případě, 
kdy bude diagnostikován „maligní Brennerův nádor in situ“. 

V třetím příkladu (C) je uveden pouze jeden termín, a to „chordom“. „Chordom” je obvykle 
považován za nádor maligní, a proto mu byl přiřazen kód M-9370/3. Existují i další kódy 
odvozené ze základního vzoru 9370. Ty jsou k dispozici pro použití tam, kde je to vhodné, 
například M-9370/0 pro „benigní chordom“, přestože tento termín není uveden v seznamech 
MKN-O. Je třeba poznamenat, že některé z možných kombinací asi vůbec neexistují, nebo 
nebyly rozpoznány a definovány; například termín "benigní sarkom" by byl svou podstatou 
a v rozporu se současnou koncepcí i praxí. 

Histologický termín obvykle jasně vyznačuje pravděpodobné biologické chování nádoru, ať 
už maligní nebo benigní, což je vyjádřeno číslem kódu biologického  chování přiděleným 
příslušnému nádoru v tabelárních seznamech MKN-O. V MKN-O je uvedeno jen několik 
málo histologických typů nádorů „in situ“. Kódové číslo /2 pro biologické chování může být 
připojeno ke kterémukoliv čtyřmístnému základu morfologického kódu uvedenému 
v MKN-O,  pokud má označovat „in situ“ formu příslušného nádoru. 

Mělo by být zdůrazněno, že systém základního vzoru kódů byl vytvořen proto, aby patologovi 
byla dána možnost konečného vyjádření, zda nádor považuje za benigní, maligní, in situ nebo 
za  nádor nejistého biologického chování (nejisté, zda benigní nebo maligní). 

Kód biologického chování uvedený v klasifikaci odpovídá takovému chování, které většina 
patologů považuje za obvyklé. Pokud patolog nesouhlasí s kódem chování uvedeným 
v MKN-O, ať už zásadně nebo v konkrétním případě, může kód biologického chování změnit. 
Například Pagetova nemoc bradavky prsu je v MKN-O uvedena jako maligní onemocnění. 
V poslední době však někteří patologové soudí, že případy, u nichž nelze prokázat primární 
nádor (v prsu), by měly být považovány za nádory „in situ“. V těchto případech by patolog 
měl nádor popsat jako „in situ“ a v souladu s tím by měl nádor i kódovat. 
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Tabulka 20.  Základní vzory morfologického kódu a kódu chování nádorů 
 

 Příklad A Příklad B Příklad C 

Základní buněčný typ 8140 9000 9370 

Páté místo kódu chování 

/0 Benigní 8140/0 9000/0 9370/0 
 Adenom, NS Brennerův nádor, NS 
 (C56.9) 

/1 Nejisté, zda  8140/1 9000/1 9370/1 
benigní nebo maligní Bronchiální adenom Brennerův nádor, hraniční 
 (C34._) malignity (C56.9) 

/2 In situ: neinvazivní  8140/2 9000/2 9370/2 
 Adenokarcinom in situ  
  
/3 Maligní, primární 8140/3 9000/3 9370/3 
 Adenokarcinom, NS Maligní Brennerův nádor Chordom 
 (C56.9) 

/6 Maligní, metastatický* 8140/6  
 Adenokarcinom,  9000/6 9370/6 
 metastatický  

/9 Maligní, nejisté,  8140/9 9000/9 9370/9 
zda primární nebo 
metastatický* 

 

*Není používán v onkologických registrech. 

Pamatujte si, že MKN-O je kódovacím systémem topografie a morfologie (jinými slovy, 
kódovanou nomenklaturou) a že není systémem pro kódování stádia nebo rozsahu 
nádorového onemocnění. MKN-O nemá vztah k TNM klasifikacím vydaným Mezinárodní 
organizací proti rakovině (International Union Against Cancer - UICC), nebo Americkým 
výborem pro rakovinu (American Joint Committee on Cancer - AJCC). Kódování MKN-O je 
založeno na diagnóze patologa. Jestliže je však chování nádoru nejisté, nebo pokud není 
určeno, kódujte tak, jak je vyznačeno v MKN-O. 
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Kód pro histologický grading a diferenciaci (šesté místo). 

PRAVIDLO G. Vyznačte kód nejvyššího stupně (grade) nebo diferenciace, které jsou  
popsány v diagnostickém nálezu.  
V MKN-O existuje šestá číslice morfologického kódu, představující jednomístný číselný kód 
pro vyjádření stupně malignity (tzv. „grade” - pozn. RČV) nádoru nebo jeho diferenciace 
(„grading”) maligních  nádorů (viz Tabulka 21). Grading se provádí pouze u maligních 
nádorů.  

Praktické provádění gradingu je mezi patology po celém světě velmi nejednotné a u mnoha 
maligních nádorů není grading rutinně prováděn. V kódu pro grading uvedeném v Tabulce 21 
jsou kódová čísla 1 - 4 použita k vyjádření stupňů (malignity - pozn. RČV) I - IV. Výrazy 
používané pro označení stupně diferenciace jsou uvedeny ve zvláštním sloupci. 

Diferenciace popisuje, do jaké míry nádor 
připomíná normální tkáň, ze které vznikl. 
Mezi jednotlivým patology existují značné 
rozdíly v používání uvedených popisů. 
Obecně vzato, příslovce „dobře”, „středně” 
a „špatně” se užívají k vyjádření stupně 
diferenciace a přibližně odpovídají stupňům 
I, II a III. Pojmy „nediferencovaný“ nebo 
„anaplastický“ obvykle odpovídají stupni 
IV.Obě diagnózy „dlaždicový karcinom II. 
stupně“ a „středně dobře diferencovaný 
dlaždicový karcinom“ by tedy měly být 
kódovány morfologickým kódem 
M-8070/32. Jestliže diagnóza udává dva 
různé stupně gradingu nebo diferenciace, 
mělo by se použít vyššího čísla kódu pro 
grading. Diagnóze „středně diferencovaný 
dlaždicobuněčný karcinom se špatně 
diferencovanými okrsky“ by měl být tedy 
přiřazen kód gradingu „3”. Kompletní 
morfologický kód proto bude M-8070/33. 

Tabulka 21.  Číslice na 6. místě kódu 
 označující histologický grading 
 a diferenciaci 

Kód 

1 Stupeň I Dobře diferencovaný 
  Diferencovaný, NS 

2 Stupeň II Středně diferencovaný 
  Středně dobře 

diferencovaný 
  Intermediárně 

diferencovaný 

3 Stupeň III Špatně (slabě, málo) 
diferencovaný 

4 Stupeň IV Nediferencovaný 
  Anaplastický 

9  Stupeň diferenciace 
neurčen, 

  neuveden nebo nepoužitelný 

Kódy pro grading lze použít pro všechny maligní novotvary uvedené v MKN-O, jestliže 
diagnóza obsahuje informaci o stupni nádoru nebo jeho diferenciaci. Například pro kompletní 
zakódování diagnózy „anaplastický dlaždicový karcinom“ je třeba k morfologickému číslu 
8070/3 připojit kódové číslo pro grading, tj. „4“, takže úplný kód v daném případě zní 
M-8070/34. Přiřadit této diagnóze kód 8070/39, který neudává stupeň diferenciace, by bylo 
nesprávné. 

Je třeba zmínit, že výrazy jako „anaplastický“, „dobře diferencovaný“ a „nediferencovaný“ 
jsou používány jako integrální součást histologických termínů označujících přibližně 
15 nádorů (navíc, kromě těch, které jsou používány pro popis lymfomů). Jako příklady mohou 
sloužit „maligní teratom anaplastický“ (M-9082/34), „retinoblastom diferencovaný“ 
(M-9511/31) a „folikulární adenokarcinom, dobře diferencovaný“ (M-8331/31). Jak ukazují 
tyto příklady, kódující by měli používat příslušné morfologické kódy spolu s odpovídajícím 
kódem pro grading. 
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Číselný kód na 6. místě morfologického 
kódu se používá u leukemií a lymfomů 
k vyznačení jejich příslušnosti k buněčné 
řadě (Tabulka 22). Bylo by vhodné 
porovnávat údaje kódované podle třetího 
vydání MKN-O s údaji kódovanými podle 
vydání druhého. Jak již bylo zmíněno 
v části věnované lymfomům (str. 25), 
výchozí buněčná řada je ve třetím vydání 
MKN-O zahrnuta v základním čtyřmístném 
histologickém kódu a dodatečný kód pro 
stupeň nebo diferenciaci (na šestém místě) 
není nutný. Některé registry by si však 
mohly přát zachování tohoto dodatečného 
kódu pro identifikaci případů, kdy byla 
diagnóza podepřena údaji o imunofeno-
typizaci nádoru. V takovýchto případech 
má kód označující imunofenotyp přednost 
před jinými diagnostickými termíny 
uvádějícími stupeň nebo diferenciaci, jako 
„dobře diferencovaný”, nebo „III. stupně”. 

Tabulka 22. Číslice na 6. místě kódu 
 označující imunofenotyp 
 lymfomů a leukemií 

Kód 
5 T-buňka 

6 B-buňka 
 Pre-B 
 B-prekurzor 

7 Null buňka 
 Non  T – non  B 

8 NK buňka 
 Natural killer cell 

9 Buněčný typ neurčen, neudán 
 nebo nepoužitelný 

 

Morfologické termíny spojené s lokalizací  

PRAVIDLO H. Jestliže topografická lokalita není uvedena v diagnóze, použijte 
předpokládaný topografický kód. Tento topografický kód by však neměl být uveden, 
jestliže je známo, že nádor vychází z  lokality jiné. 
Některé termíny označující nádory v sobě zahrnují původ nádoru v určitém místě, nebo typu 
tkáně. Příklady jsou uvedeny v Tabulce 23. Pro usnadnění kódování těchto nádorů je 
příslušný topografický kód přiřazen, pokud je to vhodné, v závorkách za kód morfologický, a 
to jak v číselném seznamu morfologie, tak v abecedním rejstříku. V některých případech se 
topografický kód objevuje jako třímístné záhlaví a potom je aplikován na všechny termíny 
uvedené pod tímto záhlavím.  

„Bazocelulární karcinom” (viz Tabulka 23) má přidělen topografický kód pro kůži (C44._), 
kde čtvrté místo kódu zůstává otevřeno. Podtržení (podúrovňová ležatá čára) následující za 
desetinnou čárkou znamená, že existují další kódy označující přesnější lokalitu (sublokalitu). 
Příslušná číslice na čtvrtém místě kódu označující danou lokalitu by měla být na tomto místě 
doplněna. Kódující by měli tyto kódy specifické pro danou sublokalitu vyhledávat v číselném 
seznamu nebo v abecedním rejstříku. Například bazocelulárnímu karcinomu obličeje má být 
přiřazen kód C44.3 (kůže obličeje), zatímco stejný nádor na paži bude kódován C44.6 (kůže 
horní končetiny). Podobně čtvrté místo topografického kódu (C70._), který následuje za 
„meningiom” je ponecháno otevřené, protože postiženou lokalitou mohou být buď „cerebrální 
meningy” (C70.0), spinální meningy (C70.1), nebo „meningy, NS” C70.9). 

Topografický kód přidělený  morfologickému termínu se má použít vždy, když  lokalizace 
konkrétního nádoru není vyjádřena v diagnóze. Mnohé morfologické termíny nemají 
přiřazeny topografické kódy, protože nádory často vznikají ve více než jednom orgánu nebo 
jedné topografické lokalitě. Například „adenokarcinom, NS“ nemá přidělený topografický 
kód, protože může být primární v mnoha různých orgánech. 
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Může se stát, že lokalita nádoru uvedená v diagnóze se liší od lokality vyznačené v "lokalitně 
specifickém" topografickém kódu. Například bazocelulární karcinom může vznikat nejen 
v kůži, ale i v jiných lokalitách. Jestliže je v diagnóze udána jiná primární lokalita nádoru, 
měl by kódující ignorovat topografický kód uvedený v MKN-O a použít topografický kód 
odpovídající lokalitě udané v diagnóze. Například topografický kód C50._ (prs) je přičleněn 
k morfologickému termínu „infiltrující duktální karcinom“, vzhledem k tomu, že uvedený 
termín je obvykle používán pro typ karcinomu vznikajícího v prsu. Použije-li se však termínu 
„infiltrující duktální karcinom“ pro karcinom vycházející z pankreatu, měl by kódující 
ignorovat doporučený topografický kód (prs) a měl by místo něj vyznačit správný kód, tedy 
C25.9 (pankreas, NS). 

 

Tabulka 23.  Příklady morfologických termínů spojených s lokalizací 
 
  MKN-O Topografie  
Morfologie Termíny (obvyklé primární 

lokality) 
Jiné primární lokality

    
    
M 9510/3 Retinoblastom C69.2 Sítnice --- 
    
M-8170/3 Hepatocelulární karcinom C22.0 Játra --- 
    
M-8090/3 Bazocelulární karcinom C44.- Kůže C51._ Vulva 
   C60._ Penis 
   C63.2 Scrotum 
   C61.9 Prostata 
    
M-9530/0 Meningiom C70._Meningy --- 
    
M-938-M-
948 

Gliomy C71._Mozek C72.0 Mícha 

    
M-8500/3 Infiltrující duktální karcinom, NS C50._Prs C07.9 Glandula parotis 
   C08._ Slinná žláza 
   C25._ Pankreas 
   C61.9 Prostata 
    
M-8470/3 Mucinózní cystadenokarcinom, 

NS 
C56.9 Ovarium C25._ Pankreas 

   C34._ Plíce 

 
Pamatujte si, že lokálně specifické topografické kódy přiřazené k morfologickým termínům 
vyznačují obvyklé lokality vzniku určitých novotvarů. Neobvyklým, ale možným, příkladem 
může být diagnóza „osteosarkom ledviny“, pro který bude použit topografický kód ledviny 
(C64.9) místo kódu „kost, NS” (C41.9) poté, co byl záznam pečlivě prověřen a byla 
vyloučena možnost, že se jedná o osteosarkom metastazující do ledviny. Metastáza 
osteosarkomu do ledviny by byla kódována C41.9 (kost), M-9180/3 (osteosarkom). 

Pseudo-topografické morfologické termíny  
Některé nádory nesou označení zdánlivě lokálně specifická, která však neopravňují 
k jednoznačnému kódování v naznačené lokalitě. Například cholangiokarcinom (M-8160/3) je 



  Úvodní část 

  47 

specifický histologický typ nádoru, který se často vyskytuje jak v intrahepatických žlučových 
cestách (v játrech) (C22.1), tak v extrahepatálních žlučovodech (C24.0). Z tohoto důvodu by 
neměl být automaticky kódován C24.0. 

Nádory malých slinných žláz se mohou vyskytnout kdekoli v ústní dutině a sousedních 
orgánech. Tyto nádory zahrnují několik histologických typů, jako „adenoidně cystický 
karcinom“, „maligní smíšený nádor“ nebo „adenokarcinom, NS“. Je zřejmé, že jednoznačný 
kód pro „karcinom malých slinných žláz“ neexistuje. Vzhledem k tomu, že se všechny 
adenokarcinomy ústní dutiny odvozují od malých slinných žláz, má být označení „malé slinné 
žlázy“ vynecháno z diagnostických výrazů jako „adenoidně cystický karcinom malých 
slinných žláz tvrdého patra“. V daném případě má být „adenoidně cystický karcinom“ 
(M-8200/3) kódován topograficky v lokalitě „tvrdé patro“ (C05.0). Pokud v diagnostickém 
výrazu jako „adenokarcinom malé slinné žlázy“ není udáno žádné místo vzniku, je nutno 
použít topografického kódu  pro dutinu ústní C06.9, zahrnující „malé slinné žlázy, NS“. 

Složené  morfologické diagnózy 

PRAVIDLO J. Změňte pořadí slovních základů ve složeném termínu, jestliže tento 
termín není uveden v MKN-O. 
Některé nádory sestávají z více než jedné histologické struktury. Nejobvyklejší kombinace 
jsou uvedeny v MKN-O, například „smíšený adenokarcinom a dlaždicový karcinom“ 
(M-8560/3), „papilární a folikulární adenokarcinom“ (M-8340/3) nebo „smíšený bazo-
skvamocelulární karcinom“ (M-8094/3). 

Složený termín „fibromyxosarkom“ je v MKN-O uveden se svým kódem M-8811/3, ale 
„myxofibrosarkom” uveden není. „Myxofibrosarkom” je totéž jako „fibromyxosarkom”, až 
na to, že pořadí slovních základů bylo obráceno, proto by měl být kódován M-8811/3. Bylo 
nemožné uvádět všechny  kombinace a permutace takovýchto složených termínů. Kódující 
musí u těchto složených termínů prověřit různé permutace slovních základů, pokud hledaná 
verze není v  MKN-O uvedena. 

Kódování diagnózy s vícečetnými  morfologickými  termíny 

PRAVIDLO K. Pokud jednoduchý kód neobsahuje všechny diagnostické termíny, 
použijte v případě, že v diagnóze jednoho nádoru jsou dvě modifikující adjektiva patřící 
různým kódovým číslům,  kódu vyššího čísla. 
Jiná obtíž vzniká při kódování výrazu s dvěma modifikujícími adjektivy, která mají různá 
kódová čísla. Příkladem může být „epidermoidní karcinom z přechodních buněk“, který 
neznamená dva různé typy karcinomu, ale jen jeden nádor sestávající ze dvou buněčných 
typů. „Karcinom z přechodních buněk, NS“ se kóduje M-8120/3 a „epidermoidní karcinom, 
NS“ má kód M-8070/3. V případech, kdy neexistuje jeden kód , který by zahrnoval všechny 
diagnostické prvky, měl by kódující použít číselně vyššího kódu, v uvedeném příkladu M-
8120/3, neboť je specifičtější. 
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VÍCEČETNÉ PRIMÁRNÍ NÁDORY 

Vícečetné nádory znamenají pro kódování řadu obtíží, které mohou mít několik podob: 

1. dva nebo více izolovaných nádorů jsou v různých topografických lokalitách 

2. určité okolnosti které jsou charakterizovány vícečetnými nádory 

3. lymfomy, které v okamžiku diagnózy často postihují více lymfatických uzlin nebo 
orgánů 

4. dva nebo více nádorů různé morfologie vycházející ze stejné lokality 

5. jeden nádor postihující více lokalit, jehož přesný původ nemůže být určen 

Vícečetné nádory jsou různými registry odlišně definovány, proto zde nemůže být 
uvedeno jednoznačné řešení všech problémů. 

Pracovní skupina IARC doporučila definice vícečetných nádorů pro účely hlášení 
incidence pro mezinárodní srovnávání. Tato doporučení jsou: 

1. Uznání existence dvou nebo více primárních zhoubných nádorů není časově závislé. 

2. Primární nádor je ten, který vychází z primární lokality nebo tkáně, není to ani šíření 
nádoru, ani recidiva, nebo metastáza. 

3. Jen jeden nádor bude uznán jako vycházející z příslušného orgánu, párového orgánu, 
nebo z tkáně. Pro nádory, kde je lokalita kódována v prvním vydání MKN-O (nebo 
v MKN-9), jsou orgán nebo tkáň definovány třímístnou kategorií topografického 
kódu. 

MKN-10 a druhé a třetí vydání MKN-O mají mnohem detailnější sadu topografických 
kódů. Lokality označované některými skupinami kódů jsou pro účely definování 
vícečetných nádorů považovány za jeden orgán. Tyto skupiny topografických kódů 
uvádí Tabulka 24. 

Multifokální nádory, tj. izolovaná ložiska, která zjevně nesouvisí s ostatními 
primárními nádory vznikajícími ve stejné primární lokalitě nebo tkáni, například ve 
sliznici močového měchýře, jsou započítávány jako jeden nádor.  

Zhoubné nádory kůže představují zvláštní problematiku vzhledem k tomu, že 
v průběhu života se může u téhož jedince vyskytnout více těchto nádorů. Pravidla 
IARC/IACR určují, že pouze první nádor daného histologického typu, kdekoliv na 
kůži, je započítáván jako výchozí zhoubný nádor. Výjimkou jsou případy, kdy jeden 
primární nádor byl například maligní melanom a další nádor byl bazocelulární 
karcinom. 

4. Pravidlo 3 se nepoužije za dvou okolností:  

4.1 Pro systémové nebo multicentrické zhoubné nádory potenciálně postihující více 
jednotlivých orgánů. Patří sem tyto čtyři histologické skupiny nádorů: lymfomy, 
leukemie, Kaposiho sarkom a mezoteliom (skupiny 7, 8, 9 a 10 v Tabulce 25). 
Uvedené nádory jsou  započítávány u každého pacienta jen jednou. 

4.2 Ostatní specifické histologické obrazy - skupiny 1, 2, 3, 4, 6 a 11 v Tabulce 25 - jsou 
pro účely definování vícečetných nádorů považovány za rozdílné. Nádor ve stejném 
orgánu vykazující „odlišný” histologický obraz je tedy považován za nový nádor. 
Skupiny 5 a 12 zahrnují nádory, které nejsou uspokojivě histologicky definovány, 
a proto nemohou být odlišeny od ostatních skupin. 
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Tabulka 24.  Skupiny topografických kódů druhého a třetího vydání MKN-O považované 
v definici vícečetných nádorů za jednu lokalitu 

Druhé/třetí 
vydání První vydání 

C01 Kořen jazyka 
C02 Jiné a nespecifikované části jazyka 141 

C05 Patro 
C06 Jiné a nespecifikované části úst 145 

C07 Parotis 
C08 Jiné a nespecifikované velké slinné žlázy 142 

C09 Mandle patrová 
C10 Orofarynx 146 

C12 Recessus pyriformis 
C13 Hypofarynx 148 

C19 Rektosigmoideální junkce 
C20 Rectum 154 

C23 Žlučník 
C24 Jiné a nespecifikované části žlučových cest 156 

C30 Dutina nosní a střední ucho 
C31 Vedlejší nosní dutiny 160 

C33 Trachea 
C34 Bronchus a plíce 162 

C37 Thymus 164 
C38.0-3 Srdce a mediastinum 164 
C38.8 Přesahující léze srdce, mediastina a pleury 165.8 

C40 Kosti, klouby a kloubní chrupavky končetin 
C41 Kosti, klouby a kloubní chrupavky jiných a nespec. míst 170 

C51 Vulva 184.4 
C52 Vagina 184.0 
C57.7 Jiné specifikované části ženských pohlavních orgánů 184.9 
C57.8-9 Přesahující léze ženských pohlavních orgánů, NS 184.8, 184.9 

C60 Penis 
C63 Jiné a nespecifikované mužské pohlavní orgány 187 

C64 Ledvina 
C65 Pelvis renalis 
C66 Ureter 
C68 Jiné a nespecifikované uropoetické orgány 189 

C74 Nadledvina 194.0 
C75 Další endokrinní žlázy a příbuzné struktury 194 
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Tabulka 25. Skupiny maligních nádorů považované pro účely definování  vícečetných 
nádorů za histologicky „odlišné” (upraveno podle Berga, 1994) (24) 

Karcinomy 

1. Dlaždicové karcinomy M-805-M-808, M-812, M-813 

2. Bazocelulární nádory M-809-M-811 

3. Adenokarcinomy M-814, M-816, M-819-M-822, M-826-M-833, 
  M-835-M-855, M-857, M-894 

4. Jiné specifické karcinomy M-803, M-804, M-815, M-817, M-818, 
  M-823-M-825, M-834, M-856, M-858-M867 

(5.) Nespecifikované karcinomy (NS) M-801, M-802 

6. Sarkomy a nádory měkkých tkání M-868-M-871, M-880-M-892, M-899, M-904, 
  M-912, M-913, M-915-M-925, M-937, 
  M-954-M-958 

7. Lymfomy M-959-M-972 

8. Leukemie M-980-M-994, M-995, M-996, M.998 

9.  Kaposiho sarkom M-914 

10. Mezoteliom M-905 

11. Jiné specifikované typy zhoubných nádorů M-872-M-879, M-893, M-895-M-898, 
 M-900-M-903, M-906-M-911, M-926-M-936, 
 M-938-M-953, M-973-M-975, M-976 

(12.) Nespecifikované  typy zhoubných nádorů M-800, M-997 

 
Registry mohou postupovat podle různých pravidel, například ve Spojených státech postupuje 
většina registrů podle pravidel programu vyhledávání, epidemiologie a buněčných výsledků 
(SEER Programm). Podrobné instrukce jsou rozvedeny v manuálu SEER Programu (SEER 
Programm Code Manual - 25). SEER bere v úvahu dobu diagnosy a započítává jako 
jednotlivou lokalitu i každý úsek tlustého střeva, zatímco IARC považuje za jednu lokalitu 
celé tlusté střevo. Pro kódování histologie započítává SEER každý třímístný morfologický typ 
nádoru, uváděný v dané lokalitě jako jeden zhoubný nádor, zatímco pravidla IARC používají 
pro definování „různé” histologie široké skupiny, vyznačené v Tabulce 25. Manuál kódů 
programu SEER má více než 25 stran diskuse a instrukcí pro určování a kódování vícečetných 
kombinací lymfomů a leukemií. 

Každý registr se musí rozhodnout, jaká pravidla pro kódování vícečetných nádorů bude 
používat a tato pravidla by měla být vždy uváděna při prezentaci údajů. 
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ZÁKLAD DIAGNÓZY 

V prvním vydání MKN-O byl zaveden kód M-9990/_ k zaznamenávání diagnóz nádorů, 
u kterých nebyla provedena mikroskopická verifikace. Většina registrů však tyto kódy 
nepoužívala, a proto byly odstraněny. Morfologii některých nádorů je možné racionálně 
odvodit i bez histologického vyšetření (například retinoblastom, nebo Kaposiho sarkom). 
Proto se doporučuje používat další proměnnou (kód), odlišnou od kódu morfologického, 
k označení přístupu, jakým byla diagnóza získána.  

V současnosti existuje více obecně používaných kódů pro označení „základu diagnózy” 
(diagnostického podkladu). IARC (26) a IACR doporučily následující kódy pro 
zaznamenávání „nejvalidnějších základů diagnózy” (Tabulka 26). 

 

Tabulka 26.  IARC-IACR. Základ diagnostických kódů 

KÓD Popis Kritéria 
0 Pouze úmrtní list Informace je získána z úmrtního listu 

  
Ne-mikroskopický  

1 Klinický Diagnóza je stanovena před úmrtím,  
 ale bez žádné z následujících možností (kódy 2-7) 
  

2 Klinické vyšetření Všechny diagnostické techniky, včetně 
 RTG, endoskopie, zobrazovacích metod, sonografie,
 explorativní chirurgie (např.laparotomie) a pitvy,  
 bez vyšetření tkáně. 
  

4 Specifické nádorové Zahrnuje biochemické a nebo imunologické 
 markery markery, které jsou specifické pro nádorovou 
 lokalitu. 
  

Mikroskopický  

5 Cytologie 
 
 
 

Vyšetření buněk z primární nebo sekundární 
lokality, zahrnující tekutiny aspirované 
endoskopicky nebo jehlou, zahrnuje rovněž 
mikroskopické vyšetření periferní krve a aspirátů 
kostní dřeně. 

  
6 Histologické vyšetření Histologické vyšetření tkáně z metastázy zahrnující 

 metastázy i nekroptické vzorky. 
  

7 Histologické vyšetření Histologické vyšetření tkáně z primárního nádoru, 
 primárního nádoru jakkoliv získané, včetně všech technik excizí  
 a biopsií kostní dřeně, zahrnuje také nekroptické  
 vzorky primárního nádoru. 
  

9 Neznámý  
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Toto kódovací schéma rovněž umožňuje rozlišování nádorů diagnostikovaných na základě 
histologického vyšetření metastázy a nádorů diagnostikovaných z primárního ložiska. To 
znamená, že používání kódů chování /6 (a /9) nádorovými registry není nezbytně nutné (viz 
diskusi ke kódům chování na str. 40).  

V USA používá většina registrů „diagnosticky ověřené“ kódy zavedené North American 
Association of Central Cancer Registries (27). Pomocí těchto kódů je možné zjistit, zda je 
diagnóza založena na mikroskopických (histologických), cytologických, radiologických, nebo 
klinických údajích. 
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SZO (WHO) SYSTÉM GRADINGU NÁDORŮ CENTRÁLNÍHO 
NERVOVÉHO SYSTÉMU A MKN-O KÓDY PRO GRADING 

V roce 1993 vypracovala SZO stupnici malignity pro nádory centrálního nervového systému 
(28, 29). Nádory stupně I (grade I) jsou nejméně agresivní a nádory stupně IV (grade IV) jsou 
nejvíce agresivní. Jestliže je tato specifikace stanovena, může pomoci při výběru příslušných 
histologických kódů a kódů chování MKN-O, jak je ukázáno v Tabulce 27. Tento typ 
gradingu není  identický s kódem diferenciace a stupně (grade) MKN-O (6. číslice). SZO 
systém gradingu je používán pro vyhodnocení prognózy a pro potřeby určení progrese nádoru 
(staging), jestliže stupeň (grade) nádoru není stanoven patologem. 

Pokud je šestá číslice kódu MKN-O pro stupeň/diferenciaci používána pro nádory centrálního 
nervového systému, měl by kódující dávat přednost termínům z diagnózy - jako nízkého 
stupně, nebo anaplastický - spíše než používat uvedený stupeň WHO. V mnoha případech 
nebude k disposici slovní popis stupně (grade) nádoru. Tyto případy musejí být kódovány 
číslicí 9 pro stupeň nebo diferenciaci podle MKN-O. Navíc benigní chování nádoru (/0) 
a nejisté, zda benigní nebo maligní (/1) nejsou přidělenými kódy stupně (grade) MKN-O. 
Jestliže jsou benigní a nejisté případy zahrnuty v registru, šestá číslice kódu MKN-O má 
být 9. 

Tabulka 27.  SZO systém pro určení stupně malinity nádorů centrálního nervového systému  

Kódovaný typ nádoru SZO  
stupeň 

MKN-O 
kód 

MKN-O 
KÓD CHOVÁNÍ 

(5. číslice) 
Astrocytické nádory (Astrocytom)    

Subependymální obrovskobuněčný I 9384 1 
Pilocytický I 9421 1 
Nízkého stupně „low grade“ II 9400 3 
Pleomorfní xantoastrocytom II-III 9424 3 
Anaplastický III 9401 3 
Glioblastom IV 9440 3 

Oligodendrogliomy    
Nízkého stupně „low grade” II 9450 3 
Anaplastický III 9451 3 

Oligoastrocytomy    
Nízkého stupně „low grade” II 9382 3 
Anaplastický III 9382 3 

Ependymální nádory (Ependymom)    
Subependymom I 9383 1 
Myxopapiární I 9394 1 
Nízkého stupně „low grade” II 9391 3 
Anaplastický III 9392 3 

Nádory choroidálního plexu    
Papilom I 9390 0 
Karcinom III-IV 9390 3 
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Tabulka 27.  SZO systém pro určení stupně malinity nádorů centrálního nervového systému 
pokračování 

Neuronální/gliální nádory    
Gangliocytom I 9492 0 
Desmoplastický infantilní gangliogliom I 9412 1 
Dysembryoplastický neuroepiteliální 
nádor 

I 9413 0 

Centrální neurocytom I 9506 1 
Pineální nádory    

Pineocytom II 9361 1 
Pineální parenchymatózní nádor 
intermediární diferenciace 

III-IV 9362 3 

Pineoblastom IV 9362 3 
Embryonální nádory    

Meduloblastom III 9470 3 
Jiné PNET III 9473 3 
Meduloepiteliom III 9501 3 
Neuroblastom III 9500 3 
Ependymoblastom III 9392 3 

Nádory kraniálních a spinálních nervů    
Schwannom I 9560 0 
Maligní nádor pochev periferních nervů III-IV 9540 3 

Meningeální nádory    
Meningiom I 9530 0 
Atypický meningiom II 9539 1 
Papilární meningiom II-III 9538 3 
Hemangiopericytom II-III 9150 3 
Anaplastický meningiom III 9530 3 

 



  Úvodní část 

  55 

LITERATURA 
1.  International Classification of Diseases for Oncology, First Edition. Geneva, World Health 

Organization, 1976. 

2. Cote RA, ed. Systematized nomenclature of medicine. Vols I and II. Skokie, IL, College of 
American Pathologists, 1977. 

3. Cote RA et al., eds. SNOMED International: the systematized nomenclature of human and 
veterinary medicine. Vols I-IV. Northfield, IL, College of American Pathologists, 1993. 

4. Percy C, Van Holten V, Muir C, eds. International Classification of Diseases for Oncology, 
Second Edition. Geneva, World Health Organization, 1990. 

5. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Tenth Revision. 
Vols 1-3. Geneva, World Health Organization, 1992-1994. 

6. Harris NL et al. A revised European-American classification of lymphoid neoplasms: a proposal 
from the International Lymphoma Study Group. Blood, 1994, 84(5):1361-1392. 

7. Bennett JM et al. Proposals for the classification of the acute leukaemias. British Journal of 
Hematology, 1976, 33(4):45158. 

8. International histological classification of tumours, 2nd ed. Geneva, World Health Organization, 
1981-2000. 

9. International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death. Sixth Revision. 
Geneva, World Health Organization, 1948. 

10. Manual of tumor nomenclature and coding. New York, NY, American Cancer Society, 1951. 

11. Systematized nomenclature of pathology. Chicago, IL, College of American Pathologists, 1965. 

12. Manual of tumor nomenclature and coding. New York, NY, American Cancer Society, 1968. 

13. International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death. Seventh 
Revision. Geneva, World Health Organization, 1957. 

14. International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death. Eighth Revision. 
Geneva, World Health Organization, 1967.  

15. International Classification of Diseases. Eighth Revision. Adapted for use in the United States. 
Washington, DC, US Department of Health, Education and Welfare, 1967 (Public Health Service 
Publication No. 1693). 

16. Hospital Adaptation of International Classification of Diseases, Adapted. Ann Arbor, MI, 
Commission on Professional and Hospital Activities, 1968 (Library of Congress Card  
No. (68-56602). 

17. International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death. Ninth Revision. 
Clinical Modification. Washington, DC, US Department of Health and Human Services, 1979 
(DHHS No. (PHS) 80-1260). 

18. International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death. Ninth Revision. 
Geneva, World Health Organization, 1977. 

19. Thompson ET, Hayden AC, eds. Standard Nomenclature of Diseases and Operations, 5th ed. 
New York, McGraw-Hill, 1961. 

20. Spackman KA, Campbell KE, Cote RA. SNOMED RT: A reference terminology for health care. 
Northfield, IL, College of American Pathologists, 2000. 



MKN-O-3 ČV 

56 

21. Harns NL et al. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the 
hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee meeting, Airlie 
House, Virginia, November 1997. Journal of Clinical Oncology, 1999, 17 (12): 3835-3849. 

22. Harris NL et al. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the 
hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee meeting, 
Airlie House, Virginia, November 1997. Annals of Oncology, 1999, 10(12):1419-1432. 

23. The 1988 Bethesda System for reporting cervical/vaginal cytological diagnoses. Journal of the 
American Medical Association, 1989, 262(7): 931-934. 

24. Berg JW. Morphologic classification of human cancer. In: Shottenfeld D, Fraumeni J, Jr, eds. 
Cancer epidemiology and prevention, 2nd ed. New York, Oxford University Press, 1996 
(Chapter 3). 

25. SEER Program code manual, 3rd ed. Bethesda, MD, National Cancer Institute, 1998 
(NIH Publication No. 98-2313). 

26. Jensen OM et al., eds. Cancer registration: principles and methods. Lyon, International Agency 
for Research on Cancer, 1989 (IARC Scientific Publications, No. 95). 

27. Seiffert JE, ed. Standards for cancer registries, Vol. II: Data standards and data dictionary. 
Springfield, IL, North American Association of Central Cancer Registries, 1998. 

28. Kleihues P, Burger PC, Scheithauer BW. Histological typing of tumours of the central nervous 
system (International Histological Classification of Tumours). Benin, Springer Verlag, 1993. 

29. Kleihues P, Cavenee WK, eds. Pathology and genetics of tumours of the nervous system. Lyon, 
International Agency for Research on Cancer, 1997. 



   

  57 

ČÍSELNÉ SEZNAMY



MKN-O-3 ČV 

58 

 
 

 



  Topografie 

  59 

 

TOPOGRAFIE 

Poznámka: V položkách C00 až C80.9 se nádory kódují v podpoložkách 
zahrnujících místo vzniku nádoru. Nádor, který přesahuje hranice dvou 
nebo více podpoložek a jehož místo vzniku nemůže být určeno, se kóduje 
v podpoložce „.8". Například nádor cervikotorakálního jícnu bude 
kódován C15.8 

 
 

C00 - C14  RET, DUTINA ÚSTNÍ 
A FARYNX 

C00  RET (nepatří sem kůže rtu C44.0) 

C00.0 Zevní horní ret 
Červeň horního rtu 
Horní ret, NS (nepatří sem kůže 

horního rtu C44.0) 

C00.1 Zevní dolní ret  
Červeň dolního rtu 
Dolní ret, NS (nepatří sem kůže 

dolního rtu C44.0) 

C00.2 Zevní ret, NS 
Červeň rtu, NS 

C00.3 Sliznice horního rtu 
Vnitřní plocha horního rtu 

Frenulum horního rtu 

C00.4 Sliznice dolního rtu 
Vnitřní plocha dolního rtu 

Frenulum dolního rtu 

C00.5 Sliznice rtu, NS 
Vnitřní plocha rtu, NS 
Vnitřní ret, NS 

Frenulum rtu, NS 
Frenulum labii, NS 

C00.6 Commissura labiorum 

C00.8 Přesahující léze rtu 
(viz pozn. na str. 59) 

C00.9 Ret, NS 
(nepatří sem kůže rtu C44.0) 

C01  KOŘEN JAZYKA 

C01.9  Kořen jazyka, NS 
Hřbet kořene jazyka 
Zadní třetina jazyka 

C02  JINÉ A NESPECIFIKOVANÉ 
ČÁSTI JAZYKA 

C02.0 Hřbet jazyka, NS 
Přední 2/3 jazyka, hřbet 
Střední čára jazyka 

C02.1 Okraj jazyka 
Hrot jazyka 

C02.2 Spodní plocha jazyka, NS 
Přední 2/3 jazyka, spodní plocha 
Frenulum linguae 

C02.3 Přední dvě třetiny jazyka, NS 

C02.4 Mandle jazyková 
Tonsilla lingualis 

C02.8 Přesahující léze jazyka 
(viz pozn. na str. 59) 

C02.9 Jazyk, NS 
Linguální, NS 

C03  DÁSEŇ 

C03.0 Horní dáseň 
Maxilární dáseň 
Sliznice horního alveolárního 
výběžku 
Sliznice proc.alveolaris maxillae 
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C03.1 Dolní dáseň 
Mandibulární dáseň 
Sliznice dolního alveolárního 
výběžku 
Sliznice partis alveolaris 
mandibulae 

C03.9 Dáseň, NS 
Alveolární sliznice, NS 
Gingiva, NS 
Sliznice alveolárního výběžku, NS 

Periodontium 
Zubní lůžko 

C04  SPODINA DUTINY ÚSTNÍ 

C04.0 Přední část spodiny dutiny ústní 

C04.1 Boční část spodiny dutiny ústní 

C04.8 Přesahující léze spodiny dutiny 
ústní (viz pozn. na str. 59) 

C04.9 Spodina dutiny ústní, NS 

C05  PATRO 

C05.0 Tvrdé patro 

C05.1 Měkké patro, NS (nepatří sem 
nazofaryngeální povrch měkkého 
patra C11.3) 

C05.2 Uvula 

C05.8 Přesahující léze patra 
(viz pozn. na str. 59) 

Přechod tvrdého a měkkého patra 

C05.9 Patro, NS 
Strop dutiny ústní 

C06  JINÉ A NESPECIFIKOVANÉ  
ČÁSTI ÚST 

C06.0 Tvářová sliznice 
Bukální sliznice 
Vnitřní část tváře 

C06.1 Vestibulum oris 
Sulcus alveolaris 
Sulcus buccalis 
Sulcus labialis 

C06.2 Retromolární oblast 
Retromolární trigonum 

C06.8 Přesahující léze dalších 
a nespecifikovaných částí úst  
(viz pozn. na str. 59) 

C06.9 Ústa, NS 
Dutina ústní 
Ústní sliznice 

Malé slinné žlázy, NS 
(viz pozn. u C08) 

C07  PAROTIS 

C07.9 Glandula parotis 
Příušní žláza NS 

Stensenův vývod 
Vývod příušní žlázy 

C08  JINÉ A NESPECIFIKOVANÉ 
VELKÉ SLINNÉ ŽLÁZY 

Poznámka:  nádory malých slinných 
žláz se kódují podle 
lokalizace; pokud není 
určena, kódují se 
v položce C06.9 

C08.0 Glandula submandibularis 
Podčelistní žláza 

Whartonův vývod 
Vývod podčelistní žlázy 

C08.1 Glandula sublingualis 
Podjazyková žláza 

Vývod sublinguální žlázy 

C08.8 Přesahující léze velkých slinných 
žlaz 
(viz pozn. na str. 59) 

C08.9 Velké slinné žlázy, NS 
Slinná žláza, NS 

(nepatří sem malé slinné žlázy, 
NS C06.9; viz pozn. u C08) 
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C09  MANDLE PATROVÁ 

C09.0 Fossa tonsillaris 

C09.1 Patrový oblouk 
Arcus palatopharyngeus 
Arcus palatoglossus 

C09.8 Přesahující léze tonzily 
(viz pozn. na str. 59) 

C09.9 Mandle, NS 
(nepatří sem linguální tonzila C02.4 
a faryngeální tonzila C11.1) 

Tonsilla, NS 
Mandle patrová 

C10  OROFARYNX 

C10.0 Vallecula epiglottica 

C10.1 Přední plocha epiglotis 

C10.2 Boční stěna orofaryngu 
Boční stěna mezofaryngu 

C10.3 Zadní stěna orofaryngu 
Zadní stěna mezofaryngu 

C10.4 Žaberní štěrbina 
Štěrbina branchiální 

(pokud je místem vzniku nádoru) 

C10.8 Přesahující léze orofaryngu 
(viz pozn. na str.45) 

Junkční zóna orofaryngu 

C10.9 Orofarynx, NS 
Mesofarynx, NS 

C11  NAZOFARYNX 

C11.0 Horní stěna nazofaryngu 
Strop nazofaryngu 

C11.1 Zadní stěna nazofaryngu 
Adenoidní vegetace 

Tonsilla pharyngea 
Mandle hltanová 

C11.2 Boční stěna nazofaryngu 
Recessus pharyngeus Rosenmülleri 

C11.3 Přední stěna nazofaryngu 
Nazofaryngeální povrch měkkého 

patra 
Fornix faryngis 
Choana 
Zadní okraj nosního septa 

C11.8 Přesahující léze nazofaryngu 
(viz pozn. na str. 59) 

C11.9 Nazofarynx, NS 
Nazofaryngeální stěna 

C12  RECESSUS PYRIFORMIS 

C12.9 Recessus pyriformis 
Fossa pyriformis 

C13  HYPOFARYNX 

C13.0 Postkrikoidní oblast 
Cricopharynx 
Krikoidní, NS 

C13.1 Hypofaryngeální povrch 
aryepiglotické řasy 

Aryepiglotická řasa NS (nepatří sem 
laryngeální povrch aryepiglotické 
řasy C32.1) 

Arytenoidní řasa 

C13.2 Zadní stěna hypofaryngu 

C13.8 Přesahující léze hypofaryngu 
(viz pozn. na str. 59) 

C13.9 Hypofarynx, NS 
Stěna hypofaryngu 
Laryngofarynx 
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C14  JINÁ A NEPŘESNĚ DEFINOVANÁ 
MÍSTA NA RTU, V DUTINĚ ÚSTNÍ 

A FARYNGU 

C14.0 Farynx, NS 
Hltan, NS 

Faryngeální stěna, NS 
Boční stěna faryngu, NS 
Zadní stěna faryngu, NS 
Retrofarynx  
Hrdlo 

C14.2 Waldeyerův okruh 

C14.8 Přesahující léze rtů, dutiny ústní 
a faryngu 

Poznámka: nádory rtů, dutiny ústní 
a hltanu, jejichž místo 
vzniku nelze kódovat 
vžádné z položek C00 až 
C14.2 

C15 - C26  TRÁVICÍ TRAKT 

C15  JÍCEN (viz Úvod, str. 32) 

C15.0 Pars cervicalis oesophagi 

C15.1 Pars thoracica oesophagi 

C15.2 Pars abdominalis oesophagi 

C15.3 Horní třetina jícnu 
Proximální třetina jícnu 

C15.4 Střední třetina jícnu 

C15.5 Dolní třetina jícnu 
Distální třetina jícnu 

C15.8 Přesahující léze jícnu 
(viz pozn. na str. 59) 

C15.9 Jícen, NS 

C16  ŽALUDEK 

C16.0 Kardie, NS 
Česlo žaludku 

Kardioezofageální junkce 
Gastroezofageální junkce 
Spojení jícnu se žaludkem 

C16.1 Fundus žaludku 
Fundus ventriculi 

C16.2 Tělo žaludku 
Corpus ventriculi 

C16.3 Antrum žaludku 
Antrum pylori 

C16.4 Pylorus 
Pylorický kanál 
Vrátník žaludku 

Prepylorus 

C16.5 Malá kurvatura žaludku, NS 
(pokud nelze kódovat v položkách 
C16.0 až C16.4) 

C16.6 Velká kurvatura žaludku, NS 
(pokud nelze kódovat v položkách 
C16.0 až C16.4) 

C16.8 Přesahující léze žaludku 
(viz též pozn. na str. 59) 

Přední stěna žaludku, NS 
(pokud nelze kódovat v položkách 
C16.0 až C16.4) 

Zadní stěna žaludku, NS 
(pokud nelze kódovat v položkách 
C16.0 až C16.4) 

C16.9 Žaludek, NS 
Gastrický, NS 

C17  TENKÉ STŘEVO 

C17.0 Duodenum 
Dvanáctník 

C17.1 Jejunum 
Lačník 
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C17.2 Ileum 
Kyčelník 

(nepatří sem ileocékální chlopeň 
C18.0) 

C17.3 Meckelův divertikl 
(pokud je místem vzniku nádoru) 

C17.8 Přesahující léze tenkého střeva 
(viz pozn. na str. 59) 

C17.9 Tenké střevo, NS 

C18  TLUSTÉ STŘEVO 

C18.0 Caecum 
Ileocékální chlopeň 
Ileocékální spojení 

C18.1 Appendix vermiformis 
Červovitý přívěsek 

C18.2 Colon ascendens 
Pravý tračník 
Vzestupný tračník 

C18.3 Flexura coli dextra 
Hepatická flexura 
Pravé ohbí tračníku 

C18.4 Colon transversum 
Příčný tračník 

C18.5 Flexura coli sinistra 
Lienální flexura 
Levé ohbí tračníku 

C18.6 Colon descendens 
Levý tračník 
Sestupný tračník 

C18.7 Colon sigmoideum 
Esovitá klička 

C18.8 Přesahující léze tlustého střeva 
(viz pozn. na str. 59) 

C18.9 Tlusté střevo, NS 
Tračník 

(nepatří sem rektosigmoideální 
junkce C19.9 a rectum C20.9) 

C19  REKTOSIGMOIDEÁLNÍ JUNKCE 

C19.9 Rektosigmoideální junkce 
Rektosigmoideum 

C20  RECTUM 

C20.9 Rectum, NS 
Konečník 

Ampulla recti 

C21  ANUS A ANÁLNÍ KANÁL 

C21.0 Anus, NS 
Řiť, NS 

(nepatří sem kůže anu 
a perianální C44.5) 

C21.1 Anální kanál 
M. sphincter ani 

C21.2 Kloakogenní zóna 

C21.8 Přesahující léze rekta, anu 
a análního kanálu 
(viz pozn. na str. 59) 

Anorektální spojení 
Anorektum 

C22  JÁTRA A INTRAHEPATICKÉ 
ŽLUČOVODY 

C22.0 Játra 
Hepatický, NS 

C22.1 Intrahepatický žlučovod, NS 
Žlučová kapilára 

C23  ŽLUČNÍK 

C23.9 Žlučník 
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C24  JINÉ A NESPECIFIKOVANÉ ČÁSTI 
ŽLUČOVÝCH CEST 

C24.0 Extrahepatický žlučovod, NS 
Vývod žlučový, NS 

Ductus choledochus 
Ductus cysticus 

Vývod žlučníku 
Ductus hepaticus 

Vývod jaterní 
Oddiho svěrač 

C24.1 Ampulla hepatopancreatica 
Vaterova ampula 
Periampulární oblast 

C24.8 Přesahující léze žlučových cest 
Poznámka: nádory postihující 

intrahepatické i 
extrahepatické 
žlučovody viz též pozn. 
na str. 59 

C24.9 Biliární trakt, NS 
Žlučové cesty, NS 

C25  PANKREAS 

C25.0 Hlava pankreatu 

C25.1 Tělo pankreatu 

C25.2 Ocas pankreatu 

C25.3 Vývod pankreatu 
Santoriniho vývod 

Ductus pancreaticus 
Wirsungův vývod  

Ductus pancreaticus accessorius 

C25.4 Langerhansův ostrůvek 
Endokrinní pankreas 

C25.7 Jiné určené části pankreatu 
Krček pankreatu 
Collum pancreatis 

C25.8 Přesahující léze pankreatu 
(viz pozn. na str. 59) 

C25.9 Pankreas, NS 
Slinivka břišní, NS 

C26  JINÉ A NEPŘESNĚ DEFINOVANÉ 
ORGÁNY TRÁVICÍHO TRAKTU 

C26.0 Intestinální trakt 
Střevo, NS 

C26.8 Přesahující léze trávicího traktu 
Poznámka: Nádory orgánů trávicího 

traktu, jejichž místo 
vzniku nelze  kódovat 
v žádné z položek C15 až 
C26.0., (viz také pozn. 
na str. 59) 

C26.9 Gastrointestinální trakt, NS 
Trávicí ústrojí, NS 

C30 - C39  RESPIRAČNÍ SYSTÉM 
A NITROHRUDNÍ ORGÁNY 

C30  DUTINA NOSNÍ A STŘEDNÍ UCHO 

C30.0 Dutina nosní 
(nepatří sem nos, NS C76.0) 

Vnitřní nos 
Naris 
Nosní chrupavka 
Nosní sliznice 
Septum nosní, NS 

(nepatří sem zadní okraj septa 
nosního C11.3) 

Skořepa nosní 
Vestibulum nasi 

C30.1 Střední ucho 
Vnitřní ucho 
Zvukovod 
Tuba auditiva 
Eustachova trubice 
Antrum mastoideum 
Cavum tympani 
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C31  VEDLEJŠÍ DUTINY NOSNÍ 

C31.0 Sinus maxillaris 
Antrum Highmori 

C31.1 Sinus ethmoidalis 

C31.2 Sinus frontalis 

C31.3 Sinus sphenoidalis 

C31.8 Přesahující léze vedlejších dutin 
nosních (viz pozn. na str. 59) 

C31.9 Vedlejší dutina nosní, NS 
Paranasální sinus, NS 

C32  LARYNX 

C32.0 Glottis 
Ventriculus laryngis 
Laryngeální komisura 
Hlasový vaz, NS 

Hlasový vaz pravý 

C32.1 Supraglottis 
Epiglottis, NS (nepatří sem přední 

povrch epiglottis C10.1) 
Předsíň hrtanová 
Laryngeální povrch aryepiglotické 

řasy 
Zadní strana epiglottis 

Hlasový vaz nepravý 

C32.2 Subglottis 

C32.3 Laryngeální chrupavka 
Cartilago arytenoidea 

Chrupavka hlasivková 
Cartilago cuneiformis 

Chrupavka klínovitá 
Cartilago cricoidea 

Chrupavka prstencová 
Cartilago thyreoidea 

Chrupavka štítná 

C32.8 Přesahující léze laryngu 
(viz pozn. na str. 59) 

C32.9 Larynx, NS 
Hrtan, NS 

C33  TRACHEA 

C33.9 Trachea 
Průdušnice 

C34  BRONCHUS A PLÍCE 

C34.0 Hlavní bronchus 
Hlavní průduška 

Carina tracheae 
Hilus plicní 

C34.1 Horní lalok, plíce 
Lingula 
Bronchus horního laloku plíce 

C34.2 Střední lalok, plíce 
Bronchus středního laloku plíce 

C34.3 Dolní lalok, plíce 
Bronchus dolního laloku plíce 

C34.8 Přesahující léze plicní 
(viz pozn. na str. 59) 

C34.9 Plíce, NS 
Bronchus, NS 
Bronchiolus 
Bronchogenní 
Plicní, NS 

C37  THYMUS 

C37.9 Thymus 
Brzlík 

C38  SRDCE, MEDIASTINUM A PLEURA 

C38.0 Srdce 
Endokard 
Epikard 
Myokard 
Perikard 
Komora srdeční 
Předsíň srdeční 

C38.1 Přední mediastinum 

C38.2 Zadní mediastinum 
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C38.3 Mediastinum, NS 

C38.4 Pleura, NS 
Parietální pleura 

Pohrudnice 
Viscerální pleura 

Poplicnice 

C38.8 Přesahující léze srdce, mediastina 
a pleury 
(viz pozn. na str. 59) 

C39  JINÁ A NEPŘESNĚ URČENÁ 
MÍSTA RESPIRAČNÍHO SYSTÉMU 

A NITROHRUDNÍCH ORGÁNŮ 

C39.0 Horní respirační trakt, NS 

C39.8 Přesahující léze respiračního traktu 
a nitrohrudních orgánů 

Poznámka: Nádory respiračních 
nitrohrudních orgánů, 
jejichž místo vzniku  
nelze kódovat v žádné z 
položek C30 až C39.0. 

C39.9 Nepřesně určená místa 
respiračního systému 

Respirační trakt, NS 

C40 - C41  KOSTI, KLOUBY 
A KLOUBNÍ CHRUPAVKY 

C40  KOSTI, KLOUBY A KLOUBNÍ 
CHRUPAVKY KONČETIN 

C40.0 Dlouhé kosti horní končetiny, 
lopatka a příslušné klouby 

Kloub akromioklavikulární 
Kloub ramenní 
Kloub loketní 
Kost ramene 
Kost paže 
Kost předloktí 
Kost loketní 
Ulna 
Kost pažní 
Humerus 

Kost vřetenní 
Radius 
Lopatka 
Scapula 
Pletenec ramenní 

C40.1 Krátké kosti horní končetiny 
a příslušné klouby 

Článek prstu 
Kloub ruky 
Kloub zápěstí 
Kost palce 
Kost prstu 
Kost ruky 
Kost zápěstní 
Karpální kost 
Kost záprstní 
Metakarpální kost 

C40.2 Dlouhé kosti dolní končetiny 
a příslušné klouby 

Kloub kolenní, NS 
Kost dolní končetiny 
Kost holenní 
Tibia 
Kost lýtková 
Fibula 
Kost stehenní 
Femur 
Meniskus, NS 

Meniskus laterální 
Meniskus mediální 

C40.3 Krátké kosti dolní končetiny 
a příslušné klouby 

Čéška 
Patella 
Článek prstu nohy 
Kloub hlezenný 
Kloub nohy 
Kost kotníku 
Kost nohy 
Kost nártní 
Metatarzální kost 
Kost paty 
Kost prstu nohy 
Kost zánártní 
Tarzální kost 
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C40.8 Přesahující léze kostí, kloubů 
a kloubních chrupavek 
(viz pozn. na str. 59) 

C40.9 Kost končetiny, NS 
Chrupavka končetiny, NS 
Kloub končetiny, NS 
Kloubní chrupavka končetiny, NS 

C41 KOSTI, KLOUBY A KLOUBNÍ 
CHRUPAVKY JINÝCH 

A NESPECIFIKOVANÝCH MÍST 

C41.0 Kosti lebky a tváře a příslušné 
klouby 
(nepatří sem Mandibula C41.1) 

Horní čelist 
Maxilla 

Jazylka 
Os hyoideum 

Kalva 
Kost čichová 

Os ethmoidale 
Kost čelní 

Os frontale 
Kost nosní 

Os nasale 
Kost týlní 

Os occipitale 
Kost temenní 

Os parietale 
Kost klínová 

Os sphenoidale 
Kost spánková 

Os temporale 
Kost lícní 

Os zygomaticum 
Kostěná očnice 
Lebka, NS 
Mozková část lebky 
Obličejová část lebky 

Kost horní čelisti 

C41.1 Dolní čelist 
Mandibula 

Čelist, NS 
Kloub temporomandibulární 

Kost dolní čelisti 

C41.2 Páteř 
(nepatří sem kost křížová a kostrční 
C41.4) 

Atlas 
Axis 
Meziobratlová ploténka 
Nucleus pulposus 
Processus spinosus 
Obratel 

C41.3 Žebro, kost hrudní, kost klíční 
a příslušné klouby 

Chrupavka žeberní 
Kloub kostovertebrální 
Kloub sternokostální 

C41.4 Pánev, kost křížová, kostrční 
a příslušné klouby 

Acetabulum 
Kloub kyčelní 
Kost kostrční 

Os coccygis 
Kost křížová 

Os sacrum 
Kost kyčelní 

Os ilium 
Kost kyčle 
Kost pánve 
Kost sedací 

Os ischii 
Kost stydká 

Os pubis 
Spona stydká 

Symphysis pubica 

C41.8 Přesahující léze kostí, kloubů 
a kloubních chrupavek 

Poznámka:  Nádory kostí, kloubů 
a kloubních chrupavek, 
jejichž místo vzniku 
nelze kódovat v žádné 
z položek C40 až C41 

C41.9 Kost, NS 
Chrupavka, NS 
Kloub, NS 
Chrupavka kloubní, NS 
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C42  HEMATOPOETICKÝ 
A RETIKULOENDOTELOVÝ SYSTÉM 

C42.0 Krev 

C42.1 Kostní dřeň 

C42.2 Slezina 

C42.3 Retikuloendotelový systém, NS 

C42.4 Hematopoetický systém, NS 

C44  KŮŽE 
(nepatří sem kůže vulvy C51._, kůže 
pyje C60.9 a kůže šourku C63.2) 

C44.0 Kůže rtu, NS 
Kůže dolního rtu 
Kůže horního rtu 

C44.1 Oční víčko, NS 
Palpebra 

Koutek oční, NS 
Koutek vnitřní 
Koutek zevní 
Víčko dolní 
Víčko horní 
Žláza Meibomova 

C44.2 Zevní ucho 
Ucho, NS 

Boltec 
Concha auriculae 
Kůže boltce 

Kůže ucha, NS 
Okraj boltce 
Helix 
Tragus 
Zevní zvukovod 

Zvukovod, NS 
Žláza ceruminózní 

C44.3 Kůže jiných a nespecifikovaných 
míst obličeje 

Kůže: 
• brady 
• čela 
• čelisti 
• nosu 

• obličeje 
• spánku 
• tváře 

Ala nasi 
Brada, NS 
Columnella 
Čelo, NS 
Křídlo nosní 
Obočí 
Spánek, NS 
Zevní nos 
Zevní tvář 

C44.4 Kůže hlavy a hrdla 
Kůže hlavy, NS 
Kůže hrdla 
Kůže kštice 

Kštice, NS 
Kůže cervikální oblasti 
Kůže supraklavikulární oblasti 

C44.5 Kůže trupu 
Kůže : 

• axily 
• boku 
• břicha 
• hráze 
• hrudníku 
• hýždě 
• prsu 
• pupku 
• řiti 
• stěny břišní 
• stěny hrudní 
• trupu 
• třísla 
• zad 
• oblasti gluteální 
• oblasti infraklavikulární 
• oblasti inguinální 
• oblasti sakrokokcygeální 
• oblasti skapulární 

Kůže perianální 
Pupek, NS 
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C44.6 Kůže horní končetiny a ramene 
Kůže: 

• dlaně 
• horní končetiny 
• jamky loketní 
• lokte 
• palce ruky 
• paže 
• prstu ruky 
• předloktí 
• ramene 
• ruky 
• zápěstí 

Nehet 
Kůže palmární 

C44.7 Kůže dolní končetiny a kyčle 
Kůže: 

• bérce 
• dolní končetiny 
• jamky podkolenní 
• kolene 
• kotníku 
• kyčle 
• nohy 
• paty 
• prstu nohy 
• stehna 

Kůže plantární 
Ploska nohy 
Nehet 

C44.8 Přesahující léze kůže 
(viz pozn. na str. 59) 

C44.9 Kůže, NS 
(nepatří sem kůže labia maiora 
C51.0, kůže vulvy C51.9, kůže pyje 
C60.9 a kůže šourku C63.2) 

C47  PERIFERNÍ NERVY 
A AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM 

(zahrnuje autonomní nervový 
systém, ganglia, míšní nerv, nerv, 
parasympatický nervový systém, 
periferní nerv, sympatický nervový 
systém) 

C47.0 Periferní nervy a autonomní 
nervový systém hlavy, tváře 
a hrdla 
(nepatří sem periferní nervy 
a autonomní nervový systém očnice 
C69.6) 

Periferní nervy a autonomní nervový 
systém (viz výčet v položce C47): 
• brady 
• čela 
• hlavy 
• hrdla 
• obličeje 
• kštice 
• spánku 
• tváře 
• fossa pterygoidea 
• oblasti cervikální 
• oblasti supraklavikulární 

Plexus cervicalis 

C47.1 Periferní nervy a autonomní 
nervový systém horní končetiny 
a ramene  

Periferní nervy a autonomní nervový 
systém (viz výčet v položce C47): 
• jamky loketní 
• lokte 
• palce ruky 
• paže 
• předloktí 
• prstu ruky 
• ramene 
• ruky 
• zápěstí 

Nervus medianus 
Nervus radialis 
Nervus ulnaris 
Plexus brachialis 



MKN-O-3 ČV 

70 

 

C47.2 Periferní nervy a autonomní 
nervový systém dolní končetiny 
a kyčle 

Periferní nervy a autonomní nervový 
systém (viz výčet v položce C47): 
• bérce 
• dolní končetiny 
• jamky podkolenní 
• kolene 
• kotníku 
• kyčle 
• nohy 
• paty 
• prstu nohy 
• stehna 

Nervus femoralis 
Nervus ischiadicus 
Nervus obturatorius 

C47.3 Periferní nervy a autonomní 
nervový systém hrudníku 

Periferní nervy a autonomní nervový 
systém (viz výčet v položce C47): 
• axily 
• hrudníku 
• stěny hrudníku 
• oblasti infraklavikulární 
• oblasti skapulární 

Nervus intercostalis 

C47.4 Periferní nervy a autonomní 
nervový systém břicha 

Periferní nervy a autonomní nervový 
systém (viz výčet v položce C47): 
• břišní stěny 
• pupku 

C47.5 Periferní nervy a autonomní 
nervový systém pánve 

Periferní nervy a autonomní nevový 
systém (viz výčet v položce C47): 
• hráze 
• hýždě 
• třísla 
• oblasti gluteální 
• oblasti inguinální 
• oblasti sakrokokcygeální 

Plexus lumbosacralis 
Plexus sacralis 

C47.6 Periferní nervy a autonomní 
nervový systém trupu, NS 

Periferní nervy a autonomní nervový 
systém (viz výčet v položce C47): 
• boku 
• trupu 
• zad 

Plexus lumbalis 

C47.8 Přesahující léze periferních nervů 
a autonomního nervového 
systému 
(viz pozn. na str. 59) 

C47.9 Autonomní nervový systém, NS 
Ganglia, NS 
Míšní nerv, NS 
Nerv, NS 
Parasympatický nervový systém, NS 
Periferní nerv, NS 
Sympatický nervový systém, NS 

C48  RETROPERITONEUM 
A PERITONEUM 

C48.0 Retroperitoneum 
Periadrenální tkáň 
Perirenální tkáň 
Peripankreatická tkáň 
Retrocekální tkáň 
Retroperitoneální tkáň 

C48.1 Určené části peritonea 
Mesenterium 
Mesoappendix 
Mesocolon 
Omentum 
Pánevní peritoneum 
Spatium rectouterinum 

Douglasův prostor 
(viz pozn. str. 59) 

C48.2 Peritoneum, NS 
Peritoneální dutina 

C48.8 Přesahující léze retroperitonea 
a peritonea 
(viz pozn. na str. 59) 
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C49  VAZIVOVÉ, PODKOŽNÍ A DALŠÍ 
MĚKKÉ TKÁNĚ 

(zahrnuje aponeurózy, burzy, cévy 
krevní i lymfatické, fascie, 
ligamenta, podkoží, svaly, 
synovialis, šlachové pochvy, šlachy, 
tepny,  tukovou tkáň, vazivovou 
tkáň, žíly) 

C49.0 Vazivové, podkožní a jiné měkké 
tkáně hlavy, tváře a hrdla 
(nepatří sem vazivová tkáň orbity 
C69.6 a nosní chrupavka C30.0) 

Vazivové, podkožní a jiné měkké 
tkáně (viz výčet v položce C49): 
• brady 
• čela 
• hlavy 
• hrdla 
• obličeje 
• kštice 
• spánku 
• tváře 
• fossa pterygoidea 
• oblasti cervikální 
• oblasti supraklavikulární 

Arteria carotis 
Chrupavka ucha 
Musculus masseter 
Musculus sternocleidomastoideus 

C49.1 Vazivové, podkožní a jiné měkké 
tkáně horní končetiny a ramene 

Vazivové, podkožní a jiné měkké 
tkáně (viz výčet v položce C49): 
• jamky loketní 
• lokte 
• palce ruky 
• paže 
• prstu ruky 
• předloktí 
• ramene 
• ruky 
• zápěstí 

Arteria radialis 
Arteria ulnaris 
Musculus biceps brachii 
Musculus brachialis 
Musculus coracobrachialis 

Musculus deltoideus 
Musculus triceps brachii 
Palmární aponeuróza 
Palmární fascie 

C49.2 Vazivové, podkožní a jiné měkké 
tkáně dolní končetiny a kyčle 

Vazivové, podkožní a jiné měkké 
tkáně (viz výčet v položce C49): 
• bérce 
• dolní končetiny 
• jamky podkolenní 
• kolene 
• kotníku 
• kyčle 
• nohy 
• paty 
• prstu nohy 
• stehna 

Arteria femoralis 
Musculus biceps femoris 
Musculus gastrocnemius 
Musculus quadriceps femoris 
Plantární aponeuróza 
Plantární fascie 

C49.3 Vazivové, podkožní a jiné měkké 
tkáně hrudníku 
(nepatří sem thymus C37.9, srdce 
a mediastinum C38.__) 

Vazivové, podkožní a jiné měkké 
tkáně (viz výčet v položce C49): 
• axily 
• hrudníku 
• stěny hrudníku 
• oblasti infraklavikulární 
• oblasti skapulární 

Aorta, NS 
Arteria axillaris 
Arteria mammaria interna 
Arteria subclavia 
Bránice 
Ductus thoracicus 
Musculus intercostalis 
Musculus latissimus dorsi 
Musculus pectoralis maior 
Musculus trapezius 
Vena cava superior 
Horní dutá žíla 
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C49.4 Vazivové, podkožní a jiné měkké 
tkáně břicha 

Vazivové, podkožní a jiné měkké 
tkáně (viz výčet v položce C49): 
• břicha 
• břišní stěny 
• pupku 

Arteria mesenterica 
Arteria renalis 
Břišní aorta 
Dutá žíla, NS 
Musculus iliopsoas 
Musculus psoas 
Musculus rectus abdominis 
Sval břišní stěny 
Truncus coeliacus 
Vena cava, NS 
Vena cava inferior 
Dolní dutá žíla 

C49.5 Vazivové, podkožní a jiné měkké 
tkáně pánve 

Vazivové, podkožní a jiné měkké 
tkáně (viz výčet v položce C49): 
• hráze 
• hýždě 
• třísla 
• oblasti gluteální 
• oblasti inguinální 
• oblasti sakrokokcygeální 

Arteria iliaca 
Musculus glutaeus maximus 
Vena iliaca 

C49.6 Vazivové, podkožní a jiné měkké 
tkáně trupu, NS 

Vazivové, podkožní a jiné měkké 
tkáně (viz výčet v položce C49): 
• boku 
• trupu 
• zad 

C49.8 Přesahující léze vazivových, 
podkožních a jiných měkkých 
tkání 
(viz pozn. na str. 59) 

C49.9 Vazivové, podkožní a jiné měkké 
tkáně, NS 

Aponeuróza, NS 
Burza, NS 
Céva, NS 
Céva krevní, NS 
Céva lymfatická, NS 
Fascie, NS 
Fibrózní tkáň, NS 
Ligamentum, NS 
Podkožní tkáň, NS 
Pochva šlachová, NS 
Sval, NS 
Sval kosterní, NS 
Synovialis, NS 
Šlacha, NS 
Tepna, NS 
Tuková tkáň, NS 
Vazivová tkáň, NS 
Žíla, NS 

C50  PRS 
(nepatří sem kůže prsu C44.5) 

C50.0 Bradavka 
Mamilla 
Dvorec 
Areola 

C50.1 Centrální část prsu 

C50.2 Horní vnitřní kvadrant prsu 

C50.3 Dolní vnitřní kvadrant prsu 

C50.4 Horní zevní kvadrant prsu 

C50.5 Dolní zevní kvadrant prsu 

C50.6 Axilární výběžek mléčné žlázy 

C50.8 Přesahující léze prsu 
(viz pozn. na str. 59) 

Dolní část prsu 
Horní část prsu 
Střední část prsu 
Vnitřní část prsu 
Zevní část prsu 

C50.9 Prs, NS 
Mléčná žláza 
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C51 - C58  ŽENSKÉ POHLAVNÍ 
ORGÁNY 

C51  VULVA 

C51.0 Labium maius 
Velký stydký pysk 

Glandula vestibularis maior 
Bartholinova žláza 
Kůže velkých stydkých pysků 

C51.1 Labium minus 
Malý stydký pysk 

C51.2 Clitoris 

C51.8 Přesahující léze vulvy 
(viz pozn. na str. 59) 

C51.9 Vulva, NS 
Kůže vulvy 
Mons pubis 
Mons veneris 
Rodidla 
Stydký pysk, NS 
Zevní ženský genitál 

C52  VAGINA 

C52.9 Vagina, NS 
Fornix vaginae 
Klenba poševní 
Gärtnerův kanálek 
Hymen 

C53  CERVIX UTERI 

C53.0 Endocervix 
Cervikální kanál 
Endocervikální kanál 
Endocervikální žláza 
Glandula Nabothi 

C53.1 Exocervix 
Zevní hrdlo 

C53.8 Přesahující léze hrdla děložního 
(viz pozn. na str. 59) 

Skvamokolumnární junkce 

C53.9 Cervix uteri, NS 
Hrdlo děložní, NS 
Portio vaginalis uteri 

C54  CORPUS UTERI 

C54.0 Isthmus uteri 
Dolní děložní segment 

C54.1 Endometrium 
Stroma endometria 
Žlázky endometria 

C54.2 Myometrium 

C54.3 Fundus uteri 

C54.8 Přesahující léze těla děložního 
(viz pozn. na str. 59) 

C54.9 Corpus uteri 
Tělo děložní 

C55  UTERUS, NS 

C55.9 Uterus, NS 
Děloha, NS 
Děložní, NS 

C56  OVARIUM 

C56.9 Ovarium 
Vaječník 

C57  JINÉ A NESPECIFIKOVANÉ 
ŽENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY 

C57.0 Vejcovod 
Tuba uterina 

C57.1 Ligamentum latum uteri 
Mesovarium 
Parovariální oblast 

C57.2 Ligamentum teres uteri 

C57.3 Parametrium 
Ligamentum sacrouterinum 
Děložní vaz 
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C57.4 Adnexa děložní, NS 
Adnexa, NS 

C57.7 Jiné specifikované části  
Wolffův vývod 
Wolffovo těleso 

C57.8 Přesahující léze ženských 
pohlavních orgánů 

Poznámka: Nádory ženských 
pohlavních orgánů, 
jejichž místo vzniku 
nelze kódovat v žádné 
z položek C51 až C57.7, 
C58 

Tuboovariální 
Uteroovariální 

C57.9 Ženské pohlavní orgány, NS 
Septum vesicovaginale 
Septum urethrovaginale 
Ženský genitourinální trakt, NS 

C58  PLACENTA 

C58.9 Placenta 
Plodové obaly 

C60 - C63  MUŽSKÉ POHLAVNÍ 
ORGÁNY 

C60  PENIS 

C60.0 Praeputium 
Předkožka 

C60.1 Glans penis 

C60.2 Corpus penis 
Corpus cavernosum 

C60.8 Přesahující léze pyje 
(viz pozn. na str. 59) 

C60.9 Penis, NS 
Kůže pyje 

C61  PROSTATA 

C61.9 Prostata 
Žláza předstojná, NS 

C62  VARLE 

C62.0 Varle nesestouplé 
(pokud je místem vzniku nádoru) 

Varle retinované (pokud je místem 
vzniku nádoru) 

Varle ektopické (pokud je místem 
vzniku nádoru) 

C62.1 Varle sestouplé 

C62.9 Varle, NS 
Testis, NS 

C63  JINÉ A NESPECIFIKOVANÉ 
MUŽSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY 

C63.0 Nadvarle 
Epididymis 

C63.1 Ductus deferens 
Chámovod 

C63.2 Scrotum, NS 
Šourek, NS 

Kůže šourku 

C63.7 Jiné specifikované části mužských 
pohlavních orgánů 

Semenný váček 
Tunica vaginalis 

C63.8 Přesahující léze mužských 
pohlavních orgánů 

Poznámka: Nádory mužských 
pohlavních orgánů, 
jejichž místo vzniku 
nelze kódovat v žádné 
z položek C60 až C60.3 

C63.9 Mužské pohlavní orgány, NS 
Mužský genitourinální trakt, NS 



  Topografie 

  75 

 

C64 - C68  UROPOETICKÝ TRAKT 
C64  LEDVINA 

C64.9 Ledvina, NS 
Renální, NS 
Parenchym ledviny 

C65  PELVIS RENALIS 

C65.9 Pánvička ledvinná 
Kalich ledvinný 
Pelviureterická junkce 

C66  URETER 

C66.9 Ureter 
Močovod 

C67  MOČOVÝ MĚCHÝŘ 

C67.0 Trigonum vesicae 

C67.1 Apex vesicae 

C67.2 Boční stěna měchýře 

C67.3 Přední stěna měchýře 

C67.4 Zadní stěna měchýře 

C67.5 Cervix vesicae 
Ostium urethrae internum 

C67.6 Ostium ureteris 

C67.7 Urachus 

C67.8 Přesahující léze močového měchýře 
(viz pozn. na str. 59) 

C67.9 Močový měchýř, NS 
Stěna močového měchýře, NS 

C68  JINÉ A NESPECIFIKOVANÉ 
UROPOETICKÉ ORGÁNY 

C68.0 Uretra 
Glandula bulbourethralis 
Cowperova žláza 
Uretrální žláza 
Utriculus prostaticus 

C68.1 Parauretrální žláza 

C68.8 Přesahující léze uropoetických 
orgánů 

Poznámka: Nádory uropoetických 
orgánů, jejichž místo 
vzniku nelze kódovat 
v žádné z položek C64 až 
C68.1. 

C68.9 Uropoetický systém, NS 

C69 - C72  OKO, MOZEK A DALŠÍ 
ČÁSTI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ 

SOUSTAVY 

C69  OKO A ADNEXA 

C69.0 Spojivka 

C69.1 Rohovka, NS 
Limbus corneae 

C69.2 Sítnice 

C69.3 Cévnatka 

C69.4 Řasnaté těleso 
Bělima 
Skléra 
Bulbus oculi 
Čočka 
Duhovka 
Iris 
Nitrooční 
Živnatka 
Tunica vasculosa 
Uvea 
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C69.5 Slzná žláza 
Vývod slzné žlázy, NS 
Slzovod 

Ductus nasolacrimalis 
Slzný vak 

C69.6 Očnice, NS 
Autonomní nervový systém očnice 
Měkká tkáň očnice 
Periferní nerv očnice 
Retrobulbární tkáň 
Vazivová tkáň očnice 
Zevní sval okohybný 

C69.8 Přesahující léze oka a jeho adnex 
(viz pozn. na str. 59) 

C69.9 Oko, NS 

C70  MENINGY 

C70.0 Meningy cerebrální 
Měkké pleny mozkové 
Arachnoidea intrakraniální 
Dura mater kraniální 
Falx, NS 
Falx cerebelli 
Falx cerebri 
Pia mater kraniální 
Tentorium cerebelli 

Tentorium, NS 

C70.1 Meningy spinální 
Měkké pleny míšní 
Arachnoidea spinální 
Dura mater spinální 
Pia mater spinální 

C70.9 Meningy, NS 
Měkké pleny, NS 

Arachnoidea, NS 
Dura, NS 
Dura mater, NS 
Pia mater, NS 

C71  MOZEK 

C71.0 Mozek 
Bazální ganglia 
Bílá hmota centrální 
Bílá hmota mozku 
Capsula interna 
Globus pallidus 
Kůra mozková 
Hemisféra mozku 
Hypothalamus 
Insula 
Operculum 
Pallium 
Putamen 
Rhinencephalon 
Striatum 
Supratentoriální mozek, NS 
Thalamus 

C71.1 Frontální lalok 
Frontální pól 

C71.2 Temporální lalok 
Hippocampus 
Uncus 

C71.3 Parietální lalok 

C71.4 Okcipitální lalok 
Okcipitální pól 

C71.5 Komora, NS 
Ependym 
Komora mozková 
Komora postranní,NS 
Komora třetí,NS 
Plexus chorioideus, NS 
Plexus chorioideus postranní komory 
Plexus chorioideus třetí komory 

C71.6 Mozeček, NS 
Úhel mostomozečkový 
Vermis cerebelli 
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C71.7 Mozkový kmen 
Čtvrtá komora, NS 
Infratentoriální mozek, NS 
Mezencefalon 
Střední mozek 
Most Varolův 
Oliva 
Pedunculus cerebri 

Basis pedunculi 
Plexus chorioideus čtvrté komory 
Prodloužená mícha 
Pyramida 

C71.8 Přesahující léze mozku 
(viz pozn. na str. 59) 

Corpus callosum 
Tapetum 

C71.9 Mozek, NS 
Intrakraniální 
Jáma lební, NS 
Přední jáma lební 
Střední jáma lební 
Zadní jáma lební 
Supraselární 

C72  MÍCHA, HLAVOVÉ NERVY 
A JINÉ ČÁSTI CENTRÁLNÍHO 

NERVOVÉHO SYSTÉMU  
(nepatří sem Periferní nervy, sympatické 
a parasympatické nervy a ganglia C47) 

C72.0 Mícha 
Conus medullaris 
Filum terminale 
Mícha cervikální 
Mícha lumbální 
Mícha sakrální 
Mícha torakální 

C72.1 Cauda equina 

C72.2 Nervus olfactorius 

C72.3 Nervus opticus 
Chiasma opticum 
Tractus opticus 

C72.4 Nervus vestibulocochlearis 

C72.5 Nerv kraniální, NS 
Nervus abducens 
Nervus accessorius, NS 

Nervus accessorius spinalis 
Nervus facialis 
Nervus glossopharyngeus 
Nervus oculomotorius 
Nervus trigeminus 
Nervus trochlearis 
Nervus vagus 

C72.8 Přesahující léze mozku 
a centrálního nervového systému 

Poznámka: Nádory mozku 
a centrálního nervového 
systému, jejichž místo 
vzniku nelze kódovat 
v žádné z položek C70 až 
C72.5. 

C72.9 Nervový systém, NS 
Centrální nervový systém 
Epidurální 
Extradurální 
Paraselární 

C73 - C75  štítná žláza a jiné 
ENDOKRINNÍ ŽLÁZY 

C73  ŠTÍTNÁ ŽLÁZA 

C73.9 Štítná žláza 
Glandula thyreoidea, NS 

Ductus thyreoglossus 

C74  NADLEDVINA 

C74.0 Kůra nadledviny 

C74.1 Dřeň nadledviny 

C74.9 Nadledvina, NS 
Glandula suprarenalis 
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C75 DALŠÍ ENDOKRINNÍ ŽLÁZY 
A PŘÍBUZNÉ STRUKTURY 

C75.0 Příštítné tělísko 

C75.1 Hypofýza 
Podvěsek mozkový, NS 

Fossa hypophysialis 
Rathkeho výchlipka 
Sella turcica 

C75.2 Canalis craniopharyngicus 

C75.3 Corpus pineale 

C75.4 Glomus caroticum 

C75.5 Glomus aorticum a další 
paraganglia 

Glomus coccygeale 
Glomus jugulare 
Paraaortální orgán 

Zuckerkandlův orgán 
Paraganglion 

C75.8 Přesahující léze endokrinních žlaz 
a příbuzných struktur 
(viz pozn. na str. 59) 

Postižení více endokrinních žlaz 
Pluriglandulární 

C75.9 Endokrinní žláza, NS 

C76  JINÁ A NEPŘESNĚ DEFINOVANÁ 
MÍSTA 

C76.0 Hlava, obličej nebo krk, NS 
Čelist, NS 
Nos, NS 
Tvář, NS 
Cervikální oblast, NS 
Supraklavikulární oblast, NS 

C76.1 Hrudník, NS 
Axila, NS 
Hrudní stěna, NS 
Hrudník, NS 
Intratorakální, NS 
Infraklavikulární oblast, NS 
Skapulární oblast, NS 

C76.2 Břicho, NS 
Břišní stěna, NS 
Intraabdominální, NS 

C76.3 Pánev, NS 
Inguina, NS 
Hýždě, NS 
Fossa ischiorectalis 
Septum rectovaginale 
Septum rectovesicale 
Gluteální oblast, NS 
Inguinální oblast, NS 
Perineum 
Perirektální oblast, NS 
Presakrální oblast, NS 
Sakrokokcygeální oblast, NS 
Stěna pánve, NS 

C76.4 Horní končetina, NS 
Jamka loketní, NS 
Fossa cubitalis 
Loket, NS 
Palec, NS 
Paže, NS 
Prst, NS 
Předloktí, NS 
Rameno, NS 
Ruka, NS 
Zápěstí, NS 

C76.5 Dolní končetina, NS 
Bérec, NS 
Jamka podkolenní, NS 
Fossa poplitea 
Koleno, NS 
Kotník, NS 
Kyčel, NS 
Noha, NS 
Pata, NS 
Prst nohy, NS 
Stehno, NS 

C76.7 Jiná hůře definovaná místa 
Bok, NS 
Trup, NS 
Záda, NS 

C76.8 Přesahující léze hůře definovaných 
míst 
(viz pozn. na str. 59) 
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C77  LYMFATICKÉ UZLINY 

C77.0 Lymfatické uzliny hlavy, obličeje 
a hrdla 

Aurikulární uzlina 
Cervikální uzlina 
Jugulární uzlina 
Mandibulární uzlina 
Obličejová uzlina 
Okcipitální uzlina 
Parotická uzlina 
Preaurikulární uzlina 
Prelaryngeální uzlina 
Pretracheální uzlina 
Retrofaryngeální uzlina 
Skalenová uzlina 
Sublinguální uzlina 
Submandibulární uzlina 
Submaxilární uzlina 
Submentální uzlina 
Supraklavikulární uzlina 

C77.1 Nitrohrudní lymfatické uzliny 
Bronchiální uzlina 
Bronchopulmonální uzlina 
Diafragmatická uzlina 
Ezofageální uzlina 
Hilová uzlina 
Hrudní uzlina 
Interkostální uzlina 
Mediastinální uzlina 
Parasternální uzlina 
Plicní uzlina, NS 
Plicní hilová uzlina 
Tracheální uzlina 
Tracheobronchiální uzlina 

C77.2 Nitrobřišní lymfatické uzliny 
Abdominální uzlina 
Aortická uzlina 
Dolní mezenterická uzlina 
Gastrická uzlina 
Hepatická uzlina 
Horní mezenterická uzlina 
Ileokolická uzlina 
Intestinální uzlina 
Kolická uzlina 
Lumbální uzlina 
Mezenterická uzlina, NS 
Pankreatická uzlina, NS 
Paraaortální uzlina 

Periaortální uzlina 
Peripankreatická uzlina 
Portální uzlina 
Pylorická uzlina 
Retroperitoneální uzlina 
Splenická uzlina, NS 
Uzlina hilu sleziny 

C77.3 Lymfatické uzliny axily a paže 
Axilární uzlina 
Brachiální uzlina 
Epitrochleární uzlina 
Infraklavikulární uzlina 
Kubitální uzlina 
Pektorální uzlina 
Subklavikulární uzlina 
Subskapulární uzlina 
Uzlina horní končetiny 

C77.4 Lymfatické uzliny inguiny a dolní 
končetiny 

Cloquetova uzlina 
Femorální uzlina 
Inguinální uzlina 
Popliteální uzlina 
Rosenmüllerova uzlina 
Subinguinální uzlina 
Uzlina dolní končetiny 
Tibiální uzlina 

C77.5 Pánevní lymfatické uzliny 
Dolní epigastrická uzlina 
Hypogastrická uzlina 
Ilická uzlina 
Intrapelvická uzlina 
Obturátorová uzlina 
Paracervikální uzlina 
Parametriální uzlina 
Presymfyziální uzlina 
Sakrální uzlina 

C77.8 Lymfatické uzliny více oblastí 

C77.9 Lymfatická uzlina, NS 

C80  NEZNÁMÁ PRIMÁRNÍ 
LOKALIZACE 

C80.9 Neznámá primární lokalizace 
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Číslice na 5. místě kódu označující chování nádorů  

/0 Benigní 

/1 Nejisté, zda benigní či maligní 

Hraniční malignita  

Nízký maligní potenciál 

Nejistý maligní potenciál 

/2 Carcinoma in situ 

Intraepiteliální 

Neinfiltrující 

Neinvazivní 

/3 Maligní v  primární lokalizaci 

/6 Maligní, metastatický (v metastatické lokalizaci) 

Maligní v sekundární lokalizaci 

/9 Maligní, nejisté, zda primární či metastatický 
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Číslice na 6. místě kódu označující histologický grading a diferenciaci 

1 Stupeň I Dobře diferencovaný 

Diferencovaný, NS 

2 Stupeň II Středně diferencovaný 

Středně dobře diferencovaný 

Intermediárně diferencovaný 

3 Stupeň III Špatně (málo) diferencovaný 

4 Stupeň IV Nediferencovaný 

Anaplastický 

9 Stupeň diferenciace neurčen, neuveden nebo nepoužitelný 

 

Číslice na 6. místě kódu označující imunofenotyp lymfomů a leukemií 

5 T-buňka 

6 B-buňka 

Pre-B 

B-prekurzor 

7 Null buňka 

Non T - non B 

8 NK buňka 

(„natural killer”) 

9 Buněčný typ neurčen, neudán nebo nepoužitelný 
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MORFOLOGIE 

Poznámka redakce české verze:  
Podle požadavku zadavatele je překlad anglické předlohy (ICD-O-3) 
doslovný. Pouze v případech, kdy by se termín stal nesrozumitelným, 
byla zvolena jazyková mutace. Stejně tak pro lepší srozumitelnost byly 
výjimečně ponechány některé anglikanismy. Převážná většina termínů 
odpovídá české verzi MKN-O-2, na kterou je naše odborná veřejnost 
zvyklá.   
Zkratka [obs] označuje termín obsolentní nebo termín, který není 
doporučen k používání.  
Krátce po vydání MKN-O-3 byly vydány dvě SZO klasifikace nádorů, 
a to hematopoetických a lymfoidních tkání a nervového systému. 
Vzhledem k tomu, že tyto klasifikace uvádějí některé nové kódy, 
rozhodli jsme se v souladu s doporučením SZO uvést přehled nádorů 
zařazených v těchto klasifikacích ve dvou separátních přílohách na 
konci českého vydání MKN-O-3 (viz DODATEK 7 a DODATEK 8).  

 

800  NÁDORY, NS 

8000/0 Nádor, benigní  
Tumor, benigní  
Neklasifikovaný tumor, benigní 

8000/1 Nádor, nejisté zda benigní nebo 
maligní 

Neoplazie, NS 
Nádor, NS  
Tumor, NS 
Neklasifikovaný nádor, nejisté 

zda benigní nebo maligní 
Neklasifikovaný nádor, hraniční 

malignity 

8000/3 Nádor, maligní 
Tumor, maligní, NS  
Malignita 
Neklasifikovaný tumor, maligní 
Blastom, NS 

8000/6 Nádor, metastatický 
Nádor, sekundární  
Tumor, metastatický  
Tumor, sekundární  
Nádorový embolus 

8000/9 Nádor, maligní, nejisté, zda 
primární nebo metastatický 

Neklasifikovaný tumor, 
maligní, nejisté zda primární 
nebo metastatický 

8001/0 Nádorové buňky, benigní 

8001/1 Nádorové buňky, nejisté zda 
benigní nebo maligní 

Nádorové buňky, NS 

8001/3 Nádorové buňky, maligní 

8002/3 Maligní nádor, malobuněčný 

8003/3 Maligní nádor, obrovskobuněčný 

8004/3 Maligní nádor, vřetenobuněčný 
Maligní tumor, fusocelulární 

8005/0 Nádor z jasných buněk, NS 

8005/3 Maligní nádor z jasných buněk 

801-804  EPITELOVÉ NÁDORY, NS 

8010/0 Epitelové nádory, benigní 

8010/2 Karcinom in situ, NS  
Intraepiteliální karcinom, NS 
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8010/3 Karcinom, NS 
Epitelový nádor, maligní 

8010/6 Karcinom, metastatický, NS  
Sekundární karcinom 

8010/9 Karcinomatóza 

8011/0 Epiteliom, benigní 

8011/3 Epiteliom, maligní 
Epiteliom, NOS 

8012/3 Velkobuněčný karcinom, NS 

8013/3 Velkobuněčný neuroendokrinní 
karcinom 

8014/3 Velkobuněčný karcinom 
rhabdoidního fenotypu 

8015/3 Karcinom z buněk se sklovitou 
„glassy” cytoplazmou 

8020/3 Karcinom, nediferencovaný, NS 

8021/3 Karcinom, anaplastický, NS 

8022/3 Pleomorfní karcinom 

8030/3 Obrovskobuněčný 
a vřetenobuněčný karcinom 

8031/3 Obrovskobuněčný karcinom  

8032/3 Vřetenobuněčný karcinom, NS 

8033/3 Pseudosarkomatózní karcinom  
Sarkomatoidní karcinom 

8034/3 Karcinom z polygonálních buněk 

8035/3 Karcinom s obrovskými buňkami 
podobnými osteoklastům 

8040/0 Tumorlet, benigní  

8040/1 Tumorlet, NS 

8041/3 Malobuněčný karcinom, NS  
Karcinom z rezervních buněk  
Karcinom kulatobuněčný 

Malobuněčný neuroendokrinní 
karcinom 

8042/3 Ovískový karcinom (C34._) 

8043/3 Malobuněčný karcinom, 
vřetenobuněčný 

8044/3 Malobuněčný karcinom 
z intermediárních buněk 

8045/3 Kombinovaný malobuněčný 
karcinom 

Smíšený malobuněčný 
karcinom 

Kombinovaný malobuněčný 
a velkobuněčný karcinom 

Kombinovaný malobuněčný 
karcinom a adenocarcinom 

Kombinovaný malobuněčný 
a dlaždicový karcinom 

8046/3 Karcinom nemalobuněčný (C34._) 

805-808  NÁDORY DLAŽDICOBUNĚČNÉ 

8050/0 Papilom, NS (vyjma uroteliálního 
papilomu močového měchýře 
M-8120/1) 

8050/2 Papilární karcinom in situ  

8050/3 Papilární karcinom, NS 

8051/0 Verukózní papilom 

8051/3 Verukózní karcinom, NS 
Kondylomatózní karcinom  
Verukózní dlaždicový karcinom  
Verukózní epidermoidní 

karcinom  
Bradavičnatý (warty) karcinom 

8052/0 Dlaždicový papilom, NS 
Dlaždicový papilom 
Keratinocytární papilom 

8052/2 Papilární dlaždicový karcinom, 
neinvazivní  

Papilární dlaždicový karcinom 
in situ 
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8052/3 Papilární dlaždicový karcinom 
Papilární epidermoidní 

karcinom  

8053/0 Dlaždicový papilom, invertovaný 

8060/0 Dlaždicová papilomatóza 
Papilomatóza, NS 

8070/2 Dlaždicový karcinom in situ, NS  
Epidermoidní karcinom in situ, 

NS  
Intraepidermální karcinom, NS  
Intraepiteliální skvamózní 

karcinom 

8070/3 Dlaždicový karcinom, NS  
Epidermoidní karcinom, NS  
Dlaždicový epiteliom 

8070/6 Dlaždicový karcinom, 
metastatický, NS 

8071/3 Dlaždicový karcinom, rohovějící, 
NS  

Dlaždicový karcinom 
velkobuněčný, rohovějící 

Epidermoidní karcinom, 
rohovějící 

8072/3 Dlaždicový karcinom 
velkobuněčný, nerohovějící, NS 

Dlaždicový karcinom, 
nerohovějící, NS  

Epidermoidní karcinom, 
velkobuněčný, nerohovějící 

8073/3 Dlaždicový karcinom 
malobuněčný, nerohovějící 

Epidermoidní karcinom, 
malobuněčný, nerohovějící 

8074/3 Dlaždicový karcinom 
vřetenobuněčný 

Epidermoidní karcinom, 
vřetenobuněčný  

Dlaždicový karcinom, 
sarkomatoidní 

8075/3 Dlaždicový karcinom, adenoidní 
Dlaždicový karcinom, 

pseudoglandulární 
Dlaždicový karcinom, 

akantolytický 

8076/2 Dlaždicový karcinom in situ se 
spornou stromální invazí 

Epidermoidní karcinom in situ 
se spornou stromální invazí 

8076/3 Dlaždicový karcinom, 
mikroinvazivní 

8077/2 Dlaždicová intraepiteliální 
neoplazie, stupeň (grade) III 

(viz Pravidla kódování, str. …) 
Cervikální intraepiteliální 

neoplazie, stupeň (grade) III 
(C53._) 
CIN III, NS (C53._) 

CIN III s těžkou dysplazií 
(C53._)  

Vaginální intraepiteliální 
neoplazie, stupeň (grade) III 
(C52._) 

VAIN III (C52._) 
Vulvární intraepiteliální 

neoplazie, stupeň (grade) III 
(C51._) 

VIN III (C51._) 
Anální intraepiteliální 

neoplazie, stupeň (grade) III 
(C21.1) 

AIN III (C21.1) 

8078/3 Dlaždicový karcinom s tvorbou 
„rohu”  

8080/2 Queyratova erytroplazie (C60._) 

8081/2 Bowenova nemoc (C44._) 
Intraepidermální dlaždicový 

karcinom, Bowenův typ 
(C44._) 

8082/3 Lymfoepitelový karcinom 
Lymfoepiteliom  
Lymfoepiteliomu podobný 

karcinom 
Schminckeův nádor (C11._) 
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8083/3 Bazaloidní dlaždicový karcinom 

8084/3 Dlaždicový karcinom z jasných 
buněk 

809-811  BAZOCELULÁRNÍ NÁDORY 

8090/1 Bazocelulární nádor (C44._) 

8090/3 Bazocelulární karcinom, NS 
(C44._) 

Bazocelulární epiteliom (C44._)  
Ulcus rodens (C44._) 

Pigmentovaný bazocelulární 
karcinom (C44._)  

8091/3 Multifokální superficiální 
bazocelulární karcinom (C44._) 

Multicentrický bazocelulární 
karcinom (C44._)  

8092/3 Infiltrující bazocelulární 
karcinom, NS (C44._)  

Infiltrující bazocelulární karcinom, 
nesklerozující (C44._) 

Infiltrující bazocelulární karcinom, 
sklerozující (C44._) 

Bazocelulární karcinom, 
morphea (C44._)  

Bazocelulární karcinom, 
desmoplastický typ 1 (C44._) 

8093/3 Bazocelulární karcinom, 
fibroepiteliální (C44._) 

Fibroepiteliom Pinkusova typu 
Fibroepiteliální bazocelulární 

karcinom, Pinkusova typu 
Pinkusův nádor 
Fibroepiteliom, NS 

8094/3 Bazosvamózní karcinom (C44._) 
Smíšený bazocelulární - 

dlaždicový karcinom C44._)  

8095/3 Metatypický karcinom (C44._) 

8096/0 Intraepidermální epiteliom 
Jadassohn (C44._) 

8097/3 Bazocelulární karcinom, 
nodulární (C44._)  

Bazocelulární karcinom, 
mikronodulární (C44._) 

8098/3 Bazocelulární karcinom adenoidní 
(C53._) 

8100/0 Trichoepiteliom (C44._) 
Brookeův nádor (C44._) 
Epithelioma adenoides 

cysticum (C44._) 

8101/0 Trichofolikulom (C44._) 

8102/0 Tricholemom (C44._) 

8102/3 Tricholemokarcinom (C44._) 
Tricholemální karcinom 

(C44._) 

8103/0 Pilární nádor (C44._) 
Proliferující tricholemální cysta 
Proliferující tricholemální nádor  

8110/0  Pilomatrixom, NS (C44._) 
Malherbeův kalcifikující 

epiteliom (C44._)  

8110/3 Pilomatrixový karcinom (C44._)  
Pilomatrixom, maligní (C44._)  
Matrixový karcinom (C44._) 

812-813  PAPILOMY A KARCINOMY 
Z PŘECHODNÍHO EPITELU 

8120/0 Papilom z přechodních buněk, 
benigní  

Papilom z přechodního epitelu 

8120/1 Uroteliální papilom, NS 
Papilom močového měchýře 

(C67._) 
Papilom z přechodních buněk, 

NS 

8120/2 Karcinom z přechodních buněk 
in situ 

Uroteliální karcinom in situ 
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8120/3 Karcinom z přechodních buněk, 
NS  

Uroteliální karcinom, NS 

8121/0 Papilom Schneiderovy membrány, 
NS (C30.0, C31._) 

Sinonazální papilom, NS 
(C30.0, C31._)  

Sinonazální papilom, exofytický 
(C30.0, C31._) 

Sinonazální papilom, 
fungiformní (C30.0, C31._) 

Papilom z přechodních buněk, 
invertovaný, benigní  

8121/1 Papilom z přechodních buněk, 
invertovaný, NS 

Papilom z přechodních buněk, 
invertovaný, NS  

Papilom Schneiderovy membrány 
invertovaný (C30.0, C31._)  

Papilom z cylindrických buněk 
(C30.0, C31._)  

Onkocytární papilom Schneiderovy 
membrány (C30.0, C31._)  

8121/3 Karcinom Schneiderovy 
membrány (C30.0, C31. 

Karcinom z cylindrických buněk 
(respiračního epitelu) (C30.0, 
C31._)  

8122/3 Karcinom z přechodních buněk, 
vřetenobuněčný  

Karcinom z přechodních buněk, 
sarkomatoidní 

8123/3 Bazaloidní karcinom 

8124/3 Kloakogenní karcinom (C21.2) 

8130/1 Papilární nádor z přechodních 
buněk o nízkém maligním 
potenciálu (C67._) 

Papilární uroteliální nádor 
o nízkém maligním potenciálu 
(C67._) 

8130/2 Papilární karcinom z přechodních 
buněk, neinvazivní (C67._) 

Papilární uroteliální karcinom, 
neinvazivní (C67._) 

8130/3 Papilární karcinom z přechodních 
buněk (C67._)  

Papilární uroteliální karcinom 
(C67._) 

8131/3 Karcinom z přechodních buněk, 
mikropapilární (C67._) 

814-838  ADENOMY 
A ADENOKARCINOMY 

8140/0 Adenom, NS 

8140/1 Atypický adenom 
Bronchiální adenom, NS 

(C34._) 

8140/2 Adenokarcinom in situ, NS 

8140/3 Adenokarcinom, NS 

8140/6 Adenokarcinom, metastatický, NS 

8141/3 Skirhotický adenokarcinom 
Skirhotický karcinom 
Karcinom s fibroprodukcí 

8142/3 Linitis plastica (C16._) 

8143/3 Adenokarcinom s povrchovým 
šířením 

8144/3 Adenokarcinom intestinálního 
typu (C16._) 

Karcinom intestinálního typu 
(C16._) 

8145/3 Karcinom difuzního typu (C16._) 
Adenokarcinom difuzního typu 

(C16._) 

8146/0 Monomorfní adenom 

8147/0 Bazocelulární adenom 

8147/3 Bazocelulární adenokarcinom  
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8148/2 Glandulární intraepiteliální 
neoplazie, stupeň (grade) III  

Prostatická intraepiteliální 
neoplazie, stupeň (grade) III 
(C61.9) 

PIN III (C61.9) 

8149/0 Kanalikulání adenom 

8150/0 Adenom insulární (C25._) 
Tumor insulární, benigní 

(C25._)  
Nesidioblastom (C25._) 

Insulární adenomatóza (C25._)  

8150/1 Insulární nádor, NS (C25._) 

8150/3 Karcinom insulární (C25._) 
Adenokarcinom insulární 

(C25._) 

8151/0 Insulinom, NS (C25._)  
Adenom z beta buněk (C25._) 

8151/3 Insulinom, maligní (C25._) 
Nádor z beta buněk, maligní 

(C25._)  

8152/1 Glukagonom, NS (C25._) 
Nádor z alfa buněk, NS (C25._) 

8152/3 Glukagonom, maligní (C25._)  
Nádor z alfa buněk, maligní 

(C25._) 

8153/1 Gastrinom, NS 
Nádor z G buněk, NS 
Nádor z buněk produkujících 

gastrin 

8153/3 Gastrinom, maligní 
Nádor z G buněk, maligní  
Nádor z buněk produkujících 

gastrin, maligní 

8154/3 Smíšený insulární a exokrinní 
adenokarcinom (C25._) 

Smíšený acinární-endokrinní 
karcinom (C25._)  

Smíšený duktální-endokrinní 
karcinom (C25._) 

8155/1 Vipom, NS  

8155/3 Vipom, maligní  

8156/1 Somatostatinom, NS 
Nádor z buněk produkujících 

somatostatin, NS 

8156/3 Somatostatinom, maligní 
Nádor z buněk produkujících 

somatostatin, maligní 

8157/1 Enteroglukagonom, NS  

8157/3 Enteroglukagonom, maligní  

8160/0 Adenom žlučovodu (C22.1, C24.0) 
Cholangiom (C22.1, C24.0)  

8160/3 Cholangiokarcinom (C22.1, 
C24.0)  

Karcinom žlučovodu (C22.1, 
C24.0) 

Adenokarcinom žlučovodu 
(C22.1, C24.0)  

8161/0 Cystadenom žlučovodu (C22.1, 
C24.0)  

8161/3 Cystadenokarcinom žlučovodu 
(C22.1, C24.0)  

8162/3 Klatskinův tumor (C22.1, C24.0) 

8170/0 Adenom z jaterních buněk (C22.0) 
Hepatocelulární adenom 

(C22.0) 
Hepatom, benigní (C22.0) 

8170/3 Hepatocelulární karcinom, NS 
(C22.0) 

Karcinom z jaterních buněk 
(C22.0)  

Hepatokarcinom (C22.0)  
Hepatom, maligní (C22.0)  
Hepatom, NS (C22.0) 

8171/3 Hepatocelulární karcinom, 
fibrolamelární (C22.0) 
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8172/3 Hepatocelulární karcinom, 
skirhotický (C22.0)  

Sklerozující hepatocelulární 
karcinom (C22.0) 

8173/3 Hepatocelulární karcinom, 
vřetenobuněčná varianta (C22.0) 

Hepatocelulární karcinom, 
sarkomatoidní (C22.0) 

8174/3 Hepatocelulární karcinom 
z jasných buněk (C22.0) 

8175/3 Hepatocelulární karcinom, 
pleomorfní typ (C22.0) 

8180/3  Kombinovaný hepatocelulární 
karcinom a cholangiokarcinom 
(C22.0) 

Smíšený karcinom 
hepatocelulární a 
cholangiokarcinom (C22.0) 

Hepatocholangiokarcinom 
(C22.0) 

8190/0 Trabekulární adenom 

8190/3  Trabekulární adenokarcinom 
Trabekulární karcinom 

8191/0 Embryonální adenom 

8200/0 Ekrinní dermální cylindrom 
(C44._)  

Turbanový nádor (C44.4) 
Cylindrom kůže (C44._) 

8200/3 Adenoidně cystický karcinom 
Adenocystický karcinom 
Cylindrom, NS (vyjma 

cylindromu kůže M-8200/0) 
Adenokarcinom, cylindroidní 

Bronchiální adenom, cylindroidní 
(C34._) [obs.] 

8201/2 Kribriformní karcinom in situ 
(C50._) 

Duktální karcinom in situ, 
kribriformní typ (C50._) 

8201/3 Kribriformní karcinom, NS 
Duktální karcinom, kribriformní 

typ (C50._)  

8202/0 Mikrocystický adenom (C25._) 

8204/0 Laktující adenom (C50._) 

8210/0 Adenomatózní polyp, NS  
Polypózní adenom 

8210/2 Adenokarcinom in situ 
v adenomatózním polypu 

Adenokarcinom in situ 
v tubulárním adenomu  

Karcinom in situ 
v adenomatózním polypu   

Adenokarcinom in situ 
v polypózním adenomu  

Adenokarcinom in situ 
v polypu, NS 

Karcinom in situ v polypu, NS 

8210/3 Adenokarcinom v adenomatózním 
polypu  

Adenokarcinom v tubulárním 
adenomu  

Karcinom v adenomatózním 
polypu  

Adenokarcinom v polypózním 
adenomu  

Adenokarcinom v polypu, NS  
Karcinom v polypu, NS 

8211/0 Tubulární adenom, NS 

8211/3 Tubulární adenokarcinom  
Tubulární karcinom 

8212/0 Plochý adenom 

8213/0 Pilovitý adenom (C18._) 
Smíšený adenomatózní a 

hyperplastický polyp (C18._) 

8214/3 Karcinom z parietálních buněk 
(C16._)  

Adenokarcinom z parietálních 
buněk (C16._)  
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8215/3 Adenokarcinom análních žlázek 
(C21.1) 

Adenokarcinom duktů análních 
žlázek (C21.1)  

8220/0 Adenomatózní polypóza tlustého 
střeva (C18._)  

Familiární polypóza tlustého 
střeva (C 18._)  

Adenomatóza, NS 

8220/3 Adenokarcinom v adenomatózní 
polypóze tlustého střeva (C18._) 

8221/0 Mnohočetné adenomatózní polypy 

8221/3 Adenokarcinom v mnohočetných 
adenomatózních polypech 

8230/2 Duktální karcinom in situ, solidní 
typ (C50._)  

Intraduktální karcinom, solidní 
typ 

8230/3 Solidní karcinom, NS 
Solidní karcinom s hlenotvorbou  

Solidní adenokarcinom 
s hlenotvorbou  

8231/3 Karcinom prostý (simplex) 

8240/1 Karcinoidní nádor o nejistém 
maligním potenciálu  

Karcinoidní nádor, NS, apendixu 
(C18.1) 

Karcinoid, NS, apendixu 
(C18.1)  

Karcinoidní nádor, argentafinní, NS 
Argentafinom, NS [obs] 

8240/3 Karcinoidní nádor, NS (vyjma 
apendix M-8240/1) 

Karcinoid, NS (vyjma apendix 
M-8240/1) 

Typický karcinoid 
Bronchiální adenom, karcinoidní 

(C34._) 

8241/3 Karcinoid z enterochromafinních 
buněk 

Karcinoidní nádor, argentafinní, 
maligní  

Argentafinom, maligní [obs] 
Karcinoid z EC buněk 
Karcinoid produkující serotonin 

8242/1 Karcinoid z  buněk 
enterochromafinním podobných 
(enterochromaffin-like cells), NS  

Karcinoid z ECL buněk, NS 

8242/3 Nádor z  buněk 
enterochromafinním podobných 
(enterochromaffin-like cells), 
maligní  

Karcinoid z ECL buněk, 
maligní 

8243/3 Karcinoid s pohárkovými 
buňkami 

Mukokarcinoid 
Mucinózní karcinoid 

8244/3 Kompozitní karcinoid 
Kombinovaný karcinoid 

a adenokarcinom  
Smíšený karcinoid-

adenokarcinom 

8245/1  Tubulární karcinoid 

8245/3 Adenokarcinoidní nádor 

8246/3 Neuroendokrinní karcinom, NS 

8247/3 Karcinom z Merkelových buněk 
(C44._)  

Nádor z Merkelových buněk 
(C44._)  

Primární kožní neuroendokrinní 
karcinom (C44._) 

8248/1  Apudom 

8249/3 Atypický karcinoidní nádor 

8250/1 Plicní adenomatóza (C34._) 
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8250/3 Bronchioloalveolární 
adenokarcinom, NS(C34._) 

Bronchioloalveolární karcinom, 
NS (C34._)  

Bronchiolární adenokarcinom 
(C34._)  

Bronchiolární karcinom (C34._) 
Karcinom z alveolárních buněk 

(C34._) 

8251/0  Alveolární adenom (C34._) 

8251/3  Alveolární adenokarcinom 
(C34._)  

Alveolární karcinom 

8252/3 Bronchioloalveolární karcinom, 
nemucinózní (C34._) 

Bronchioloalveolární karcinom 
z Clarových buněk (C34._) 

Bronchioloalveolární karcinom, 
z pneumocytů II. typu (C34._) 

8253/3 Bronchioloalveolární karcinom, 
mucinózní (C34._) 

Bronchioloalveolární karcinom, 
z pohárkových buněk (C34._) 

8254/3 Bronchioloalveolární karcinom, 
smíšený mucinózní 
a nemucinózní (C34._) 

Bronchioloalveolární karcinom 
z Clarových buněk a 
z pohárkových buněk (C34._) 

Bronchioloalveolární karcinom 
z pneumocytů II. typu a 
z pohárkových buněk (C34._) 

Bronchioloalveolární karcinom 
indeterminovaný (C34._) 

8255/3 Adenocarcinom se smíšenými 
buněčnými subtypy 

Adenocarcinom kombinovaný 
s jinými typy karcinomu 

8260/0 Papilární adenom, NS 
Glandulární papilom 

8260/3 Papilární adenokarcinom, NS 
Papilární karcinom štítné žlázy 

(C73.9) 
Papilární karcinom z renálních 

buněk (C64.9) 

8261/0 Vilózní adenom, NS 
Vilózní papilom 

8261/2 Adenokarcinom in situ ve 
vilózním adenomu 

8261/3 Adenokarcinom ve vilózním 
adenomu 

8262/3 Vilózní adenokarcinom 

8263/0 Tubulovilózní adenom, NS  
Viloglandulární adenom 

Papilotubulární adenom 

8263/2 Adenokarcinom in situ 
v tubulovilózním adenomu 

8263/3 Adenokarcinom v tubulovilózním 
adenomu  

Papilotubulární adenokarcinom 
Tubulopapilární adenokarcinom 

8264/0  Papilomatóza, glandulární 
Biliární papilomatóza (C22.1, 

C24.0) 

8270/0 Chromofobní adenom (C75.1) 

8270/3 Chromofobní karcinom (C75.1)  
Chromofobní adenokarcinom 

(C75.1) 

8271/0 Prolaktinom (C75.1) 

8272/0 Adenom hypofýzy, NS (C75.1) 

8272/3 Karcinom hypofýzy, NS (C75.1) 

8280/0 Acidofilní adenom (C75.1)  
Eosinofilní adenom (C75.1) 
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8280/3 Acidofilní karcinom (C75.1)  
Acidofilní adenokarcinom 

(C75.1)  
Eosinofilní karcinom (C75.1)  
Eosinofilní adenokarcinom 

(C75.1) 

8281/0 Smíšený acidofilní-bazofilní 
adenom (C75.1) 

8281/3 Smíšený acidofilní-bazofilní 
karcinom (C75.1) 

8290/0 Oxyfilní adenom 
Onkocytární adenom 
Onkocytom 

Adenom z Hürthleho buněk (C73.9)  
Nádor z Hürthleho buněk (C73.9) 
Folikulární adenom z oxyfilních 

buněk (C73.9) 

8290/3 Oxyfilní adenokarcinom 
Onkocytární karcinom  
Onkocytární adenokarcinom 

Karcinom z Hürthleho buněk 
(C73.9)  

Adenocarcinom z Hürthleho buněk 
(C73.9)  

Folikulární karcinom z oxyfilních 
buněk (C73.9) 

8300/0 Bazofilní adenom (C75.1)  
Adenom z mukoidních buněk 

(C75.1) 

8300/3 Bazofilní karcinom (C75.1)  
Bazofilní adenokarcinom 

(C75.1)  
Adenokarcinom z mukoidních 

buněk (C75.1) 

8310/0 Adenom z jasných buněk 

8310/3 Adenokarcinom z jasných buněk, 
NS  

Karcinom z jasných buněk 
Adenokarcinom z jasných buněk, 

mezonefroidní 

8311/1 Hypernefroidní nádor [obs] 

8312/3 Karcinom z renálních buněk, NS 
(C64.9)  

Adenokarcinom z renálních 
buněk (C64.9)  

Grawitzův nádor (C64.9) [obs] 
Hypernefrom (C64.9) [obs] 

8313/0 Adenofibrom z jasných buněk 
(C56.9) 

Cystadenofibrom z jasných 
buněk (C56.9) 

8313/1 Adenofibrom z jasných buněk, 
hraničně maligní (C56.9) 

Cystadenofibrom z jasných 
buněk, hraničně maligní 
(C56.9) 

8313/3 Adenokarcinofibrom z jasných 
buněk (C56.9)  

Cystadenokarcinofibrom 
z jasných buněk (C56.9) 

8314/3 Karcinom bohatý na lipidy 
(C50._) 

8315/3 Karcinom bohatý na glykogen 

8316/3 Karcinom z renálních buněk 
spojený s cystou (cyst-associated 
renal cell carcinoma) (C64.9) 

8317/3 Karcinom z renálních buněk, 
chromofobocelulární (C64.9) 

Karcinom ledviny 
z chromofobních buněk 
(C64.9)  

8318/3 Karcinom z renálních buněk, 
sarkomatoidní (C64.9)  

Karcinom z renálních buněk, 
vřetenobuněčný (C64.9) 

8319/3 Karcinom sběracího 
kanálku(C64.9) 

Karcinom Belliniho duktu 
(C64.9) 

Karcinom ledviny ze sběracího 
kanálku (C64.9) 
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8320/3 Karcinom z granulárních buněk 
Adenokarcinom z granulárních 

buněk 

8321/0 Adenom z hlavních buněk (C75.0) 

8322/0 Adenom z vodojasných buněk 
(C75.0) 

8322/3 Adenokarcinom z vodojasných 
buněk (C75.0)  

Karcinom z vodojasných buněk 
(C75.0)  

8323/0 Adenom buněčně smíšený 

8323/3 Adenokarcinom buněčně smíšený 

8324/0 Lipoadenom 
Adenolipom  

8325/0 Metanefrický adenom (C64.9)  

8330/0 Folikulární adenom (C73.9) 

8330/1 Atypický folikulární adenom 
(C73.9)  

8330/3 Folikulární adenokarcinom, NS 
(C73.9)  

Folikulární karcinom, NS 
(C73.9) 

8331/3 Folikulární adenokarcinom, dobře 
diferencovaný (C73.9) 

Folikulární karcinom, dobře 
diferencovaný (C73.9) 

8332/3 Folikulární adenokarcinom, 
trabekulární (C73.9)  

Folikulární karcinom, 
trabekulární (C73.9) 

Folikulární adenokarcinom, 
středně diferencovaný (C73.9) 

Folikulární karcinom, středně 
diferencovaný (C73.9) 

8333/0 Mikrofolikulární adenom, NS 
(C73.9) 

Fetální adenom (C73.9) 

8333/3 Fetální adenokarcinom 

8334/0 Makrofolikulární adenom (C73.9) 
Koloidní adenom (C73.9) 

8335/3 Folikulární karcinom, minimálně 
invazivní (C73.9) 

Folikulární karcinom, 
opouzdřený (C73.9)  

8336/0  Hyalinizující trabekulární 
adenom (C73.9) 

8337/3 Insulární karcinom (C73.9) 

8340/3 Papilární karcinom, folikulární 
varianta (C73.9) 

Papilární adenokarcinom, 
folikulární varianta (C73.9) 

Papilární a folikulární 
adenokarcinom (C73.9) 

Papilární a folikulární karcinom 
(C73.9) 

8341/3 Papilární mikrokarcinom (C73.9) 

8342/3 Papilární karcinom z oxyfilních 
buněk (C73.9) 

8343/3 Papilární karcinom, opouzdřený 
(C73.9) 

8344/3 Papilární karcinom 
z cylindrických buněk (C73.9) 

Papilární karcinom z vysokých 
buněk (C73.9) 

8345/3 Medulární karcinom 
s amyloidním stromatem (C73.9) 

Karcinom z parafolikulárních 
buněk (C73.9) 

Karcinom z  C buněk (C73.9) 

8346/3 Smíšený medulární – folikulární 
karcinom (C73.9) 

8347/3 Smíšený medulární – papilární 
karcinom (C73.9) 
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8350/3 Neopouzdřený sklerozující 
karcinom (C73.9) 

Neopouzdřený sklerozující 
adenokarcinom (C73.9) 

Neopouzdřený sklerozující 
nádor (C73.9) 

Papilární karcinom, difuzně 
sklerozující (C73.9) 

8360/1 Mnohotné endokrinní adenomy  
Endokrinní adenomatóza 

8361/0  Juxtaglomerulární nádor (C64.9) 
Reninom (C64.9) 

8370/0 Adrenální kortikální adenom, NS 
(C74.0) 

Adrenální kortikální nádor, 
benigní (C74.0)  

Adrenální kortikální nádor, NS 
(C74.0) 

8370/3 Adrenální kortikální karcinom 
(C74.0)  

Adrenální kortikální 
adenokarcinom (C74.0)  

Adrenální kortikální nádor, 
maligní (C74.0) 

8371/0  Adrenální kortikální adenom z 
kompaktních buněk (C74.0) 

8372/0 Adrenální kortikální adenom, 
pigmentovaný (C74.0)  

Černý adenom (C74.0) 
Pigmentovaný adenom (C74.0) 

8373/0 Adrenální kortikální adenom 
z jasných buněk (C74.0)  

8374/0 Adrenální kortikální adenom 
z buněk zona glomerulosa 
(C74.0) 

8375/0 Adrenální kortikální adenom, 
smíšený (C74.0) 

8380/0 Endometroidní adenom, NS 
Endometroidní cystadenom, NS 

8380/1 Endometroidní adenom, hraničně 
maligní 

Endometroidní cystadenom, 
hraničně maligní 

Endometroidní nádor o nízkém 
maligním potenciálu 

Atypický proliferující 
endometroidní nádor  

8380/3 Endometroidní adenokarcinom, 
NS  

Endometroidní karcinom, NS 
Endometroidní cystadenokarcinom  

8381/0 Endometroidní adenofibrom, NS  
Endometroidní 

cystadenofibrom, NS 

8381/1 Endometroidní adenofibrom, 
hraničně maligní 

Endometroidní 
cystadenofibrom, hraničně 
maligní 

8381/3 Endometroidní adenofibrom, 
maligní  

Endometroidní 
cystadenofibrom, maligní 

8382/3 Endometroidní adenokarcinom, 
sekreční varianta 

8383/3 Endometroidní adenokarcinom, 
varianta z řasinkových buněk 

8384/3 Adenokarcinom endocervikálního 
typu 

839-842  ADNEXÁLNÍ NÁDORY KŮŽE 

8390/0 Kožní adnexální adenom (C44._) 
Kožní adnexální nádor, benigní 

(C44._)  
Adnexální nádor, benigní 

(C44._) 

8390/3 Kožní adnexální karcinom (C44._)  
Adnexální karcinom (C44._) 
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8391/0 Folikulární fibrom (C44._)  
Trichodiskom (C44._)  
Fibrofolikulom (C44._)  
Perifolikulární fibrom (C44._) 

8392/0 Syringofibroadenom (C44._) 

8400/0 Adenom potní žlázy (C44._) 
Nádor potní žlázy, benigní 

(C44._)  
Hidradenom, NS (C44._)  
Syringoadenom, NS (C44._) 

8400/1 Nádor potní žlázy, NS (C44._) 

8400/3 Adenokarcinom potní žlázy 
(C44._)  

Karcinom potní žlázy (C44._)  
Nádor potní žlázy, maligní 

(C44._) 

8401/0 Apokrinní adenom  
Apokrinní cystadenom 

8401/3 Apokrinní adenokarcinom  

8402/0 Nodulární hidradenom (C44._) 
Ekrinní akrospirom (C44._)  
Hidradenom z jasných buněk 

(C44._) 

8402/3 Nodulární hidradenom, maligní 
(C44._)  

Hidradenokarcinom (C44._) 

8403/0 Ekrinní spiradenom (C44._)  
Spiradenom, NS (C44._)  

8403/3 Maligní ekrinní spiradenom 
(C44._) 

8404/0 Hidrocystom (C44._) 
Ekrinní cystadenom (C44._) 

8405/0 Papilární hidradenom  
Hidradenoma papilliferum 

8406/0 Papilární syringoadenom (C44._)  
Papilární syringocystadenom 

(C44._)  
Syringocystadenoma 

papilliferum 

8407/0 Syringom, NS (C44._) 

8407/3 Sklerozující karcinom vývodu 
potní žlázy (C44._) 

Syringomatózní karcinom 
(C44._)  

Mikrocystický adnexální 
karcinom (C44._) 

8408/0 Ekrinní papilární adenom (C44._) 

8408/1 Agresivní digitální papilární 
adenom (C44._)  

8408/3 Ekrinní papilární adenokarcinom 
(C44._)  

Digitální papilární 
adenokarcinom (C44._) 

8409/0 Ekrinní porom (C44._) 

8409/3 Ekrinní porom, maligní 
Porokarcinom (C44._) 

8410/0 Adenoma sebaceum (C44._)  
Sebaceózní epiteliom (C44._) 

8410/3 Sebaceózní adenokarcinom 
(C44._)  

Sebaceózní karcinom (C44._) 

8413/3 Ekrinní adenokarcinom (C44._) 

8420/0 Ceruminózní adenom(C44.2) 

8420/3  Ceruminózní adenokarcinom 
(C44.2) 

Ceruminózní karcinom (C44.2)  

843  MUKOEPIDERMOIDNÍ NÁDORY 

8430/1 Mukoepidermoidní nádor  

8430/3  Mukoepidermoidní karcinom 

844-849  CYSTICKÉ, MUCINÓZNÍ 
A SERÓZNÍ NÁDORY 

8440/0  Cystadenom, NS 
Cystom, NS 
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8440/3 Cystadenokarcinom, NS  

8441/0 Serózní cystadenom, NS  
Serózní cystom 

Serózní mikrocystický adenom 

8441/3 Serózní cystadenokarcinom, NS 
(C56.9)  

Serózní adenokarcinom, NS 
Serózní karcinom, NS 

8442/1  Serózní cystadenom, hraničně 
maligní (C56.9)  

Serózní nádor, NS o nízkém 
maligním potenciálu (C56.9) 

Atypický proliferující serózní 
nádor (C56.9)  

8443/0  Cystadenom z jasných buněk 
(C56.9) 

8444/1 Cystický nádor z jasných buněk 
hraničně maligní (C56.9) 

Atypický proliferující nádor 
z jasných buněk (C56.9) 

8450/0  Papilární cystadenom, NS (C56.9) 

8450/3  Papilární cystadenokarcinom, NS 
(C56.9)  

Papilocystický adenokarcinom 

8451/1 Papilární cystadenom, hraničně 
maligní (C56.9) 

8452/1 Solidní pseudopapilární nádor 
(C25._) 

Papilární cystický nádor 
(C25._) 

Solidní a papilární epitelový 
nádor (C25._) 

Solidní a cystický nádor 
(C25._) 

8452/3 Solidní pseudopapilární karcinom 
(C25._) 

8453/0 Intraduktální papilárně 
-mucinózní adenom (C25._) 

8453/1 Intraduktální papilárně 
-mucinózní nádor se střední 
dysplazií (C25._) 

8453/2 Intraduktální papilárně 
-mucinózní karcinom, 
neinvazivní (C25._) 

8453/3 Intraduktální papilárně 
-mucinózní karcinom, invazivní 
(C25._) 

8454/0 Cystický nádor 
atrioventrikulárního uzlu 
(C38.0)  

8460/0 Papilární serózní cystadenom, NS 
(C56.9)  

8460/3 Papilární serózní 
cystadenokarcinom (C56.9) 

Papilární serózní 
adenokarcinom (C56.9)  

Mikropapilární serózní karcinom 
(C56.9)  

8461/0 Serózní povrchový papilom 
(C56.9) 

8461/3 Serózní povrchový papilární 
karcinom (C56.9)  

Primární serózní papilární karcinom 
peritonea (C48.1) 

8462/1 Serózní papilární cystický nádor, 
hraničně maligní (C56.9) 

Papilární serózní cystadenom, 
hraničně maligní (C56.9) 

Papilární serózní nádor 
o nízkém maligním potenciálu 
(C56.9) 

Atypický proliferující papilární 
serózní nádor (C56.9) 

8463/1 Serózní povrchový papilární 
nádor, hraničně maligní (C56.9) 

8470/0 Mucinózní cystadenom, NS 
(C56.9)  

Mucinózní cystom (C56.9) 
Pseudomucinózní cystadenom, 

NS (C56.9) 
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8470/1 Mucinózní cystický nádor se 
střední dysplazií (C25.) 

8470/2 Mucinózní cystadenokarcinom, 
neinvazivní (C25.) 

8470/3 Mucinózní cystadenokarcinom, 
NS (C56.9)  

Pseudomucinózní 
adenokarcinom (C56.9)  

Pseudomucinózní 
cystadenokarcinom, NS 
(C56.9) 

8471/0 Papilární mucinózní cystadenom, 
NS (C56.9) 

Papilární pseudomucinózní 
cystadenom, NS (C56.9) 

8471/3 Papilární mucinózní 
cystadenokarcinom (C56.9) 

Papilární pseudomucinózní 
cystadenokarcinom (C56.9) 

8472/1 Mucinózní cystický nádor, 
hraničně maligní (C56.9) 

Mucinózní cystadenom, 
hraničně maligní (C56.9) 

Pseudomucinózní cystadenom 
hraničně maligní (C56.9) 

Mucinózní nádor, NS, o nízkém 
maligním potenciálu (C56.9) 

Atypický proliferující 
mucinózní nádor (C56.9) 

8473/1 Papilární mucinózní cystadenom, 
hraničně maligní (C56.9) 

Papilární pseudomucinózní 
cystadenom, hraničně maligní 
(C56.9) 

Papilární mucinózní nádor 
o nízkém maligním potenciálu 
(C56.9) 

8480/0 Mucinózní adenom 

8480/3 Mucinózní adenokarcinom  
Mucinózní karcinom 
Koloidní adenokarcinom  
Koloidní karcinom 
Gelatinózní adenokarcinom 

[obs]  
Gelatinózní karcinom [obs]  
Mukoidní adenokarcinom 
Mukoidní karcinom 
Mukózní adenokarcinom  
Mukózní karcinom 

Pseudomyxom peritonea neznámé 
primární lokalizace (C80.9) 

8480/6 Pseudomyxom peritonea 

8481/3 Adenokarcinom hlenotvorný  
Karcinom hlenotvorný 
Adenokarcinom secernující 

hlen  
Karcinom secernující hlen 

8482/3 Mucinózní adenokarcinom, 
endocervikálního typu 

8490/3 Karcinom z prsténčitých buněk 
Adenokarcinom z prsténčitých 

buněk 

8490/6 Metastatický karcinom 
z prsténčitých buněk 

Krukenbergův nádor 

850–854  DUKTÁLNÍ A LOBULÁRNÍ 
NÁDORY 

8500/2 Intraduktální karcinom, 
neinfiltrující, NS 

Intraduktální adenokarcinom, 
neinfiltrující, NS 

Intraduktální karcinom, 
neinfiltrující, NS 

Duktální karcinom in situ, NS 
(C50._)  

DCIS, NS (C50._) 
Duktální intraepiteliální 

neoplazie 3 (C50._) 
DIN 3 (C50._) 
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8500/3 Infiltrující duktální karcinom, NS 
(C50._) 

Infiltrující duktální 
adenokarcinom (C50._) 

Duktální adenokarcinom, NS 
Duktální karcinom, NOS  
Karcinom z buněk vývodů  

8501/2 Karcinom komedonový, 
neinfiltrující (C50._) 

Duktální karcinom in situ, 
komedonový typ (C50._) 

DCIS, komedonový typ (C50._)  

8501/3 Karcinom komedonový, NS 
(C50._)  

8502/3 Sekreční karcinom prsu (C50._) 
Juvenilní karcinom prsu 

(C50._) 

8503/0 Intraduktální papilom 
Duktální adenom, NS 
Duktální papilom 

8503/2 Neinfiltrující intraduktální 
papilární adenokarcinom 
(C50._)  

Neinfiltrující intraduktální 
papilární karcinom (C50._) 

Intraduktální papilární 
adenokarcinom, NS (C50._) 

Intraduktální papilární 
karcinom, NS (C50._)  

Duktální karcinom in situ, 
papilární (C50._)  

DCIS, papilární (C50._) 

8503/3 Intraduktální papilární 
adenokarcinom s invazí (C50._) 

Infiltrující papilární 
adenokarcinom  

Infiltrující a papilární 
adenokarcinom  

8504/0 Intracystický papilární adenom 
Intracystický papilom 

8504/2 Neinfiltrující intracystický 
karcinom  

8504/3 Intracystický karcinom, NS 
Intracystický papilární 

adenokarcinom 

8505/0 Intraduktální papilomatóza, NS  
Difuzní intraduktální 

papilomatóza 

8506/0 Adenom bradavky (C50.0) 
Subareolární duktální 

papilomatóza (C50.0) 

8507/2 Intraduktání mikropapilární 
karcinom (C50._)  

Duktální karcinom in situ, 
mikropapilární (C50._) 

Intraduktální karcinom, „lepivý” 
(clinging) (C50._) 

8508/3 Cystický hypersekreční karcinom 
(C50._) 

8510/3 Medulární karcinom, NS 
Medulární adenokarcinom 

8512/3 Medulární karcinom s lymfoidním 
stromatem 

8513/3 Atypický medulární karcinom 
(C50._) 

8514/3 Duktální karcinom, 
desmoplastický typ 

8520/2 Lobulární karcinom in situ, NS 
(C50._)  

Lobulární karcinom, 
neinfiltrující (C50._) 

LCIS, NS (C50._) 

8520/3 Lobulární karcinom, NS (C50._)  
Lobulární adenokarcinom 

(C50._)  
Infiltrující lobulární karcinom, 

NOS (C50._) 

8521/3 Infiltrující duktulární karcinom 
(C50._)  

8522/2 Intraduktální karcinom 
a lobulární karcinom in situ 
(C50._) 
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8522/3 Infiltrující duktální a lobulární 
karcinom (C50._) 

Lobulární a duktální karcinom 
(C50._) 

Infiltrující duktální a lobulární 
karcinom in situ (C50._) 

Intraduktální a lobulární karcinom 
(C50._)  

Infiltrující lobulární karcinom 
a duktální karcinom in situ (C50._) 

8523/3 Infiltrující duktální smíšený 
s jinými typy karcinomu (C50._) 

Infiltrující duktální a kribriformní 
karcinom (C50._) 

Infiltrující duktální a mucinózní 
karcinom (C50._) 

Infiltrující duktální a tubulární 
karcinom (C50._) 

Infiltrující duktální a koloidní 
karcinom (C50._) 

8524/3 Infiltrující lobulární smíšený 
s jinými typy karcinomu (C50._) 

8525/3 Polymorfní adenokarcinom 
nízkého stupně (low grade) 

8530/3 Zánětlivý karcinom (C50._) 
Zánětlivý adenokarcinom 

(C50._) 

8540/3 Pagetova nemoc prsu (C50._) 
Pagetova nemoc mamární 

(C50._) 

8541/3 Pagetova nemoc a infiltrující 
duktální karcinom prsu (C50._) 

8542/3 Pagetova nemoc extramamární 
(vyjma Pagetovy nemoci kosti) 

8543/3 Pagetova nemoc a intraduktální 
karcinom prsu (C50._) 

855  NÁDORY Z ACINÓZNÍCH BUNĚK 

8550/0 Adenom z acinózních buněk 
Acinózní adenom 
Adenom z acinárních buněk  

8550/1  Nádor z acinózních buněk [obs] 
Nádor z acinárních buněk [obs] 

8550/3  Karcinom z acinózních buněk 
Adenokarcinom z acinárních 

buněk  
Acinózní adenokarcinom  
Acinózní karcinom  

8551/3  Cystadenokarcinom z acinózních 
buněk 

856-857  KOMPLEXNÍ EPITELOVÉ 
NÁDORY 

8560/0 Smíšený dlaždicový a žlázový 
papilom 

8560/3 Adenoskvamózní karcinom 
Smíšený adenokarcinom 

a dlaždicový karcinom 
Smíšený adenokarcinom 

a epidermoidní karcinom 

8561/0 Adenolymfom (C07._, C08._) 
Papilární lymfomatózní 

cystadenom (C07._, C08._) 
Warthinův nádor (C07._, 

C08._) 

8562/3 Epiteliálně myoepiteliální 
karcinom 

8570/3 Adenokarcinom s dlaždicovou 
metaplazií 

Adenoakantom 

8571/3 Adenokarcinom s kartilaginózní 
a kostní metaplazií 

Adenokarcinom s kartilaginózní 
metaplazií 

Adenokarcinom s kostní 
metaplazií 

8572/3 Adenokarcinom 
s vřetenobuněčnou metaplazií 

8573/3 Adenokarcinom s apokrinní 
metaplazií 

Karcinom s apokrinní 
metaplazií 
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8574/3 Adenokarcinom 
s neuroendokrinní diferenciací 

Karcinom s neuroendokrinní 
diferenciací 

8575/3 Metaplastický karcinom, NS  

8576/3 Hepatoidní adenokarcinom  
Hepatoidní karcinom 

858  EPITELOVÉ NÁDORY THYMU 

8580/0 Thymom, benigní (C37.9) 

8580/1 Thymom, NS (C37.9) 

8580/3 Thymom, maligní, NS (C37.9) 

8581/1  Thymom, typ A, NS (C37.9)  
Thymom, vřetenobuněčný, NS 

(C37.9)  
Thymom, medulární, NS 

(C37.9) 

8581/3 Thymom, typ A, maligní (C37.9)  
Thymom, vřetenobuněčný, 

maligní (C37.9)  
Thymom, medulární, maligní 

(C37.9) 

8582/1 Thymom, typ AB, NS (C37.9)  
Thymom, smíšený typ, NS 

(C37.9)  

8582/3 Thymom, typ AB, maligní (C37.9) 
Thymom, smíšený typ, maligní 

(C37.9)  

8583/1 Thymom, typ B1, NS (C37.9) 
Thymom, bohatý na lymfocyty, 

NS (C37.9)  
Thymom, lymfocytární, NS 

(C37.9)  
Thymom, převážně kortikální, 

NS (C37.9) 
Thymom, organoidní, NS 

(C37.9) 

8583/3  Thymom, typ B1, maligní (C37.9)  
Thymom, bohatý na lymfocyty, 

maligní (C37.9) 
Thymom, lymfocytární, maligní 

(C37.9) 
Thymom, převážně kortikální, 

maligní (C37.9) 
Thymom, organoidní, maligní 

(C37.9) 

8584/1 Thymom, typ B2, NS (C37.9) 
Thymom, kortikální, NS 

(C37.9) 

8584/3 Thymom, typ B2, maligní (C37.9)  
Thymom, kortikální, maligní 

(C37.9) 

8585/1 Thymom, typ B3, NS (C37.9)  
Thymom, epiteliální, NS 

(C37.9) 
Thymom, atypický, NS (C37.9) 

8585/3 Thymom, typ B3, maligní (C37.9) 
Thymom, epiteliální, maligní 

(C37.9) 
Thymom, atypický, maligní 

(C37.9) 
Dobře diferencovaný karcinom 

thymu (C37.9) 

8586/3 Karcinom thymu, NS (C37.9)  
Thymom, typ C (C37.9) 

8587/0 Ektopický hamartomatózní 
thymom 

8588/3 Vřetenobuněčný epitelový nádor 
s elementy podobnými thymu 

Vřetenobuněčný epitelový 
nádor s diferenciací podobnou 
thymu 

SETTLE 

8589/3 Karcinom s elementy podobnými 
thymu  

Karcinom vykazující 
diferenciaci podobnou thymu 

CASTLE 
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859-867  SPECIALIZOVANÉ 
GONADÁLNÍ NÁDORY 

8590/1 Nádor ze stromatu zárodečných 
pruhů (Sex cord-gonadal stromal 
tumor), NS 

Gonadostromální nádor, NS  
Testikulární stromální nádor 

(C62._)  
Ovariální stromální nádor 

(C56.9)  
„Sex cord” nádor, NS 

8591/1 Nádor ze stromatu zárodečných 
pruhů, neúplně diferencovaný 

8592/1 Nádor ze stromatu zárodečných 
pruhů, smíšené formy 

8593/1 Stromální nádor s malým 
množstvím „sex cord” elementů 
(C56.9) 

8600/0 Thekom, NS (C56.9) 
Nádor z buněk theky (C56.9) 

8600/3 Thekom, maligní (C56.9) 

8601/0 Thekom, luteinizovaný (C56.9) 

8602/0 Sklerozující stromální nádor 
(C56.9) 

8610/0 Luteom, NS (C56.9) 
Luteinom (C56.9) 

8620/1 Granulózový nádor, adultní typ 
(C56.9) 

Nádor z buněk granulózy, NS 
(C56.9) 

8620/3 Granulózový nádor, maligní 
(C56.9) 

Granulózocelulární karcinom 
(C56.9) 

Granulózový nádor, sarkomatoidní 
(C56.9) 

8621/1 Granulózothekální nádor (C56.9) 
Thekagranulózový nádor 

(C56.9) 

8622/1 Granulózový nádor, juveniní 
(C56.9) 

8623/1 Stromální gonadální nádor 
s anulárními tubuly (C56.9) 

8630/0 Androblastom, benigní 
Arhenoblastom, benigní  

8630/1 Androblastom, NS  
Arhenoblastom, NS 

8630/3 Androblastom, maligní  
Arhenoblastom, maligní 

8631/0 Nádor ze Sertoliho a Leydigových 
buněk, dobře diferencovaný 

8631/1 Nádor ze Sertoliho a Leydigových 
buněk, středně diferencovaný 

8631/3 Nádor ze Sertoliho a Leydigových 
buněk, nízce diferencovaný 

Nádor ze Sertoliho a Leydigových 
buněk, sarkomatoidní 

8632/1 Gynandroblastom (C56.9) 

8633/1 Nádor ze Sertoliho a Leydigových 
buněk, retiformní 

8634/1 Nádor ze Sertoliho a Leydigových 
buněk, středně diferencovaný, 
s heterologními elementy 

Nádor ze Sertoliho a Leydigových 
buněk, retiformní,s heterologními 
elementy 

8634/3 Nádor ze Sertoliho a Leydigových 
buněk, nízce diferencovaný, 
s heterologními elementy 

8640/1 Nádor ze Sertoliho buněk, NS 
Pickův tubulární adenom  
Adenom ze Sertoliho buněk 
Tubulární androblastom, NS  
Testikulární adenom 

8640/3 Karcinom ze Sertoliho buněk 
(C62._) 
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8641/0 Nádor ze Sertoliho buněk se 
střádáním lipidů 

„Folliculome lipidique” (C56.9) 
Tubulární androblastom se 

střádáním lipidů (C56.9) 
Nádor ze Sertoliho buněk 

bohatý na lipidy (C56.9) 

8642/1 Velkobuněčný kalcifikující nádor 
ze Sertoliho buněk 

8650/0 Nádor z Leydigových buněk, 
benigní (C62._) 

Nádor z intersticiálních buněk, 
benigní 

8650/1  Nádor z Leydigových buněk, NS 
(C62._) 

Nádor z intersticiálních buněk, 
NS 

8650/3 Nádor z Leydigových buněk, 
maligní (C62._) 

Nádor z intersticiálních buněk, 
maligní 

8660/0 Nádor z hilových buněk (C56.9) 

8670/0 Nádor z lipidních buněk (ovária) 
(C56.9)  

Nádor z lipoidních buněk 
(ovária) (C56.9) 

Nádor ze steroidních buněk, NS 
Masculinovoblastom C56.9 

8670/3  Nádor ze steroidních buněk, 
maligní  

8671/0  Nádor ze zbytků nadledviny 

868-871  PARAGANGLIOMY 
A GLOMOVÉ NÁDORY 

8680/0 Paragangliom, benigní  

8680/1 Paragangliom, NS  

8680/3 Paragangliom, maligní  

8681/1 Paragangliom sympatiku 

8682/1 Paragangliom parasympatiku 

8683/0 Gangliocytický paragangliom 
(C17.0) 

8690/1 Nádor jugulárního glomu, NS 
(C75.5) 

Jugulární paragangliom (C75.5)  
Jugulotympanický 

paragangliom (C75.5) 

8691/1 Nádor glomus (corpus) aorticum 
(C75.5) 

Paragangliom corpus aorticum 
(C75.5) 

Aortopulmonální paragangliom 
(C75.5) 

8692/1 Nádor karotického glomu (C75.4) 
Paragangliom karotického 

glomu (C75.4) 

8693/1 Extraadrenální paragangliom, NS  
Nonchromafinní paragangliom, NS  
Chemodektom 

8693/3 Extraadrenální paragangliom, 
maligní  

Nonchromafinní paragangliom, 
maligní  

8700/0 Feochromocytom, NS (C74.1) 
Adrenální medulární 

paragangliom (C74.1)  
Chromafinní paragangliom 
Chromafinní nádor 
Chromafinom 

8700/3 Feochromocytom, maligní (C74.1) 
Adrenální medulární 

paragangliom, maligní (C74.1)  
Feochromoblastom (C74.1 ) 

8710/3 Glomangiosarkom 
Glomoidní sarkom 

8711/0  Nádor glomový, NS  

8711/3  Nádor glomový, maligní 
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8712/0  Glomangiom 

8713/0  Glomangiomyom 

872-879  NÉVY A MELANOMY 

8720/0 Pigmentový névus, NS (C44._) 
Névus, NS (C44._) 
Melanocytární névus (C44._) 

Vlasatý névus (C44._) 

8720/2 Melanoma in situ 

8720/3  Maligní melanom, NS (vyjma 
juvenilního melanomu M-8770/0) 

Melanom, NS 

8721/3 Nodulární melanom (C44._) 

8722/0 Névus z balónových buněk (C44._) 

8722/3 Melanom z balónových buněk 
(C44._) 

8723/0 Halo névus (C44._) 
Regredující névus (C44._) 

8723/3 Maligní melanom, regredující 
(C44._) 

8725/0 Neuronévus (C44._) 

8726/0 Velkobuněčný névus (C69.4) 
Melanocytom oka (C69.4) 

Melanocytom, NS 

8727/0 Dysplastický névus (C44._) 

8728/0 Difuzní melanocytóza (C70.9) 

8728/1    Meningeální melanocytom (C70.9) 

8728/3   Meningeální melanomatóza 
(C70.9) 

8730/0 Nepigmentovaný névus (C44._) 
Achromický névus (C44._) 

8730/3 Amelanotický melanom (C44._) 

8740/0 Junkční névus, NS (C44._) 
Junkční névus (C44._) 
Intraepidermální névus (C44._) 

8740/3 Maligní melanom v junkčním 
névu (C44._) 

8741/2 Precancerózní melanóza, NS 
(C44._) 

8741/3 Maligní melanom v prekancerózní 
melanóze (C44._) 

8742/2 Lentigo maligna (C44._) 
Lentigo maligna Hutchinson, 

NS (C44._) 

8742/3 Lentigo maligna melanom (C44._) 
Maligní melanom 

v Hutchinsonově lentigu 
(C44._) 

8743/3 Superficiálně se šířící melanom 
(C44._)  

8744/3 Akrolentiginózní melanom, 
maligní (C44._) 

8745/3 Desmoplastický melanom, maligní 
(C44._)  

Neurotropní melanom, maligní 
(C44._)  

Desmoplastický melanom, 
amelanotický (C44._) 

8746/3 Slizniční lentiginózní melanom  

8750/0 Intradermální névus (C44._) 
Dermální névus (C44._) 

8760/0 Smíšený (kompoziční) névus 
(C44._) 

Dermální a epidermální névus 
(C44._) 

8761/0 Malý kongenitální névus (C44._)  
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8761/1 Obrovský pigmentový névus, NS 
(C44._) 

Intermediární a obrovský 
kongenitální névus (C44._) 

8761/3 Maligní melanom v obrovském 
pigmentovém névu (C44._) 

Maligní melanom 
v kongenitálním 
melanocytárním névu (C44._) 

8762/1 Proliferativní dermální léze 
v kongenitálním névu (C44._) 

8770/0 Epiteloidní a vřetenobuněčný 
névus (C44._) 

Juvenilní névus (C44._) 
Juvenilní melanom (C44._) 
Névus Spitzové (C44._) 

Pigmentovaný vřetenobuněčný 
névus (Reed) (C44._)  

8770/3 Smíšený epiteloidní a 
vřetenobuněčný melanom 

8771/0 Névus z epiteloidních buněk 
(C44._) 

8771/3 Melanom z epiteloidních buněk 

8772/0 Vřetenobuněčný névus, NS 
(C44._)  

8772/3 Vřetenobuněčný melanom, NS 

8773/3 Vřetenobuněčný melanom, typ A 
(C69._)  

8774/3 Vřetenobuněčný melanom, typ B 
(C69._)  

8780/0 Modrý névus, NS (C44._) 
Jadassohnův modrý névus 

(C44._) 

8780/3 Modrý névus, maligní (C44._) 

8790/0 Buněčný modrý névus (C44._) 

880  NÁDORY MĚKKÝCH TKÁNÍ 
A SARKOMY, NS 

8800/0 Nádor měkkých tkání, benigní 

8800/3 Sarkom, NS 
Sarkom měkkých tkání 
Nádor měkkých tkání, maligní 
Nádor mezenchymový, maligní 

8800/9 Sarkomatóza, NS 

8801/3 Vřetenobuněčný sarkom 

8802/3 Obrovskobuněčný sarkom (vyjma 
kosti M-9250/3) 

Sarkom z pleomorfních buněk 

8803/3 Malobuněčný sarkom 
Kulatobuněčný sarkom 

8804/3 Epiteloidní sarkom 
Sarkom z epiteloidních buněk 

8805/3 Nediferencovaný sarkom 

8806/3 Desmoplastický nádor z malých 
kulatých buněk 

881-883  NÁDORY FIBROMATÓZNÍ 

8810/0 Fibrom, NS 

8810/1 Buněčný fibrom (C56.9)  

8810/3 Fibrosarkom, NS 

8811/0 Fibromyxom  
Myxoidní fibrom  
Myxofibrom, NS 

8811/3 Fibromyxosarkom 

8812/0 Periostální fibrom (C40._, C41._) 

8812/3 Periostální fibrosarkom (C40._, 
C41._) 

Periostální sarkom, NS (C40._, 
C41._) 
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8813/0 Fasciální fibrom 

8813/3 Fasciální fibrosarkom 

8814/3 Infantilní fibrosarkom 
Kongenitální fibrosarkom 

8815/0 Solitární fibrózní nádor 
Lokalizovaný fibrózní nádor 

8815/3 Solitární fibrózní nádor, maligní 

8820/0 Elastofibrom 

8821/1 Agresivní fibromatóza  
Extraabdominální desmoid 
Desmoid, NS 
Invazívní fibrom 

8822/1 Abdominální fibromatóza 
Abdominální desmoid 
Mezenteriální fibromatóza 

(C48.1) 
Retroperitoneální fibromatóza 

(C48.0) 

8823/0 Desmoplastický fibrom 

8824/0 Myofibrom  

8824/1 Myofibromatóza 
Kongenitální generalizovaná 

fibromatóza 
Infantilní myofibromatóza 

8825/0 Myofibroblastom 

8825/1 Myofibroblastický nádor, NS 
Zánětlivý myofibroblastický 

nádor  

8826/0 Angiomyofibroblastom 

8827/1 Myofibroblastický nádor, 
peribronchiální (C34._) 

Kongenitální peribronchiální 
myofibroblastický nádor 
(C34._) 

8830/0 Benigní fibrózní histiocytom 
Fibrózní histiocytom, NS 
Fibroxantom, NS 
Xantofibrom 

8830/1 Atypický fibrózní histiocytom 
Atypický fibroxantom 

8830/3 Maligní fibrózní histiocytom 
Fibroxantom, maligní 

8831/0 Histiocytom, NS 
Hluboký histiocytom  
Juvenilní histiocytom  
Retikulohistiocytom 

8832/0 Dermatofibrom, NS (C44._) 
Sklerozující hemangiom 

(C44._)  
Kožní histiocytom, NS (C44._) 
Subepidermální nodulární 

fibróza (C44._)  
Dermatofibrom lentikulární 

(C44._) 

8832/3 Dermatofibrosarkom, NS (C44._) 
Dermatofibrosarkom 

protuberující, NS (C44._) 

8833/3 Pigmentovaný protuberující 
dermatofibrosarkom (C44._) 

Bednářův nádor (C44._) 

8834/1 Obrovskobuněčný fibroblastom 

8835/1 Plexiformní fibrohistiocytární 
nádor 

8836/1 Angiomatoidní fibrózní 
histiocytom 

884  NÁDORY MYXOMATÓZNÍ 

8840/0 Myxom, NS  

8840/3 Myxosarkom  

8841/1 Angiomyxom 
Agresívní angiomyxom  

8842/0 Osifikující fibromyxoidní nádor 
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885-888  NÁDORY LIPOMATÓZNÍ 

8850/0 Lipom, NS 

8850/1 Atypický lipom 
Superficiální dobře 

diferencovaný liposarkom 
Dobře diferencovaný 

liposarkom superficiální 
měkké tkáně 

8850/3 Liposarkom, NS  
Fibroliposarkom 

8851/0 Fibrolipom 

8851/3 Liposarkom, dobře diferencovaný 
Liposarkom diferencovaný  
Lipomu podobný liposarkom 

Sklerozující liposarkom  
Zánětlivý liposarkom 

8852/0 Fibromyxolipom 
Myxolipom 

8852/3 Myxoidní liposarkom 
Myxoliposarkom 

8853/3 Kulatobuněčný liposarkom 

8854/0 Pleomorfní lipom 

8854/3 Pleomorfní liposarkom 

8855/3 Smíšený liposarkom 

8856/0 Intramuskulární lipom 
Infiltrující lipom 
Infiltrující angiolipom 

8857/0 Vřetenobuněčný lipom 

8857/3 Fibroblastický liposarkom 

8858/3 Dediferencovaný liposarkom 

8860/0 Angiomyolipom 

8861/0 Angiolipom, NS 

8862/0 Chondroidní lipom 

8870/0 Myelolipom 

8880/0 Hibernom 
Lipom z fetálních tukových 

buněk  
Nádor z hnědé tukové tkáně 

8881/0 Lipoblastomatóza  
Fetální lipom, NS 
Fetální lipomatóza 
Lipoblastom 

889-892  NÁDORY MYOMATÓZNÍ 

8890/0 Leiomyom, NS 
Fibroid dělohy (C55.9) 
Fibromyom  
Leiomyofibrom 

Plexiformní leiomyom  
Lipoleiomyom 

8890/1 Leiomyomatóza, NS  
Intravaskulární leiomyomatóza 

8890/3 Leiomyosarkom, NS 

8891/0 Epiteloidní leiomyom 
Leiomyoblastom 

8891/3 Epiteloidní leiomyosarkom  

8892/0 Buněčný leiomyom 

8893/0 Bizarní leiomyom  
Symplastický leiomyom  
Atypický leiomyom  
Pleomorfní leiomyom 

8894/0 Angiomyom  
Vaskulární leiomyom  
Angioleiomyom 

8894/3 Angiomyosarkom  

8895/0 Myom 

8895/3 Myosarkom  

8896/3 Myxoidní leiomyosarkom 

8897/1 Nádor z hladké svaloviny, 
nejistého maligního potenciálu 

Nádor z hladké svaloviny, NS 
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8898/1 Metastazující leiomyom 

8900/0 Rhabdomyom, NS 

8900/3 Rhabdomyosarkom, NS 
Rhabdosarkom 

8901/3 Pleomorfní rhabdomyosarkom, 
adultní typ  

Pleomorfní rhabdomyosarkom, NS 

8902/3 Smíšený rhabdomyosarkom 
Smíšený embryonální 

rhabdomyosarkom a 
alveolární rhabdomyosarkom 

8903/0 Fetální rhabdomyom 

8904/0 Adultní rhabdomyom  
Rhabdomyom glykogenní 

8905/0 Genitální rhabdomyom (C51._, 
C52.9) 

8910/3 Embryonální rhabdomyosarkom, 
NS  

Embryonální rhabdomyosarkom, 
pleomorfní  

Sarkom botryoidní 
Botryoidní sarkom 

8912/3 Vřetenobuněčný 
rhabdomyosarkom 

8920/3  Alveolární rhabdomyosarkom 

8921/3 Rhabdomyosarkom 
s ganglionickou diferenciací 

Ektomezenchymom 

893-899  NÁDORY KOMPLEXNÍ, 
SMÍŠENÉ A STROMÁLNÍ 

8930/0 Endometriální stromální uzel 
(C54.1) 

8930/3 Endometriální stromální sarkom, 
NS (C54.1)  

Endometriální sarkom, NS 
(C54.1)  

Endometriální stromální sarkom, 
vysokého stupně („high grade”) 
(C54.1) 

8931/3 Endometriální stromální sarkom, 
nízkého stupně („low grade”) 
(C54.1) 

Endolymfatická stromální 
myóza (C54.1)  

Endometriální stromatóza 
(C54.1)  

Stromální endometrióza (C54.1) 
Stromální myóza, NS (C54.1) 

8932/0 Adenomyom 
Atypický polypoidní adenomyom 

8933/3 Adenosarkom 

8934/3 Karcinofibrom 

8935/0 Stromální nádor, benigní 

8935/1 Stromální nádor, NS 

8935/3 Stromální sarkom, NS 

8936/0 Gastrointestinální stromální 
tumor, benigní 

GIST, benigní 

8936/1 Gastrointestinální stromální 
tumor, NS 

GIST, NS 
Gastrointestinální stromální 

tumor, nejistého maligního 
potenciálu 

Tumor z gastrointestinálních 
autonomních nervů 

GANT 
Nádor z buněk gastrointestinálního 

„pacemakeru“ 

8936/3 Gastrointestinální stromální 
sarkom  

Gastrointestinální stromální 
tumor, maligní 

GIST, maligní 
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8940/0 Pleomorfní adenom 
Smíšený nádor, NS 
Smíšený nádor slinné žlázy, NS 

(C07._,C08._) 
Chondroidní syringom (C44._) 

8940/3 Smíšený nádor, maligní, NS 
Smíšený nádor slinné žlázy, 

maligní_(C07._, C08._) 
Maligní chondroidní syringom 

(C44._)  

8941/3 Karcinom v pleomorfním 
adenomu (C07._, C08._) 

8950/3 Müllerovský smíšený nádor 
(C54._) 

8951/3 Mezodermální smíšený nádor 

8959/0 Benigní cystický nefrom (C64.9)  

8959/1 Cystický částečně diferencovaný 
nefroblastom (C64.9) 

8959/3 Maligní cystický nefrom (C64.9)  
Maligní multilokulární cystický 

nefrom (C64.9) 

8960/1 Mezoblastický nefrom 

8960/3 Nefroblastom, NS (C64.9)  
Wilmsův nádor (C64.9)  
Nefrom, NS (C64.9) 

8963/3 Maligní rhabdoidní tumor  
Rhabdoidní sarkom  
Rhabdoidní tumor, NS 

8964/3 Klarocelulární sarkom ledviny 
(C64.9) 

8965/0 Nefrogenní adenofibrom (C64.9) 

8966/0 Renomedulární nádor 
z intersticiálních buněk (C64.9) 

Renomedulární fibrom (C64.9) 

8967/0 Osifikující nádor ledviny (C64.9) 

8970/3 Hepatoblastom (C22.0) 
Embryonální hepatom (C22.0) 

8971/3 Pankreatoblastom (C25._) 

8972/3 Plicní blastom (C34._) 
Pneumoblastom (C34._) 

8973/3 Pleuropulmonální blastom 

8974/1 Sialoblastom 

8980/3 Karcinosarkom, NS 

8981/3 Karcinosarkom, embryonální 

8982/0 Myoepiteliom 
Myoepiteliální nádor 
Myoepiteliální adenom 

8982/3 Maligní myoepiteliom 
Myoepiteliální karcinom 

8983/0 Adenomyoepiteliom (C50._) 

8990/0 Mezenchymom, benigní 

8990/1 Mezenchymom, NS 
Smíšený mezenchymální nádor 

8990/3 Mezenchymom, maligní  
Smíšený mezenchymální 

sarkom 

8991/3  Embryonální sarkom 

900-903  FIBROEPITELOVÉ NÁDORY 

9000/0 Brennerův nádor, NS (C56.9) 

9000/1 Brennerův nádor hraniční 
malignity 

Brennerův nádor, proliferující 
(C56.9) 

9000/3 Brennerův nádor, maligní (C56.9) 

9010/0 Fibroadenom, NS (C50._) 

9011/0 Intrakanalikulární fibroadenom 
(C50._) 

9012/0 Perikanalikulární fibroadenom 
(C50._) 
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9013/0 Adenofibrom, NS 
Cystadenofibrom, NS 
Papilární adenofibrom 

9014/0 Serózní adenofibrom, NS 
Serózní cystadenofibrom, NS 

9014/1 Serózní adenofibrom, hraničně 
maligní 

Serózní cystadenofibrom, hraničně 
maligní 

9014/3 Serózní adenokarcinofibrom 
Maligní serózní adenofibrom 

Serózní cystadenokarcinofibrom  
Maligní serózní 

cystadenofibrom 

9015/0 Mucinózní adenofibrom, NS  
Mucinózní cystadenofibrom, NS 

9015/1 Mucinózní adenofibrom, hraničně 
maligní 

Mucinózní cystadenofibrom, 
hraničně maligní 

9015/3 Mucinózní adenokarcinofibrom 
Maligní mucinózní 

adenofibrom 
Mucinózní cystadenokarcinofibrom 

Maligní mucinózní 
cystadenofibrom  

9016/0 Obrovský fibroadenom (C50._) 

9020/0 Fyloidní nádor, benigní (C50._)  
Cystosarkom fyloidní, benigní 

(C50._) [obs] 

9020/1 Fyloidní nádor, hraniční (C50._) 
Cystosarkom fyloidní, NS 

(C50._) 
Fyloidní nádor, NS (C50._) 

9020/3 Fyloidní nádor, maligní (C50._)  
Cystosarkom fyloidní, maligní 

(C50._) 

9030/0 Juvenilní fibroadenom (C50._) 

904  SYNOVIÁLNÍ NÁDORY 

9040/0 Synoviom (synovialom), benigní 

9040/3 Synoviální sarkom, NS 
Synoviom, NS 
Synoviom, maligní 

9041/3 Synoviální sarkom, 
vřetenobuněčný 

Synoviální sarkom, 
monofázický fibrózní 

9042/3 Synoviální sarkom, epiteloidní 

9043/3 Synoviální sarkom, bifázický 

9044/3 Sarkom z jasných buněk, NS 
(vyjma ledviny M-8964/3) 

Sarkom z jasných buněk, šlach 
a aponeuróz (C49._) 

Maligní melanom měkkých tkání 
(C49._) 

905  MEZOTELOVÉ NÁDORY 

9050/0 Mezoteliom, benigní 

9050/3 Mezoteliom, maligní 
Mezoteliom , NS 

9051/0 Fibrózní mezoteliom, benigní 

9051/3 Fibrózní mezoteliom, maligní 
Fibrózní mezoteliom, NS 
Vřetenitý mezoteliom 
Sarkomatoidní mezoteliom 
Desmoplastický mezoteliom 

9052/0 Epiteloidní mezoteliom, benigní 
Dobře diferencovaný papilární 

mezoteliom, benigní 
Mezoteliální papilom 

9052/3 Epiteloidní mezoteliom, maligní 
Epiteloidní mezoteliom, NS 

9053/3 Mezoteliom bifázický, maligní 
Mezoteliom bifázický, NS 

9054/0 Adenomatoidní nádor, NS 



MKN-O-3 ČV 

110 

9055/0 Multicystický mezoteliom, benigní  
Cystický mezoteliom, benigní 

(C48._)  

9055/1 Cystický mezoteliom, NS (C48._) 

906-909  NÁDORY GERMINÁLNÍ 

9060/3 Dysgerminom 

9061/3 Seminom, NS (C62._) 

9062/3 Seminom, anaplastický (C62._) 
Seminom s vysokým 

mitotickým indexem (C62._) 

9063/3 Spermatocytický seminom (C62._) 
Spermatocytom (C62._) 

9064/2 Intratubulární maligní germinální 
buňky (C62._) 

Intratubulární neoplazie 
z germinálních buněk (C62._) 

9064/3 Germinom 
Nádor z germinálních buněk, 

NS 

9065/3 Nádor z germinálních buněk, 
neseminomový (C62._) 

9070/3 Embryonální karcinom, NS  
Embryonální adenokarcinom 

9071/3 Nádor ze žloutkového váčku 
Nádor z endodermálního sinu  
Polyvezikulární vitelinní nádor  
Orchioblastom (C62._)  
Embryonální karcinom, 

infantilní 
Hepatoidní nádor ze žloutkového 

váčku 

9072/3 Polyembryom 
Embryonální karcinom, 

polyembryonální typ 

9073/1 Gonadoblastom 
Gonocytom 

9080/0 Teratom, benigní 
Adultní cystický teratom 
Adultní teratom, NS 
Cystický teratom, NS 
Teratom, diferencovaný 
Zralý teratom 

9080/1 Teratom, NS  
Solidní teratom 

9080/3 Teratom, maligní, NS 
Embryonální teratom 
Teratoblastom maligní 

Nezralý teratom, maligní 
Nezralý teratom, NS 

9081/3 Teratokarcinom 
Smíšený embryonální karcinom 

a teratom 

9082/3 Maligní teratom, nediferencovaný 
Maligní teratom, anaplastický 

9083/3 Maligní teratom, intermediární  

9084/0 Dermoidní cysta, NS 
Dermoid, NS 

9084/3 Teratom s maligní transformací  
Dermoidní cysta s maligní 

transformací (C56.9) 
Dermoidní cysta se 

sekundárním nádorem 

9085/3 Smíšený germinální nádor  
Smíšený teratom a seminom 

9090/0 Struma ovarii, NS (C56.9)  

9090/3 Struma ovarii, maligní (C56.9) 

9091/1 Strumakarcinoid (C56.9) 
Struma ovarii a karcinoid 

(C56.9) 

910  TROFOBLASTICKÉ NÁDORY 

9100/0 Mola hydatidosa, NS (C58.9)  
Hydatidózní mola (C58.9) 
Kompletní hydatidiformní mola 

(C58.9)  



  Morfologie 

  111 

9100/1 Invazivní hydatidiformní mola 
(C58.9) 

Chorioadenoma destruens 
(C58.9)  

Chorioadenom (C58.9) 
Invazivní mola, NS (C58.9)  
Maligní hydatidiformní mola 

(C58.9) 

9100/3 Choriokarcinom, NS 
Chorionepiteliom  
Chorioepiteliom 

9101/3  Choriokarcinom kombinovaný 
s jiným germinálním nádorem 

Choriokarcinom kombinovaný 
s teratomem  

Choriokarcinom kombinovaný 
s embryonálním karcinomem 

9102/3 Maligní teratom, trofoblastický  

9103/0 Parciální hydatidiformní mola 
(C58.9) 

9104/1 „Placental site” trofoblastický 
nádor (C58.9) 

9105/3 Trofoblastický nádor, epiteloidní 

911  MEZONEFROMY 

9110/0 Mezonefrom, benigní  
Mezonefrický adenom  
Adenom Wolffova duktu 

9110/1 Mezonefrický nádor, NS  
Nádor Wolffova duktu 

9110/3 Mezonefrom, maligní  
Mezonefrický adenokarcinom 
Mezonefrom, NS  
Karcinom Wolffova duktu 

912-916  NÁDORY KREVNÍCH CÉV 

9120/0 Hemangiom, NS 
Angiom, NS 
Chorioangiom (C58.9) 

9120/3 Hemangiosarkom 
Angiosarkom 

9121/0 Kavernózní hemangiom 

9122/0 Venózní hemangiom 

9123/0 Racemózní hemangiom 
Arteriovenózní hemangiom 

9124/3 Sarkom z Kupfferových buněk 
(C22.0) 

9125/0 Epiteloidní hemangiom 
Histiocytoidní hemangiom 

9130/0 Hemangioendoteliom, benigní 

9130/1 Hemangioendoteliom, NS 
Angioendoteliom  

Kaposiformní hemangioendoteliom 

9130/3 Hemangioendoteliom, maligní  
Hemangioendoteliální sarkom 

9131/0  Kapilární hemangiom 
Hemangioma simplex  
Infantilní hemangiom 
Plexiformní hemangiom  
Juvenilní hemangiom 

9132/0  Intramuskulární hemangiom 

9133/1 Epiteloidní hemangioendoteliom, 
NS 

9133/3 Epiteloidní hemangioendoteliom, 
maligní 

Intravaskulární bronchiální 
alveolární nádor (C34._) [obs] 

9135/1 Endovaskulární papilární 
angioendoteliom 

Dabska tumor 

9136/1 Vřetenobuněčný 
hemangioendoteliom 

Vřetenobuněčný 
angioendoteliom 
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9140/3 Kaposiho sarkom 
Sarcoma multiplex 

haemorrhagicum 

9141/0 Angiokeratom 

9142/0 Verukózní keratotický 
hemangiom 

9150/0 Hemangiopericytom, benigní  

9150/1 Hemangiopericytom, NS 
Hemangiopericytický meningiom 

(C70._) [obs] 

9150/3 Hemangiopericytom, maligní  

9160/0 Angiofibrom, NS 
Juvenilní angiofibrom 
Fibrózní papule nosu (C44.3) 

[obs]  
Involvující névus (C44._) 
[obs] 

Obrovskobuněčný angiofibrom 
Celulární angiofibrom 

9161/0 Získaný chomáčkový („tufted”) 
hemangiom 

9161/1 Hemangioblastom 
Angioblastom 

917  NÁDORY LYMFATICKÝCH CÉV 

9170/0 Lymfangiom, NS 
Lymfangioendoteliom, NS 

9170/3 Lymfangiosarkom 
Lymfangioendoteliální sarkom 
Lymfangioendoteliom, maligní 

9171/0 Kapilární lymfangiom 

9172/0 Kavernózní lymfangiom 

9173/0 Cystický lymfangiom  
Hygrom, NS 
Cystický hygrom 

9174/0 Lymfangiomyom 

9174/1 Lymfangiomyomatóza  
Lymfangioleiomyomatóza 

9175/0 Hemolymfangiom 

918-924  NÁDORY KOSTNÍ 
A CHRUPAVČITÉ 

9180/0 Osteom, NS (C40._, C41._) 

9180/3 Osteosarkom, NS (C40._, C41._)  
Osteogenní sarkom, NS (C40._, 

C41._)  
Osteochondrosarkom (C40._, 

C41._)  
Osteoblastický sarkom (C40._, 

C41._) 

9181/3 Chondroblastický osteosarkom 
(C40._, C41._) 

9182/3 Fibroblastický osteosarkom 
(C40._, C41._) 

Osteofibrosarkom (C40._, 
C41._) 

9183/3  Telangiektatický osteosarkom 
(C40._, C41._) 

9184/3  Osteosarkom v Pagetově nemoci 
kosti (C40._, C41._) 

9185/3  Malobuněčný osteosarkom 
(C40._, C41._) 

Kulatobuněčný osteosarkom 
(C40._, C41._) 

9186/3 Centrální osteosarkom (C40._, 
C41._) 

Konvenční centrální 
osteosarkom (C40._, C41._) 

Medulární osteosarkom (C40._, 
C41._) 

9187/3 Intraoseální dobře diferencovaný 
osteosarkom (C40._, C41._) 

Intraoseální „low grade” 
osteosarkom (C40._ C41._) 

9191/0  Osteoidní osteom, NS (C40._, 
C41._) 
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9192/3 Parosteální osteosarkom (C40._, 
C41._) 

Juxtakortikální osteosarkom 
(C40._, C41._) 

9193/3  Periostální osteosarkom (C40._, 
C41._)  

9194/3  „High grade” povrchový 
osteosarkom (C40._, C41._) 

9195/3  Intrakortikální osteosarkom 
(C40._, C41._) 

9200/0  Osteoblastom, NS (C40._, C41._) 
Obrovský osteoidní osteom 

(C40._, C41._) 

9200/1 Agresivní osteoblastom (C40._, 
C41._) 

9210/0 Osteochondrom (C40._, C41._) 
Kartilaginózní exostóza (C40._, 

C41._) 
Osteokartilaginózní exostóza 

(C40._, C41._) 
Ekchondrom (C40._, C41._) 

9210/1 Osteochondromatóza, NS (C40._, 
C41._)  

Ekchondróza (C40._, C41._) 

9220/0 Chondrom, NS (C40._, C41._) 
Enchondrom (C40._, C41._) 

9220/1 Chondromatóza, NS 

9220/3 Chondrosarkom, NS (C40._, 
C41._) 

Fibrochondrosarkom (C40._, C41._) 

9221/0 Juxtakortikální chondrom (C40._, 
C41._) 

Periostální chondrom (C40._, 
C41._) 

9221/3 Juxtakortikální chondrosarkom 
(C40._, C41._) 

Periostální chondrosarkom (C40._, 
C41._)  

9230/0 Chondroblastom, NS (C40._, 
C41._) 

Obrovskobuněčný 
chondromatózní nádor (C40._, 
C41._) 

Codmanův nádor (C40._, 
C41._) 

9230/3 Chondroblastom, maligní (C40._, 
C41._) 

9231/3 Myxoidní chondrosarkom 

9240/3 Mezenchymální chondrosarkom 

9241/0 Chondromyxoidní fibrom (C40._, 
C41._) 

9242/3 Chondrosarkom z jasných buněk 
(C40._, C41._) 

9243/3 Dediferencovaný chondrosarkom 
(C40._,C41._) 

925 OBROVSKOBUNĚČNÉ NÁDORY 

9250/1 Obrovskobuněčný nádor kosti, NS 
(C40._, C41._) 

Osteoklastom, NS (C40._, 
C41._) 

9250/3 Obrovskobuněčný nádor kosti, 
maligní (C40._,C41._) 

Osteoklastom, maligní (C40._ 
C41._) 

Obrovskobuněčný sarkom kosti 
(C40._, C41._) 

9251/1 Obrovskobuněčný nádor 
měkkých tkání, NS 

9251/3 Maligní obrovskobuněčný nádor 
měkkých tkání 

9252/0 Tenosynoviální obrovskobuněčný 
nádor (C49._) 

Fibrózní histiocytom šlachové 
pochvy (C49._) 

Obrovskobuněčný nádor 
šlachové pochvy (C49._) 
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9252/3 Maligní tenosynoviální 
obrovskobuněčný nádor (C49._) 

Obrovskobuněčný nádor 
šlachové pochvy, maligní 
(C49._) 

926  JINÉ KOSTNÍ NÁDORY (C40._, 
C41._) 

9260/3 Ewingův sarkom 
Ewingův nádor 

9261/3 Adamantinom dlouhých kostí 
(C40._) 

Adamantinom tibie (C40.2) 

9262/0 Osifikující fibrom 
Fibroosteom 
Osteofibrom 

927-934  ODONTOGENNÍ NÁDORY 
(C41._) 

9270/0 Odontogenní nádor, benigní 

9270/1 Odontogenní nádor, NS 

9270/3 Odontogenní nádor, maligní 
Odontogenní karcinom  
Odontogenní sarkom 
Primární intraoseální karcinom  
Ameloblastický karcinom 

9271/0 Ameloblastický fibrodentinom  
Dentinom 

9272/0 Cementom, NS 
Periapikální cementální 

dysplazie 
Periapikální cementooseální 

dysplazie 

9273/0 Cementoblastom, benigní 

9274/0 Cementifikující fibrom  
Cementoosifikující fibrom  

9275/0 Obrovský (gigantiformní) 
cementom  

Floridní kostní dysplazie  

9280/0 Odontom, NS  

9281/0 Složený odontom 

9282/0 Komplexní odontom  

9290/0 Ameloblastický fibroodontom 
Fibroameloblastický odontom 

9290/3 Ameloblastický odontosarkom 
Ameloblastický 

fibrodentinosarkom 
Ameloblastický 

fibroodontosarkom 

9300/0 Adenomatoidní odontogenní 
nádor 

Adenoameloblastom 

9301/0 Kalcifikující odontogenní cysta 

9302/0 Odontogenní nádor ze stínových 
buněk 

9310/0 Ameloblastom, NS 
Adamantinom, NS (vyjma 

dlouhých kostí M-9261/3) 

9310/3 Ameloblastom, maligní 
Adamantinom, maligní (vyjma 

dlouhých kostí M-9261/3) 

9311/0 Odontoameloblastom 

9312/0 Skvamózní odontogenní nádor 

9320/0 Odontogenní myxom 
Odontogenní myxofibrom 

9321/0 Centrální odontogenní fibrom 
Odontogenní fibrom, NS 

9322/0 Periferní odontogenní fibrom 

9330/0 Ameloblastický fibrom 

9330/3 Ameloblastický fibrosarkom  
Ameloblastický sarkom  
Odontogenní fibrosarkom 
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9340/0 Kalcifikující epiteliální 
odontogenní nádor  

Pindborgův nádor 

9341/1  Odontogenní nádor z jasných 
buněk  

9342/3  Odontogenní karcinosarkom 

935-937  RŮZNÉ NÁDORY 

9350/1 Kraniofaryngeom (C75.2) 
Nádor Rathkeovy výchlipky 

(C75.1) 

9351/1 Kraniofaryngeom, 
adamantinomatózní (C75.2) 

9352/1 Kraniofaryngeom, papilární 
(C75.2)  

9360/1 Pinealom (C75.3) 

9361/1 Pineocytom (C75.3) 

9362/3 Pineoblastom (C75.3)  
Smíšený pineální nádor (C75.3) 

Smíšený pineocytom - 
pineoblastom (C75.3)  

Pineální parenchymatózní nádor 
intermediární diferenciace (C75.3) 

Přechodný „transitional” pineální 
nádor (C75.3) 

9363/0 Melanotický neuroektodermový 
nádor 

Retinal anlage nádor 
Melanoameloblastom 
Melanotický progonom  

9364/3 Periferní neuroektodermový 
nádor 

Neuroektodermový nádor, NS  
Periferní primitivní 

neuroektodermový nádor, NS 
PNET 

9365/3 Askinův nádor 

9370/3 Chordom, NS 

9371/3 Chondroidní chordom 

9372/3 Dediferencovaný chordom 

9373/0  Parachordom 

938-948  GLIOMY 

9380/3 Gliom, maligní (C71._) 
Gliom, NS (vyjma nazálního 

gliomu, nenádorového) 
(C71._) 

9381/3 Gliomatóza mozku (C71._) 

9382/3 Smíšený gliom (C71._) 
Oligoastrocytom 

(C71._)Anaplastický 
oligoastrocytom (C71._) 

9383/1 Subependymom (C71._) 
Subependymální gliom (C71._)  
Subependymální astrocytom, 

NS (C71._) 
Smíšený subependymom - 

ependymom (C71._) 

9384/1  Subependymální 
obrovskobuněčný astrocytom 
(C71._)  

9390/0  Papilom choroidálního plexu, NS 
(C71.5)  

9390/1  Atypický papilom choroidálního 
plexu (C71.5)  

9390/3  Karcinom choroidálního plexu 
(C71.5) 

Anaplastický papilom 
choroidálního plexu (C71.5) 

Papilom choroidálního plexu, 
maligní (C71.5) 

9391/3 Ependymom, NS (C71.) 
Epiteliální ependymom (C71._) 

Buněčný ependymom (C71._)  
Ependymom z jasných buněk 

(C71._)  
Tanycytický ependymom (C71._)  
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9392/3 Ependymom, anaplastický (C71._) 
Ependymoblastom (C71._) 

9393/3 Papilární ependymom (C71._) 

9394/1 Myxopapilární ependymom 
(C72.0) 

9400/3 Astrocytom, NS (C71._) 
Astrocytický gliom (C71._) 
Astrogliom (C71._) [obs] 

Difuzní astrocytom (C71._) 
Astrocytom, ”low grade” (C71._) 
Difuzní astrocytom, ”low grade” 

(C71._) 
Cystický astrocytom (C71._) [obs] 

9401/3 Astrocytom, anaplastický (C71._) 

9410/3 Protoplazmický astrocytom 
(C71._) 

9411/3 Gemistocytární astrocytom 
(C71._) 

Gemistocytom (C71._) 

9412/1 Desmoplastický infantilní 
astrocytom (C71._)  

Desmoplastický infantilní 
gangliogliom (C71._)  

9413/0 Dysembryoplastický 
neuroepiteliální nádor  

9420/3 Fibrilární astrocytom (C71._) 
Fibrózní astrocytom (C71._) 

9421/1 Pilocytický astrocytom (C71._) 
Piloidní astrocytom (C71._) 
Juvenilní astrocytom (C71._)  
Spongioblastom, NS (C71._) 

[obs] 

9423/3 Polární spongioblastom (C71._) 
Spongioblastoma polare 

(C71._) 
Primitivní polární 

spongioblastom (C71._) [obs] 

9424/3 Pleomorfní xantoastrocytom 
(C71._)  

9430/3 Astroblastom (C71._) 

9440/3 Glioblastom, NS (C71._) 
Glioblastom multiformní 

(C71._) 
Spongioblastom multiformní 

(C71._) 

9441/3 Gigantocelulární glioblastom 
(C71._) 

Monstrocelulární sarkom 
(C71._) [obs] 

9442/1 Gliofibrom (C71._) 

9442/3 Gliosarkom (C71._) 
Glioblastom se sarkomatózní 

složkou (C71._) 

9444/1 Chordoidní gliom (C71._) 
Chordoidní gliom třetí komory 

(C71.5)  

9450/3 Oligodendrogliom, NS (C71._) 

9451/3 Oligodendrogliom, anaplastický 
(C71._) 

9460/3 Oligodendroblastom (C71._) [obs] 

9470/3 Meduloblastom, NS (C71.6) 
Melanotický meduloblastom 

(C71.6) 

9471/3 Desmoplastický nodulární 
meduloblastom (C71.6) 

Desmoplastický meduloblastom 
(C71.6) 

Ohraničený arachnoidální 
sarkom mozečku (C71.6) 
[obs] 

9472/3 Medulomyoblastom (C71.6) 

9473/3 Primitivní neuroektodermový 
nádor, NS 

PNET, NS 
Centrální primitivní 

neuroektodermový nádor, NS 
(C71._) 

CPNET (C71._) 
Supratentoriální PNET (C71._) 
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9474/3 Velkobuněčný meduloblastom 
(C71.6) 

9480/3 Cerebelární sarkom, NS (C71.6) 
[obs] 

949-952  NEUROEPITELIOMATÓZNÍ 
NÁDORY 

9490/0 Ganglioneurom 

9490/3 Ganglioneuroblastom 

9491/0 Ganglioneuromatóza 

9492/0 Gangliocytom 

9493/0 Dysplastický gangliocytom 
mozečku (Lhermitte-Duclos) 
(C71.6) 

9500/3 Neuroblastom, NS  
Sympatikoblastom  
Centrální neuroblastom (C71._) 

9501/0 Meduloepiteliom, benigní (C69.4) 
Diktyom, benigní (C69._) 

9501/3 Meduloepiteliom, NS 
Diktyom, maligní (C69._) 

9502/0 Teratoidní meduloepiteliom, 
benigní (C69.4)  

9502/3 Teratoidní meduloepiteliom 

9503/3 Neuroepiteliom, NS  

9504/3 Spongioneuroblastom  

9505/1 Gangliogliom, NS 
Glioneurom [obs]  
Neuroastrocytom [obs]  

9505/3 Gangliogliom, anaplastický 

9506/1 Centrální neurocytom 
Neurocytom 

Liponeurocytom mozečku (C71.6) 
Lipomatózní meduloblastom 

(C71.6) 
Neurolipocytom (C71.6) 
Medulocytom (C71.6) 

9507/0 Paciniánský nádor 

9508/3 Atypický teratoidní/rhabdoidní 
nádor (C71._) 

9510/0 Retinocytom (C69.2) 

9510/3 Retinoblastom, NS (C69.2) 

9511/3 Retinoblastom, diferencovaný 
(C69.2) 

9512/3 Retinoblastom, nediferencovaný 
(C69.2) 

9513/3 Retinoblastom, difuzní (C69.2) 

9514/1 Retinoblastom, spontánně 
regredovaný (C69.2) 

9520/3 Olfaktoriální neurogenní nádor 

9521/3 Olfaktoriální neurocytom (C30.0) 
Estezioneurocytom (C30.0) 

9522/3 Olfaktoriální neuroblastom 
(C30.0) 

Estezioneuroblastom (C30.0) 

9523/3 Olfaktoriální neuroepiteliom 
(C30.0) 

Estezioneuroepiteliom (C30.0) 

953  MENINGIOMY (C70._) 

9530/0 Meningiom, NS 
Mikrocystický meningiom  
Sekretorický meningiom  
Meningiom bohatý na lymfocyty 

a plazmocyty  
Metaplastický meningiom 
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9530/1 Meningiomatóza, NS  
Difuzní meningiomatóza 
Mnohočetné meningiomy 

9530/3 Meningiom, maligní 
Meningiom, anaplastický  
Leptomeningeální sarkom  
Meningeální sarkom  
Meningoteliální sarkom 

9531/0 Meningoteliální meningiom  
Endoteliomatózní meningiom 
Syncytiální meningiom 

9532/0 Fibrózní meningiom  
Fibroblastický meningiom 

9533/0 Psamomatózní meningiom 

9534/0 Angiomatózní meningiom 

9535/0 Hemangioblastický meningiom 
[obs] 

Angioblastický meningiom 
[obs] 

9537/0 Přechodný meningiom 

9538/1 Meningiom z jasných buněk  
Chordoidní meningiom 

9538/3 Papilární meningiom 
Rhabdoidní meningiom 

9539/1 Atypický meningiom 

9539/3 Meningeální sarkomatóza 

954-957  NÁDORY NERVOVÝCH 
POCHEV 

9540/0 Neurofibrom, NS 

9540/1 Neurofibromatóza, NS  
Mnohotná neurofibromatóza 
Von Recklinghausenova nemoc 

(vyjma kosti) 
Recklinghausenova nemoc 

(vyjma kosti) 

9540/3 Maligní nádor z pochev 
periferních nervů 

MPNST, NS  
Neurofibrosarkom [obs] 
Neurogenní sarkom [obs]  
Neurosarkom [obs] 

MPNST se žlázovou diferenciací  
Epitelioidní MPNST 
MPNST s mezenchymální 

diferenciací  
Melanotický MPNST 
Melanotický psamomatózní MPNST 

9541/0 Melanotický neurofibrom 

9550/0 Plexiformní neurofibrom 
Plexiformní neurom 

9560/0 Neurilemom, NS 
Schwannom, NS 
Neurinom 

Akustický neurom (C72.4)  
Pigmentovaný schwannom 

Melanotický schwannom 
Plexiformní schwannom 
Celulární schwannom 
Degenerovaný schwannom  
Ancientní schwannom  
Psamomatózní schwannom 

9560/1 Neurinomatóza 

9560/3 Neurilemom, maligní [obs]  
Maligní schwannom, NS [obs]  
Neurilemosarkom [obs] 

9561/3 Maligní nádor z pochev periferních 
nervů s rhabdomyoblastickou 
diferenciací 

MPNST s rhabdomyoblastickou 
diferenciací 

Tritonský nádor, maligní 
Maligní schwannom 

s rhabdomyoblastickou 
diferenciací 

9562/0 Neurothekeom 
Myxom nervové pochvy 

9570/0 Neurom, NS 
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9571/0 Perineuriom, NS 
Intraneurální perineuriom 
Perineuriom měkkých tkání  

9571/3 Perineuriom, maligní  
Perineurální MPNST 

958  NÁDORY Z GRANULÁRNÍCH 
BUNĚK A ALVEOLÁRNÍ SARKOM 

MĚKKÝCH TKÁNÍ 

9580/0 Nádor z granulárních buněk, NS 
Myoblastom z granulárních 

buněk, NS 

9580/3 Nádor z granulárních buněk, 
maligní 

Myoblastom z granulárních 
buněk, maligní 

9581/3 Alveolární sarkom měkkých tkání 

9582/0 Nádor z granulárních buněk 
selární oblasti (C75.1 ) 

959-972  LYMFOMY HODGKINOVA 
A NON-HODGKINOVA TYPU 

959  LYMFOMY MALIGNÍ, NS NEBO 
DIFUZNÍ 

9590/3 Maligní lymfom, NS 
Lymfom, NS 
Mikrogliom (C71._) [obs] 

9591/3 Maligní lymfom, non-Hodgkinův, 
NS 

Non-Hodgkinův lymfom, NS 
Lymfom z B-buněk, NS 
Maligní lymfom 

z nerozštěpených buněk, NS 
Maligní lymfom, difuzní, NS 
Maligní lymfom, lymfocytický, 

intermediární diferenciace,  
nodulární [obs] 

Maligní lymfom z malých 
nerozštěpených buněk, difuzní 
[obs] 

Maligní lymfom 
z nediferencovaných buněk, 
non-Burkittův [obs] 

Maligní lymfom 
z nediferencovaných buněk, 
NS [obs] 

Lymfosarkom, NS [obs] 
Lymfosarkom, difuzní [obs] 

Sarkom z retikulárních buněk, NS 
[obs] 

Sarkom z retikulárních buněk, 
difuzní [obs] 

Retikulosarkom, NS [obs] 
Retikulosarkom, difuzní [obs] 

Maligní lymfom z malých 
rozštěpených buněk, difuzní [obs] 

Maligní lymfom, lymfocytický, 
špatně diferencovaný, difuzní [obs] 

Maligní lymfom z malých 
rozštěpených buněk, NS [obs] 

Maligní lymfom z rozštěpených 
buněk, NS[obs] 

9596/3 Složený (kompozitní) Hodgkinův 
a non-Hodgkinův lymfom 

965-966  HODGKINŮV LYMFOM 

9650/3 Hodgkinův lymfom, NS  
Hodgkinova nemoc, NS  
Maligní lymfom, Hodgkinův 

9651/3 Hodgkinův lymfom, bohatý 
na lymfocyty  

Klasický Hodgkinův lymfom, 
bohatý na lymfocyty 

Hodgkinova nemoc s predominancí 
lymfocytů, NS [obs] 

Hodgkinova nemoc 
s predominancí lymfocytů 
a histiocytů [obs] 

Hodgkinova nemoc 
s predominancí lymfocytů, 
difuzní [obs] 
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9652/3 Hodgkinův lymfom, smíšený, NS  
Klasický Hodgkinův lymfom, 

smíšená buněčnost, NS 

9653/3 Hodgkinův lymfom, 
lymfocytodepleční, NS 

Klasický Hodgkinův lymfom, 
lymfocytodepleční, NS 

9654/3 Hodgkinův lymfom, 
lymfocytodepleční, difuzně 
fibrózní 

Klasický Hodgkinův lymfom, 
lymfocytodepleční, difuzně 
fibrózní 

9655/3  Hodgkinův lymfom, 
lymfocytodepleční, retikulární 

Klasický Hodgkinův lymfom, 
lymfocytodepleční, retikulární 

9659/3 Hodgkinův lymfom, nodulární, 
lymfocytárně predominantní  

Hodgkinův lymfom 
s predominancí lymfocytů, 
nodulární 

Hodgkinův paragranulom, NS 
[obs]  

Hodgkinův paragranulom, 
nodulární [obs] 

9661/3 Hodgkinův granulom [obs] 

9662/3 Hodgkinův sarkom [obs] 

9663/3 Hodgkinův lymfom, nodulární 
skleróza, NS  

Klasický Hodgkinův lymfom, 
nodulární skleróza, NS 

Hodgkinova nemoc, nodulární 
skleróza, NS 

9664/3 Hodgkinův lymfom, nodulární 
skleróza, buněčná fáze 

Klasický Hodgkinův lymfom, 
nodulární skleróza, buněčná 
fáze 

9665/3 Hodgkinův lymfom, nodulární 
skleróza, grade 1 

Klasický Hodgkinův lymfom, 
nodulární skleróza, grade 1 

Hodgkinova nemoc, nodulární 
skleróza, bohatá na lymfocyty 

Hodgkinova nemoc, nodulární 
skleróza, smíšená buněčnost 

9667/3 Hodgkinův lymfom, nodulární 
skleróza, grade 2 

Klasický Hodgkinův lymfom, 
nodulární skleróza,  grade 2 

Hodgkinova nemoc, nodulární 
skleróza, lymfocytodeplece 

Hodgkinova nemoc, nodulární 
skleróza, syncytiální varianta 

967-972 NON-HODGKINOVY 
LYMFOMY 

967-969 LYMFOMY ZE ZRALÝCH 
B-BUNĚK 

9670/3 Maligní lymfom z malých 
B lymfocytů, NS (viz také 
M-9823/3) 

Maligní lymfom, lymfocytický, 
malobuněčný, NS 

Maligní lymfom, lymfocytický, 
dobře diferencovaný, difuzní 

Maligní lymfom, lymfocytický, 
NS 

Maligní lymfom, lymfocytický, 
difuzní, NS 

Maligní lymfom, malobuněčný, 
NS 

Maligní lymfom, z malých 
lymfocytů, difuzní 

Maligní lymfom, malobuněčný, 
difuzní 
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9671/3 Maligní lymfom 
lymfoplazmocytický (viz také 
M-9761/3) 

Maligní lymfom 
lymfoplazmocytoidní 

Imunocytom [obs] 
Maligní lymfom plazmocytoidní 

[obs]  
Plazmocytický lymfom [obs] 

9673/3 Lymfom z plášťových buněk 
Zahrnuje všechny varianty: 

blastickou, pleomorfní, 
malobuněčnou 

Lymfom plášťové zóny [obs] 
Maligní lymfom, lymfocytický, 

intermediární diferenciace, 
difuzní [obs] 

Maligní lymfom, centrocytický 
[obs] 

Maligní lymfomatózní polypóza 

9675/3 Maligní lymfom, smíšený, 
z malých a velkých buněk, 
difuzní [obs] (viz také M-9690/3) 

Maligní lymfom, smíšený, 
lymfocyticko-histiocytární, 
difuzní [obs] 

Maligní lymfom, buněčně 
smíšený, difuzní [obs] 

Maligní lymfom, 
centroblasticko-centrocytický, 
NS [obs] 

Maligní lymfom, 
centroblasticko-centrocytický, 
difuzní [obs] 

9678/3 Primární exsudativní lymfom 
(„Primary effusion lymphoma”) 

9679/3 Mediastinální velkobuněčný 
lymfom z B buněk (C38.3) 

Thymický velkobuněčný 
lymfom z B buněk (C37.9) 

9680/3 Maligní lymfom, velkobuněčný, 
z B buněk, difuzní, NS 

Difuzní velkobuněčný lymfom 
z B buněk, NS 

Maligní lymfom, velkobuněčný, 
NS 

Maligní lymfom, velkobuněčný, 
z B buněk, NS 

Maligní lymfom, histiocytický, 
NS [obs] 

Maligní lymfom, histiocytický, 
difuzní 

Maligní lymfom z velkých 
rozštěpených a 
nerozštěpených buněk [obs] 

Maligní lymfom, velkobuněčný, 
difuzní,  NS [obs]  

Maligní lymfom z velkých 
rozštěpených buněk, NS [obs] 

Maligní lymfom z velkých 
rozštěpených buněk, difuzní 

Maligní lymfom z velkých 
nerozštěpených buněk, difuzní 

Maligní lymfom z velkých 
nerozštěpených buněk, NS 

Maligní lymfom 
z nerozštěpených buněk, 
difuzní, NS [obs] 

Maligní lymfom 
z nerozštěpených buněk, NS 

Maligní lymfom, velkobuněčný, 
z B buněk, difuzní, 
centroblastický, NS 

Maligní lymfom, centroblastický, 
NS 

Maligní lymfom, centroblastický, 
difuzní 

Intravaskulární velkobuněčný 
lymfom z B buněk (C49.9) 

Intravaskulární lymfom 
z B buněk 

Angioendoteliomatóza 
Angiotropní lymfom 

Velkobuněčný lymfom z B buněk 
bohatý na T lymfocyty  

Velkobuněčný lymfom 
z B buněk bohatý na 
histiocyty 

Velkobuněčný lymfom 
z B buněk bohatý na 
T lymfocyty a histiocyty 

Anaplastický velkobuněčný lymfom 
z B buněk 
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9684/3 Maligní lymfom, velkobuněčný 
z B buněk, difuzní, 
imunoblastický, NS 

Maligní lymfom, 
imunoblastický, NS  

Imunoblastický sarkom [obs] 
Maligní lymfom, velkobuněčný, 

imunoblastický 
Plazmablastický lymfom 

9687/3 Burkittův lymfom, NS (viz také 
M-9826/3) 

Zahrnuje všechny varianty 
Burkittův nádor [obs] 
Maligní lymfom, 

nediferencovaný, Burkittova 
typu [obs] 

Maligní lymfom, z malých 
nerozštěpených buněk, 

Burkittova typu [obs] 
Burkitt-like lymfom 

9689/3 Splenický lymfom z B buněk 
marginální zóny (C42.2) 

Splenický lymfom marginální 
zóny, NS (C42.2) 

Splenický lymfom s vilózními 
lymfocyty (C42.2) 

9690/3 Folikulární lymfom, NS (viz také 
M-9675/3) 

Maligní lymfom folikulární, NS  
Maligní lymfom folikulárního 

centra, folikulární 
Maligní lymfom folikulárního 

centra, NS 
Maligní lymfom, 

centroblasticko-centrocytický, 
folikulární [obs] 

Maligní lymfom, nodulární, NS 
[obs]  

Maligní lymfom, lymfocytický, 
nodulární, NS [obs] 

9691/3 Folikulární lymfom, grade 2 
Maligní lymfom smíšený 

z malých rozštěpených 
a velkých buněk, folikulární 
[obs] 

Maligní lymfom smíšený 
lymfocyticko-
histiocytický,nodulární [obs] 

Maligní lymfom ze smíšených 
buněk, folikulární [obs] 

Maligní lymfom ze smíšených 
buněk, nodulární [obs] 

9695/3 Folikulární lymfom, grade 1 
Maligní lymfom z malých 

rozštěpených buněk, 
folikulární [obs] 

Folikulární lymfom z malých 
rozštěpených buněk  

Maligní lymfom, lymfocytický, 
málo diferencovaný, nodulární 
[obs] 

9698/3  Folikulární lymfom, grade 3 
Maligní lymfom, velkobuněčný, 

folikulární, NS 
Maligní lymfom z velkých 

nerozštěpených buněk, 
folikulární [obs] 

Maligní lymfom, histiocytický, 
nodulární [obs] 

Maligní lymfom 
z nerozštěpených buněk, 
folikulární, NS [obs] 

Maligní lymfom z velkých 
nerozštěpených buněk, 
folikulární [obs) 

Maligní lymfom 
centroblastický, folikulární 

Maligní lymfom lymfocytický, 
dobře diferencovaný, 
nodulární [obs] 
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9699/3  Lymfom z B buněk marginální 
zóny, NS 

Lymfom marginální zóny 
Lymfom ze slizniční lymfatické 

tkáně (Mucosal–associated 
lymphoid tissue lymphoma) 

MALT lymfom 
Lymfom z bronchiální 

lymfatické tkáně (Bronchial-
associated lymphoid tissue 
lymphoma) 

BALT lymfom 
Lymfom z kožní lymfatické 

tkáně (Skin-associated 
lymphoid tissue lymphoma) 

SALT lymphoma 
Monocytoidní lymfom 

z B buněk 
Uzlinový lymfom 

marginální zóny 

970-971  LYMFOMY ZE ZRALÝCH 
T A NK BUNĚK 

9700/3 Mycosis fungoides (C44._) 
Pagetoidní retikulóza 

9701/3 Sézaryho syndrom 
Sézaryho nemoc 

9702/3 Lymfom ze zralých T buněk, NS 
Periferní lymfom z T buněk, NS 
Lymfom z T buněk, NS 
Periferní lymfom z T buněk, 

pleomorfní malobuněčný 
Periferní lymfom z T buněk, 

pleomorfní, ze středních 
a velkých buněk 

Periferní lymfom z T buněk, 
velkobuněčný 

Lymfom z T-zóny  
Lymfoepiteloidní lymfom  

Lennertův lymfom 

9705/3 Angioimunoblastický lymfom 
z T buněk  

Periferní lymfom z T buněk, 
AILD (angioimunoblastická 
lymfadenopatie 
s dysproteinemií) [obs] 

Angioimunoblastický lymfom 
[obs] 

9708/3 Podkožní panikulitidě podobný 
lymfom z T buněk 
(„Subcutaneous panniculitis-like 
T-cell lymphoma”) 

9709/3 Kožní lymfom z T buněk, NS 
(C44._) 

Kožní lymfom, NS (C44._) 
[obs] 

9714/3 Anaplastický velkobuněčný 
lymfom z T buněk a z buněk 
„nulového” („null cell”) typu 

Velkobuněčný (Ki-1+) lymfom 
[obs] 

Anaplastický velkobuněčný 
lymfom, NS  

Anaplastický velkobuněčný 
lymfom, CD30+ 

9716/3 Hepatosplenický γδ (gama-delta) 
buněčný lymfom 

9717/3 Intestinální lymfom z T buněk 
Intestinální lymfom z T buněk, 

enteropatický typ 
Intestinální lymfom z T buněk 

spojený s enteropatií 

9718/3 Primární kožní CD30+ T buněčná 
lymfoproliferativní porucha 
(C44._) 

Lymfomatózní papulóza 
(C44._) (WHO doporučuje 
kód M-9718/1 – pozn. 
překladatele) 

Primární kožní anaplastický 
velkobuněčný lymfom (C44._) 

Primární kožní CD30+ 
velkobuněčný lymfom 
z T buněk (C44._)  
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9719/3 Lymfom z NK/T buněk, nosu 
a nosního typu 

Lymfom z NK/T buněk 
Angiocentrický lymfom 

z T buněk [obs] 
Maligní retikulóza, NS [obs] 
Maligní retikulóza střední čáry 

(„Malignant midline 
reticulosis”) [obs] 

Polymorfní retikulóza [obs] 

972  LYMFOBLASTICKÝ LYMFOM 
Z PREKURZOROVÝCH BUNĚK 

(Prekurzorový lymfoblastický lymfom) 

9727/3 Lymfoblastický lymfom 
z prekurzorových buněk, NS 

(viz také M-9835/3) 
Maligní lymfom, 

lymfoblastický, NS (viz také 
M-9835/3) 

Maligní lymfom 
z pomačkaných, 
konvolvovaných buněk [obs] 

Lymfoblastom [obs] 

9728/3 Lymfoblastický lymfom 
z prekurzorových B buněk  

(viz také M-9836/3) 

9729/3 Lymfoblastický lymfom 
z prekurzorových T buněk  

(viz také M-9837/3) 

973  PLAZMOCELULÁRNÍ NÁDORY 

9731/3 Plazmocytom, NS 
Plazmocytom kosti (C40.-, 

C41._) 
Nádor z plazmatických buněk 
Solitární myelom 
Solitární plazmocytom 

9732/3  Mnohotný myelom (C42.1)  
Myelom, NS (C42.1)  
Myelomatóza (C42.1)  
Plazmocytární myelom (C42.1) 

9733/3 Plazmocytární leukemie (C42.1)  
Plazmocytická leukemie 

(C42.1) 

9734/3 Plazmocytom, extramedulární 
(extraosální) (nevyskytující  se 
v kosti) 

974  NÁDORY ZE ŽÍRNÝCH BUNĚK 

9740/1 Mastocytom, NS 
Nádor z žírných buněk, NS 

9740/3 Sarkom z žírných buněk 
Maligní nádor z žírných buněk 
Maligní mastocytom 

9741/3  Maligní mastocytóza 
Mastocytóza systémová 

9742/3 Leukemie ze žírných buněk 
(C42.1) 

975  NÁDORY Z HISTIOCYTŮ 
A Z AKCESORNÍCH LYMFOIDNÍCH 

BUNĚK 

9750/3 Maligní histiocytóza 
Histiocytická medulární retikulóza 

[obs] 

9751/1 Histiocytóza z Langerhansových 
buněk, NS  

Granulomatóza 
z Langerhansových buněk 

Histiocytosis X, NS [obs] 

9752/1 Histiocytóza z Langerhansových 
buněk, unifokální  

Granulomatóza 
z Langerhansových buněk, 
unifokální 

Histiocytóza z Langerhansových 
buněk, monoostotická  

Eosinofilní granulom 
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9753/1 Histiocytóza z Langerhansových 
buněk, multifokální  

Histiocytóza z Langerhansových 
buněk, polyostotická  

Nemoc Hand-Schüller-Christian 
[obs] 

9754/3 Histiocytóza z Langerhansových 
buněk, diseminovaná  

Histiocytóza z Langerhansových 
buněk, generalizovaná  

Nemoc Letterer-Siwe 
Akutní progresivní histiocytóza X  
Nonlipidní retikuloendotelióza [obs] 

9755/3 Histiocytický sarkom 
Pravý histiocytický lymfom 

9756/3 Sarkom z Langerhansových 
buněk  

9757/3 Sarkom z interdigitujících 
dendritických buněk 

Sarkom z interdigitujících 
buněk 

Sarkom z dendritických buněk, NS 

9758/3 Sarkom z folikulárních 
dendritických buněk 

Nádor z folikulárních dendritických 
buněk  

976  IMUNOPROLIFERATIVNÍ NEMOCI 

9760/3 Imunoproliferativní nemoc, NS 

9761/3 Waldenströmova 
makroglobulinemie (C42.0) 

(viz také M-9671/3) 

9762/3 Nemoc z těžkých řetězců, NS 
Nemoc z těžkých řetězců alfa 
Nemoc z těžkých řetězců mu 
Nemoc z těžkých řetězců gama 

Franklinova nemoc 

9764/3 Imunoproliferativní nemoc 
tenkého střeva (C17._) 

Mediteránní lymfom 

9765/1 Monoklonální gamapatie 
neurčitého významu 

MGUS 
Monoklonální gamapatie, NS 

9766/1 Angiocentrická 
imunoproliferativní léze 

Lymfomatoidní granulomatóza 

9767/1 Angioimunoblastická 
lymfadenopatie 

9768/1 T-gama lymfoproliferativní 
nemoc 

9769/1 Nemoc z ukládání imunoglobulinu 
Systémová nemoc lehkých 
řetězců 

Primární amyloidóza 

980-994  LEUKEMIE 

980  LEUKEMIE, NS (C42.1) 

9800/3 Leukemie, NS 
Subakutní leukemie, NS [obs]  
Chronická leukemie, NS [obs]  
Aleukemická leukemie, NS [obs] 

9801/3 Akutní leukemie, NS  
Blastická leukemie  
Nediferencovaná leukemie  
Leukemie z kmenových buněk 

9805/3 Akutní bifenotypická leukemie  
Akutní leukemie ze smíšených linií  
Akutní bilineální leukemie 
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982-983 LYMFOIDNÍ LEUKEMIE (C42.1)  

9820/3 Lymfoidní leukemie, NS 
Lymfocytická leukemie, NS [obs]  
Lymfatická leukemie, NS [obs]  
Subakutní lymfoidní leukemie [obs] 

Subakutní lymfocytická 
leukemie [obs]  

Subakutní lymfatická leukemie 
[obs]  

Aleukemická lymfoidní leukemie 
[obs] 

Aleukemická lymfocytická 
leukemie [obs]  

Aleukemická lymfatická 
leukemie [obs]  

Leukemie z lymfosarkomových 
buněk [obs] 

9823/3 Chronická lymfocytická 
leukemie/malobuněčný 
lymfocytický lymfom z B buněk 
(viz také M-9670/3) 

Chronická lymfocytická 
leukemie z B buněk (zahrnuje 
všechny varianty BCLL) 

Chronická lymfocytická 
leukemie 

Chronická lymfoidní leukemie  
Chronická lymfatická leukemie  

9826/3 Leukemie z Burkittových buněk 
(viz také M-9687/3) 

Akutní leukemie, Burkittova 
typu [obs] 

B-ALL [obs] 
FAB L3 [obs] 
Leukemie z Burkittových buněk 
Akutní lymfoblastická leukemie 

ze zralých B buněk 

9827/3 Adultní leukemie/lymfom 
z T buněk (HTLV-1 pozitivní) 
Zahrnuje všechny varianty 

Adultní leukemie/lymfom 
z T buněk 

Adultní lymfom z T buněk 
Adultní leukemie z T buněk 

9831/1 Lymfocytická leukemie z velkých 
granulárních T buněk 

Lymfocytóza z velkých 
granulárních T buněk 

Lymfocytická leukemie 
z velkých granulárních NK 
buněk 

Lymfocytóza z velkých 
granulárních buněk, NS  

9832/3 Prolymfocytická leukemie, NS  

9833/3 Prolymfocytická leukemie, typ 
z B buněk  

9834/3 Prolymfocytická leukemie, typ 
z T buněk  

9835/3 Lymfoblastická leukemie 
z prekurzorových buněk, NS 
(Prekurzorová lymfoblastická 
leukemie) (viz také M-9727/3) 

Lymfoblastická leukemie 
z prekurzorových buněk, bez 
určení fenotypu 

Akutní lymfoblastická 
leukemie, NS (viz také 
M-9727/3) 

Akutní lymfoblastická 
leukemie, typ 
z prekurzorových buněk 

Akutní lymfoblastická 
leukemie-lymfom, NS 

Akutní lymfocytická leukemie  
Akutní lymfoidní leukemie 
Akutní lymfatická leukemie 
Lymfoblastická leukemie, NS  
FAB Ll [obs] 
Akutní lymfoblastická 

leukemie, typ L2, NS 
FAB L2 
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9836/3 Lymfoblastická leukemie 
z prekurzorových B buněk  
(viz také M-9728/3) 

Pro-B ALL 
B ALL ze společných 

prekurzorů  
Pre-B ALL 
Pre-pre-B ALL 
Běžná („common”) ALL 
c-ALL 

9837/3 Lymfoblastická leukemie 
z prekurzorových T buněk (viz 
také M-9729/3) 

Pro-T ALL 
Pre-T ALL  
Kortikální T ALL 
Zralá T ALL 

984-993  MYELOIDNÍ LEUKEMIE 
(C42.1) 

9840/3 Akutní myeloidní leukemie, 
typ M6 

Akutní erytroidní leukemie 
M6A  
M6B 
Erytroleukemie  
FAB M6 
AML M6 
Erytremická myelóza, NS  
Akutní erytremie [obs] 

Di Guglielmova nemoc 
[obs] 

Akutní erytremická 
myelóza [obs] 

9860/3 Myeloidní leukemie, NS 
Non-lymfocytická leukemie, 

NS  
Granulocytická leukemie, NS  
Myelogenní leukemie, NS  
Myelomonocytická leukemie, 

NS  
Myelocytická leukemie, NS 

Subakutní myeloidní leukemie [obs]  
Subakutní granulocytická 

leukemie [obs]  
Subakutní myelogenní leukemie 

[obs] 
Aleukemická myeloidní leukemie 

[obs]  
Aleukemická granulocytická 

leukemie [obs] 
Aleukemická myelogenní 

leukemie [obs] 
Eosinofilní leukemie  
Monocytická leukemie, NS  
Subakutní monocytická leukemie 

[obs]  
Chronická monocytická leukemie 

[obs]  
Aleukemická monocytická leukemie 

[obs] 

9861/3 Akutní myeloidní leukemie, NS 
(FAB nebo WHO typ není 
specifikován) (viz také M-9930/3) 

Akutní non-lymfocytická 
leukemie 

Akutní granulocytická leukemie 
Akutní myelogenní leukemie 
Akutní myelocytická leukemie 

9863/3 Chronická myeloidní leukemie, 
NS 

Chronická granulocytická 
leukemie, NS  

Chronická myelogenní 
leukemie, NS  

Chronická myelocytická 
leukemie, NS 
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9866/3 Akutní promyelocytická leukemie, 
t(15;17)(q22; q11-12) 

Akutní promyelocytická 
leukemie, PML/RAR-alfa 

Akutní myeloidní leukemie, 
t(15:17)(q22;q11-12) 

Akutní myeloidní leukemie, 
PML/RAR-alfa 

Akutní promyelocytická 
leukemie, NS 

FAB M3 (zahrnuje všechny 
varianty) 

9867/3 Akutní myelomonocytická 
leukemie 

FAB M4 

9870/3  Akutní bazofilní leukemie 

9871/3 Akutní myeloidní leukemie 
s abnormálními eosinofily 
v kostní dřeni 

Zahrnuje všechny varianty 
Akutní myeloidní leukemie, 

inv(16)(p13;q22) 
Akutní myeloidní leukemie, 

t(16;16)(p13;q11) 
Akutní myeloidní leukemie, 

CBF-beta/MYH11 
Akutní myelomonocytická 

leukemie s abnormálními 
eosinofily 

FAB M4Eo 

9872/3 Akutní myeloidní leukemie, 
minimálně diferencovaná 

Akutní myeloblastická 
leukemie 

FAB MO 

9873/3 Akutní myeloidní leukemie bez 
vyzrávání 

FAB M1 

9874/3 Akutní myeloidní leukemie 
s vyzráváním 

FAB M2, NS 

9875/3 Chronická myeloidní leukemie, 
BCR/ABL pozitivní 

Chronická myeloidní leukemie, 
Filadelfský chromozom (Phl) 
pozitivní 

Chronická myeloidní leukemie, 
(9;22)(q34;q11) 

Chronická granulocytická 
leukemie, Filadelfský 
chromozom (Phl) pozitivní 

Chronická granulocytická 
leukemie, (9;22)(q34;q11) 

Chronická granulocytická 
leukemie, BCR/ABL 

9876/3 Atypická chronická myeloidní 
leukemie, BCR/ABL negativní 

Atypická chronická myeloidní 
leukemie, Filadelfský 
chromozom (Phl) negativní 

9891/3 Akutní monocytická leukemie 
Akutní monoblastická leukemie 
Monoblastická leukemie, NS 
FAB M5 (zahrnuje všechny 

varianty) 

9895/3 Akutní myeloidní leukemie 
s dysplazií ve více řadách 

Akutní myeloidní leukemie 
s předchozím 
myelodysplastickým 
syndromem 

Akutní myeloidní leukemie bez 
předchozího 
myelodysplastického 
syndromu 

9896/3 Akutní myeloidní leukemie, 
t(8;21)(q22;q22) 

Akutní myeloidní leukemie, 
AML1(CBF-alfa)/ETO  

FAB M2, t(8;21)(q22;q22) 
FAB M2, AML1(CBF-

alfa)/ETO 

9897/3 Akutní myeloidní leukemie, 
s abnormalitami 11q23 

Akutní myeloidní leukemie, 
MLL 
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9910/3 Akutní megakaryoblastická 
leukemie 

Megakaryocytická leukemie 
FAB M7 

9920/3 Akutní myeloidní leukemie 
spojená s terapií, NS 

Akutní myeloidní leukemie spojená 
s terapií alkylačními látkami  

Akutní myeloidní leukemie spojená 
s terapií epipodofylotoxinem 

9930/3 Myeloidní sarkom (viz také 
M-9861/3) 

Granulocytický sarkom 
Chlorom  

9931/3 Akutní panmyelóza s 
myelofibrózou (C42.1) 

Akutní panmyelóza, NS 
Akutní myelofibróza 
Akutní myeloskleróza, NS  
Maligní myeloskleróza [obs] 

994  JINÉ LEUKEMIE (C42.1) 

9940/3 Trichocelulární leukemie (C42.1)  
Leukemie z vlasatých buněk  
Trichocelulární leukemie, 

variantní 
Leukemická retikuloendotelióza 

9945/3 Chronická myelomonocytická 
leukemie, NS  

Chronická myelomonocytická 
leukemie, typ I  

Chronická myelomonocytická 
leukemie, typ II 

Chronická myelomonocytická 
leukemie v transformaci [obs] 

9946/3 Juvenilní myelomonocytická 
leukemie 

Juvenilní chronická 
myelomonocytická leukemie  

9948/3 Agresivní leukemie z NK buněk 

995-996  CHRONICKÉ 
MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY 

(C42.1) 

9950/3 Polycytemie pravá  
Polycythaemia rubra vera  
Proliferativní polycytemie  
Chronická erytremie [obs] 

9960/3 Chronická myeloproliferativní 
nemoc, NS  

Chronická myeloproliferativní 
porucha 

9961/3 Myeloskleróza s myeloidní 
metaplazií 

Myelofibróza jako výsledek 
myeloproliferativní nemoci 

Chronická idiopatická 
myelofibróza  

Agnogenní myeloidní 
metaplazie 

Megakaryocytická 
myeloskleróza  

Myelofibróza s myeloidní 
metaplazií 

9962/3 Esenciální trombocytemie 
Idiopatická trombocytemie 
Esenciální hemoragická 

trombocytemie  
Idiopatická hemorhagická 

trombocytemie 

9963/3 Chronická neutrofilní leukemie 

9964/3 Hypereosinofilní syndrom  
Chronická eosinofilní leukemie 

997  JINÉ HEMATOLOGICKÉ 
PORUCHY 

9970/1 Lymfoproliferativní porucha, NS  
Lymfoproliferativní nemoc, NS 

9975/1 Myeloproliferativní nemoc, NS 
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998  MYELODYSPLASTICKÉ 
SYNDROMY (C42.1) 

9980/3 Refrakterní anémie  
Refrakterní anémie bez 

sideroblastů 

9982/3 Refrakterní anémie se 
sideroblasty  

Refrakterní anémie 
s prsténčitými sideroblasty 

RARS 

9983/3 Refrakterní anémie s excesem 
blastů 

RAEB 
RAEB I  
RAEB II 

9984/3 Refrakterní anémie s excesem 
blastů v transformaci [obs] 

RAEB-T 

9985/3 Refrakterní cytopenie s dysplazií 
ve více řadách 

9986/3 Myelodysplastický syndrom 
s delecí 5q (5q-) syndrom 

9987/3 Myelodysplastický syndrom 
spojený s terapií, NS  

Myelodysplastický syndrom 
spojený s terapií alkylačními 
látkami 

Myelodysplastický syndrom 
spojený s terapií 
epipodofylotoxinem 

9989/3 Myelodysplastický syndrom, NS 
Preleukemie [obs]  
Preleukemický syndrom [obs]
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ABECEDNÍ REJSTŘÍK 

 
(NS - nespecifikováno) 

A 
M-9871/3 Abnormální eosinofily kostní 

dřeně s akutní myeloidní 
leukemií (zahrnuje všechny 
varianty)  

M-9871/3 Abnormální eosinofily kostní 
dřeně s akutní 
myelomonocytickou leukemií 
(zahrnuje všechny varianty) 

M- - - - - - -  Acanthosis nigricans (viz 
SNOMED) 

C41.4 Acetabulum 

Acidofilní 
M-8280/3 adenokarcinom (C75.1) 
M-8280/0 adenom (C75.1) 
M-8280/3 karcinom (C75.1) 
M-8281/0 Acidofilní-bazofilní adenom, 

smíšený (C75.1) 
M-8281/3 Acidofilní-bazofilní karcinom, 

smíšený (C75.1) 

Acinární 
M-8550/3 adenokarcinom 
M-8550/0 adenom 
M-8550/3 karcinom 

Acinární buňka 
M-8550/0 adenom 
M-8551/3 cystadenokarcinom 
M-8550/3 karcinom 
M-8550/1 nádor [obs] 
M-8154/3 Acinární-endokrinní karcinom, 

smíšený (C25._) 

Acinická buňka 
M-8550/3 adenokarcinom 
M-8550/0 adenom 
M-8550/1 nádor [obs] 

Adamantinom 
M-9310/0 NS (vyjma dlouhých kostí 

M-9261/3) (C41._) 
M-9261/3 dlouhých kostí (C40._) 

Adamantinom, pokračování 
M-9310/3 maligní (vyjma dlouhých kostí 

M-9261/3) (C41._) 
M-9261/3 tibie (C40.2) 
M-9351/1 Adamantinomatózní 

kraniofaryngeom (C75.2) 
M-8570/3 Adenoakantom 
M-9300/0 Adenoameloblastom (C41._) 

Adenofibrom 
M-9013/0 NS 

Endometroidní 
M-8381/0 NS 
M-8381/1 hraniční malignity 
M-8381/3 maligní 
M-9015/0 mucinózní 
M-9015/1 mucinózní, o hraniční 

malignitě 
M-8965/0 nefrogenní (C64.9) 
M-9013/0 papilární 

Serózní 
M-9014/0 NS 
M-9014/1 hraniční malignity 
M-9014/3 maligní 
M-8313/0 z jasných buněk (C56.9) 
M-8313/1 z jasných buněk, o hraniční 

malignitě (C56.9) 
M- - - - - - -  Adenofibróza (viz SNOMED) 
M-8100/0 Adenoides cysticum, epiteliom 

(C44._) 
M-8200/3 Adenoidně cystický karcinom 
C11.1 Adenoidní 

Adenoidní 
M-8098/3 bazocelulární karcinom 

(C53._) 
M-8200/3 cystický karcinom 
M-8075/3 dlaždicový karcinom 

Adenokarcinofibrom 
M-9015/3 mucinózní 
M-9014/3 serózní 
M-8313/3 z jasných buněk (C56.9) 
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M-8245/3 Adenokarcinoidní nádor 

Adenokarcinom (viz také 
karcinom) 

M-8140/3 NS 
M-8140/6 NS, metastatický 
M-8560/3 a dlaždicový karcinom, 

smíšený 
M-8560/3 a epidermoidní karcinom, 

smíšený 
M-8244/3 a karcinoid, kombinovaný 
M-8280/3 acidofilní (C75.1) 
M-8550/3 acinární 
M-8370/3 adrenální kortikální (C74.0) 
M-8251/3 alveolární (C34._) 
M-8215/3 análních vývodů (C21.1) 
M-8215/3 análních žláz (C21.1) 
M-8401/3 apokrinní 
M-8300/3 bazofilní (C75.1) 
M-8250/3 bronchiolární (C34.1) 
M-8250/3 bronchioloalveolární, NS 

(C34._) 
M-8420/3 ceruminózní (C44.2) 

Endometroidní 
M-8380/3 NS 
M-8280/3 eosinofilní (C75.1) 
M-8154/3 exokrinní a z buněk 

ostrůvků, smíšený (C25._) 
M-8333/3 fetální (C73.9) 
M-8382/3 sekreční varianta 
M-8383/3 varianta z řasinkových 

buněk 

Folikulární 
M-8330/3 NS (C73.9) 
M-8340/3 a papilární (C73.9) 
M-8331/3 dobře diferencovaný 

(C73.9) 
M-8332/3 středně diferencovaný 

(C73.9) 
M-8332/3 trabekulární (C73.9) 
M-8480/3 gelatinózní [obs] 
M-8576/3 hepatoidní 
M-8270/3 chromofobní (C75.1) 

In situ 
M-8140/2 NS 
M-8210/2 v adenomovém polypu 
M-8210/2 v polypózním adenomu 
M-8210/2 v polypu, NS 
M-8263/2 v tubulovilózním adenomu 

Adenokarcinom, pokračování 
In situ, pokračování 

M-8210/2 v tubulárním adenomu 
M-8261/2 ve vilózním adenomu 
M-8503/3 infiltrující a papilární 
M-8500/3 infiltrující duktální (C50._) 
M-8144/3 intestinální typ (C16._) 
M-8504/3 intracystický papilární 

Intraduktální 
M-8500/2 neinfiltrující, NS 
M-8503/2 neinfiltrující, papilární 

(C50._) 
M-8503/3 papilární s invazí (C50._) 
M-8503/2 papilární, NS (C50._) 
M-8480/3 koloidní 

Kombinovaný 
M-8200/3 cylindroidní 
M-8145/3 difuzní typ (C16._) 
M-8408/3 digitální papilární (C44._) 
M-8500/3 duktální NS (C50._) 
M-8500/3 duktální, infiltrující (C50._) 
M-8408/3 ekrinní papilární (C44._) 
M-8413/3 ekrinní, NS (C44._) 
M-9070/3 embryonální 
M-8384/3 endocervikální typ 
M-8244/3 karcinoid a adenokarcinom 

(C34._) 
M-8045/3 malobuněčný karcinom 

a adenokarcinom (C34._) 
M-8255/3 s jinými typy karcinomu 
M-8520/3 lobulární (C50._) 
M-8510/3 medulární 
M-9110/3 mezonefrický 
M-8310/3 mezonefroidní, z jasných 

buněk 
M-8480/3 mucinózní, NS 
M-8482/3 mucinózní, endocervikální typ 
M-8480/3 mukoidní 
M-8480/3 mukózní 
M-8500/2 neinfiltrující, intraduktální, NS 
M-8503/2 neinfiltrující, intraduktální, 

papilární (C50._) 
M-8350/3 neopouzdřený sklerozující 

(C73.9) 
M-8525/3 nízkého stupně (low grade), 

polymorfní 
M-8290/3 onkocytární 
M-8290/3 oxyfilní 
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Adenokarcinom, pokračování 
Papilární 

M-8260/3 NS 
M-8340/3 a folikulární (C73.9) 
M-8503/3 a infiltrující (C50._) 
M-8408/3 digitální (C44._) 
M-8408/3 ekrinní (C44._) 
M-8340/3 folikulární varianta (C73.9) 
M-8503/3 infiltrující (C50._) 
M-8504/3 intracystický 
M-8503/3 intraduktální s invazí 

(C50._) 
M-8503/2 intraduktální, NS (C50._) 
M-8503/2 intraduktální, neinfiltrující 

(C50._) 
M-8460/3 serózní (C56.9) 
M-8450/3 papilocystický 
M-8263/3 papilotubulární 
M-8525/3 polymorfní, nízkého stupně 

(low grade) 
M-8400/3 potní žlázy (C44._) 
M-8481/3 produkující hlen 
M-8470/3 pseudomucinózní (C56.9) 
M-8570/3 s dlaždicovou metaplazií 
M-8255/3 s jinými typy karcinomu, 

kombinovaný 
M-8571/3 s kostní metaplazií 
M-8572/3 s vřetenobuněčnou metaplazií 
M-8573/3 s apokrinní metaplazií 
M-8571/3 s chrupavčitou a kostní 

metaplazií 
M-8571/3 s chrupavčitou metaplazií 
M-8574/3 s neuroendokrinní diferenciací 
M-8255/3 se smíšenými subtypy 
M-8410/3 sebaceózní (C44._) 
M-8481/3 secernující hlen 
M-8441/3 serózní, NS 
M-8460/3 serózní, papilární (C56.9) 
M-8141/3 skirhotický 
M-8350/3 sklerozující, neopouzdřený 

(C73.9) 

Smíšený 
M-8560/3 adenokarcinom 

a dlaždicový karcinom 
M-8560/3 adenokarcinom 

a epidermoidní karcinom 
M-8323/3 buněčně smíšený 
M-8244/3 karcinoid-adenokarcinom 

Adenokarcinom, pokračování 
Smíšený, pokračování 

M-8154/3 z buněk ostrůvků 
a exokrinní (C25._) 

M-8230/3 solidní, s produkcí hlenu 
M-8143/3 superficiálně se šířící 
M-8525/3 terminálního duktu 
M-8190/3 trabekulární 
M-8211/3 tubulární 
M-8263/3 tubulopapilární 
M-8210/3 v adenomovém polypu 
M-8221/3 v mnohotných adenomových 

polypech 
M-8210/3 v polypózním adenomu 
M-8210/3 v polypu, NS 
M-8263/3 v tubulovilózním adenomu 
M-8220/3 v adenomatózní polypóze 

tlustého střeva (C18._) 
M-8210/3 v tubulárním adenomu 
M-8261/3 ve vilózním adenomu 
M-8262/3 vilózní 
M-8320/3 z granulárních buněk 
M-8550/3 z acinických buněk  
M-8147/3 z bazálních buněk (C07._, 

C08._) 
M-8150/3 z buněk ostrůvků (C25._) 
M-8154/3 z buněk ostrůvků a exokrinní, 

smíšený (C25._) 
M-8290/3 z Hürthleho buněk (C73.9) 
M-8310/3 z jasných buněk, NS 
M-8310/3 z jasných buněk, 

mezonefroidní 
M-8300/3 z mukoidních buněk (C75.1) 
M-8214/3 z parietálních buněk (C16._) 
M-8490/3 z prsténčitých buněk 
M-8312/3 z renálních buněk (C64.9) 
M-8322/3 z vodojasných buněk (C75.0) 
M-8530/3 zánětlivý (C50._) 
M-8160/3 žlučovodu (C22.1, C24.0) 
M-8324/0 Adenolipom 
M-8561/0 Adenolymfom (C07._, C08._) 

Adenom 
M-8140/0 NS 
M-8280/0 acidofilní (C75.1) 
M-8281/0 acidofilní-bazofilní, smíšený 

(C75.1) 
M-8550/0 acinární 
M-8210/3 adenokarcinom v polypózním 
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Adenom, pokračování 
Adrenální kortikální 

M-8370/0 NS (C74.0) 
M-8372/0 pigmentovaný (C74.0) 
M-8375/0 smíšeně buněčný (C74.0) 
M-8374/0 z buněk glomerulózy 

(C74.0) 
M-8373/0 z jasných buněk (C74.0) 
M-8371/0 z kompaktních buněk 

(C74.0) 
M-8408/1 agresivní digitální papilární 

(C44._) 
M-8251/0 alveolární (C34._) 
M-8401/0 apokrinní 
M-8140/1 atypický 
M-8300/0 bazofilní (C75.1) 
M-8281/0 bazofilní-acidofilní, smíšený 

(C75.1) 
M-8506/0 bradavky (C50.0) 

Bronchiální 
M-8140/1 NS (C34._) 
M-8200/3 cylindroidní (C34._) 
M-8240/3 karcinoid (C34._) 
M-8323/0 buněčně smíšený 
M-8420/0 ceruminózní (C44.2) 
M-8372/0 černý (C74.0) 
M-8408/1 digitální papilární, agresivní 

(C44._) 
M-8503/0 duktální, NS 
M-8408/0 ekrinní papilární (C44._) 
M-8191/0 embryonální 
M-8380/0 endometroidní, NS 
M-8380/1 endometroidní, hraniční 

malignity 
M-8280/0 eosinofilní (C75.1) 
M-8333/0 fetální (C73.9) 

Folikulární 
M-8330/0 NS (C73.9) 
M-8330/1 atypický (C73.9) 
M-8290/0 z oxyfilních buněk (C73.9) 
M-8170/0 hepatocelulární (C22.0) 
M-8270/0 chromofobní (C75.1) 
M-8504/0 intracystický, papilární 
M-8453/0 intraduktální papilární 

-mucinózní (C25._) 
M-8149/0 kanalikulární 
M-8334/0 koloidní (C73.9) 
M-8204/0 laktující (C50._) 
M-8334/0 makrofolikulární (C73.9) 

Adenom, pokračování 
M-8325/0 metanefrický (C64.9) 
M-9110/0 mezonefrický 
M-8202/0 mikrocystický, NS (C25._) 
M-8441/0 mikrocystický, serózní 
M-8333/0 mikrofolikulární (C73.9) 
M-8146/0 monomorfní 
M-8480/0 mucinózní 
M-8453/0 mucinózní-papilární, 

intraduktální (C25._) 
M-8982/0 myoepiteliální 
M-8290/0 onkocytický 
M-8290/0 oxyfilní 

Papilární 
M-8260/0 NS 
M-8408/1 agresivní digitální (C44._) 
M-8408/0 ekrinní (C44._) 
M-8504/0 intracystický 
M-8453/0 papilární-mucinózní, 

intraduktální (C25._) 
M-8263/0 papilotubulární 
M-8640/1 Pickův tubulární 
M-8372/0 pigmentovaný (C74.0) 
M-8213/0 pilovitý („serrated”) (C18._) 
M-8272/0 pituitární, NS (C75.1) 
M-8940/0 pleomorfní 
M-8941/3 pleomorfní, s karcinomem 

(C07._, C08._) 
M-8212/0 plochý 

Polypoidní 
M-8210/0 NS 
M-8210/2 s adenokarcinomem in situ 
M-8210/3 s adenokarcinomem 
M-8400/0 potní žlázy (C44._) 
M-8410/0 sebaceózní (C44._) 
M- - - - - - -  sebaceum (viz SNOMED) 
M-8441/0 serózní mikrocystický 
M-8281/0 smíšený acidofilní-bazofilní 

(C75.1) 
M-8640/1 testikulární 
M-8190/0 trabekulární 
M-8336/0 trabekulární, hyalinizující 

(C73.9) 

Tubulární 
M-8211/0 NS 
M-8640/1 Pickův 
M-8210/3 s adenokarcinomem 
M-8210/2 s adenokarcinomem in situ 
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Adenom, pokračování 
Tubulovilózní 

M-8263/0 NS 
M-8263/3 s adenokarcinomem 
M-8263/2 s adenokarcinomem in situ 
M-8263/0 viloglandulární 

Vilózní 
M-8261/0 NS 
M-8261/3 s adenokarcinomem 
M-8261/2 s adenokarcinomem in situ 
M-9110/0 Wolffova duktu 
M-8151/0 z beta buněk (C25._) 
M-8290/0 z Hürthleho buněk (C73.9) 
M-8550/0 z acinárních buněk 
M-8550/0 z acinických buněk 
M-8147/0 z bazálních buněk (C07._, 

C08._) 
M-8150/0 z buněk ostrůvků (C25._) 
M-8321/0 z hlavních buněk (C75.0) 
M-8310/0 z jasných buněk 
M-8170/0 z jaterních buněk (C22.0) 
M-8390/0 z kožních adnex (C44._)  
M-8300/0 z mukoidních buněk (C75.1) 
M-8290/0 z oxyfilních buněk, folikulární 

(C73.9) 
M-8322/0 z vodojasných buněk (C75.0) 
M-8640/1 ze Sertoliho buněk 
M-8160/0 žlučovodu (C22.1, C24.0) 
M-9054/0 Adenomatoidní nádor, NS 
M-9300/0 Adenomatoidní nádor, 

odontogenní (C41._) 

Adenomatóza 
M-8220/0 NS 
M-8360/1 endokrinní 
M- - - - - - -  fibrozující (viz SNOMED) 
M-8250/1 plicní (C34._) 
M-8150/0 z buněk ostrůvků (C25._) 

Adenomatózní 
M-8213/0 a hyperplastický polyp, 

smíšený (C18._) 
M- - - - - - -  hyperplazie (viz SNOMED) 

Polyp 
M-8210/0 NS 
M-8210/3 s adenokarcinomem 
M-8210/2 s adenokarcinomem in situ 
M-8210/2 s karcinom in situ 
M-8210/3 s karcinomem 

Adenomatózní, pokračování 
Polyp, pokračování 

M-8213/0 smíšený, a hyperplastický 
(C18._) 

M-8220/0 polypóza tlustého střeva 
(C18._) 

M-8220/3 polypóza tlustého střeva 
s adenokarcinomem (C18._) 

M-8221/0 polypy, mnohotné 
M-8221/3 polypy, mnohotné, 

s adenokarcinomem 
M-- - - - - -  struma (viz SNOMED) 
M-8360/1 Adenomy, mnohočetné, endokrinní 
M-8983/0 Adenomyoepiteliom (C50._) 
M-8932/0 Adenomyom 
M-8932/0 Adenomyom, atypický polypoidní 
M- - - - - - -  Adenomyomatózní hyperplazie 

(viz SNOMED) 
M-- - - - - -  Adenomyóza, NS (viz SNOMED) 
M-8933/3 Adenosarkom 
M-8560/3 Adenoskvamózní karcinom 

Adenóza 
M-- - - - - -  NS (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  fibrozující (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  floridní (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  sklerozující (viz SNOMED) 
- - - - - - - - - Adnexa (viz kožní adnexa) 
C57.4 Adnexa děložní 
C57.4 Adnexa, NS 

Adnexální 
M-8390/3 karcinom (C44._) 
M-8407/3 mikrocystický karcinom 

(C44._) 
M-8390/0 nádor, benigní (C44._) 
M-8700/0 Adrenální medulární paragangliom 

(C74.1) 
M-8700/3 Adrenální medulární 

paragangliom, maligní (C74.1) 
M-8671/0 Adrenální nádor ze zbytků 

nadledviny 

Adrenokortikální 
M-8370/3 adenokarcinom (C74.0) 

Adenom 
M-8370/0 NS (C74.0) 
M-8375/0 buněčně smíšený (C74.0) 
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Adrenokortikální, pokračování 
Adenom, pokračování 

M-8372/0 pigmentovaný (C74.0) 
M-8374/0 z buněk glomerulózy 

(C74.0) 
M-8373/0 z jasných buněk (C74.0) 
M-8371/0 z kompaktních buněk 

(C74.0) 
M-8370/3 karcinom (C74.0) 

Nádor 
M-8370/0 NS (C74.0) 
M-8370/0 benigní (C74.0) 
M-8370/3 maligní (C74.0) 

Adultní 
M-9080/0 cystický teratom 
M-8904/0 rhabdomyom 
M-9080/0 teratom, NS 
M-9080/0 teratom, cystický 
M-8620/1 typ nádoru z buněk granulózy 

(C56.9) 
M-8901/3 typ pleomorfního 

rhabdomyosarkomu 

Adultní z T buněk 
M-9827/3 leukemie (zahrnuje všechny 

varianty) 
M-9827/3 leukemie/lymfom (HTLV-1 

pozitivní) (zahrnuje všechny 
varianty) 

M-9827/3 lymfom (zahrnuje všechny 
varianty) 

M-9827/3 lymfom/leukemie (zahrnuje 
všechny varianty) 

M-9961/3 Agnogenní myeloidní metaplazie 

Agresivní 
M-8841/1 angiomyxom 
M-8408/1 digitální papilární adenom 

(C44._) 
M-8821/1 fibromatóza 
M-9948/3 leukemie z NK buněk 
M-9200/1 osteoblastom (C40._, C41._) 
M-8408/1 papilární adenom, digitální 

(C44._) 
M-8730/0 Achromický névus (C44._) 
M-9705/3 AILD, periferní lymfom z T buněk 

(Angioimunoblastická 
lymfadenopatie s dysproteinemií) 
[obs] 

M-8077/2 AIN III (C21.1) 
M-8075/3 Akantolytický dlaždicový 

karcinom 
M- - - - - - -  Akantom z jasných buněk (viz 

SNOMED) 

Akcesorní 
C72.5 nerv, NS 
C72.5 nerv, spinální 
C31.9 paranasální sinus 
C31.9 sinus, NS 
C31.9 sinus, paranasální 
M-8744/3 Akrální lentiginózní melanom, 

maligní (C44._) 
C40.0 Akromioklavikulární kloub 
M-8402/0 Akrospirom, ekrinní (C44._) 
M- - - - - - -  Aktinická keratóza (viz SNOMED) 
C72.4 Akustický nerv 
M-9560/0 Akustický neurom (C72.4) 

Akutní 
M-9840/3 erytremická myelóza (C42.1) 

[obs] 
M-9840/3 erytremie (C42.1) [obs] 
M-9931/3 myelofibróza (C42.1) 
M-9931/3 myeloskleróza, NS (C42.1) 
M-9931/3 panmyelóza s myelofibrózou 

(C42.1) 
M-9931/3 panmyelóza, NS (C42.1) [obs] 
M-9754/3 progresivní histiocytóza X 

Alfa 
M-8152/1 nádor z buněk alfa, NS 

(C25._) 
M-8152/3 nádor z buněk alfa, maligní 

(C25._) 
M-9762/3 nemoc z lehkých řetězců alfa 

ALL 
M-9826/3 B (viz také M-9687/3) 
M-9836/3 c (viz také M-9728/3) 
M-9837/3 kortikální T (viz také 

M-9729/3) 
M-9836/3 Pre-B (viz také M-9728/3) 
M-9836/3 Pre-pre-B (viz také M-9728/3) 
M-9837/3 Pre-T (viz také M-9729/3) 
M-9836/3 Pro-B (viz také M-9728/3) 
M-9837/3 Pro-T (viz také M-9729/3) 
M-9836/3 ze společných B 

prekurzorových buněk (viz 
také M-9728/3) 
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ALL, pokračování 
M-9837/3 zralá T (viz také M-9729/3) 

Alveolární 
M-8902/3 a embryonální 

rhabdomyosarkom, smíšený 
M-8251/3 adenokarcinom (C34._) 
M-8251/0 adenom (C34._) 
M-8250/3 buňky, karcinom (C34._) 
M-8251/3 karcinom (C34._) 
M-9133/3 nádor, intravaskulární 

bronchiální (C34._) [obs] 
M-8920/3 rhabdomyosarkom 
M-8902/3 rhabdomyosarkom 

a embryonální 
rhabdomyosarkom, smíšený 

M-9581/3 sarkom měkkých tkání 

Alveolární sliznice 
C03.9 NS 
C03.1 dolní 
C03.0 horní 

Alveolární výběžek 
C03.9 NS 
C03.1 dolní 
C03.0 horní 

Alveolární výběžek, sliznice 
C03.9 NS 
C03.1 dolní 
C03.0 horní 
M-8745/3 Amelanotický desmoplastický 

melanom (C44._) 
M-8730/3 Amelanotický melanom (C44._) 

Ameloblastický 
M-9271/0 fibrodentinom (C41._) 
M-9290/3 fibrodentinosarkom (C41._) 
M-9330/0 fibrom (C41._) 
M-9290/0 fibroodontom (C41._) 
M-9290/3 fibroodontosarkom (C41. ) 
M-9330/3 fibrosarkom (C41._) 
M-9270/3 karcinom (C41._) 
M-9290/3 odontosarkom (C41._) 
M-9330/3 sarkom (C41._) 
M-9310/0 Ameloblastom, NS (C41._) 
M-9310/3 Ameloblastom, maligní (C41._) 
M- - - - - - -  AML (viz leukemie, AML) 
C24.1 Ampula Vaterova 
C20.9 Ampulla recti 

M- - - - - - -  Amputační neurom (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  Amyloidní nádor (viz SNOMED) 
M-8345/3 Amyloidní stroma, medulární 

karcinom (C73.9) 
M-9769/1 Amyloidóza, primární 
M-8215/3 Anální dukty, adenokarcinom 

(C21.1 ) 
M-8077/2 Anální intraepiteliální neoplazie, 

stupeň III (C21.1) 
C21.1 Anální kanál 
M-8215/3 Anální žlázky, adenokarcinom 

(C21.1) 

Anaplastický 
M-9401/3 astrocytom (C71._) 
M-9392/3 ependymom (C71._) 
M-9505/3 gangliogliom 
M-8021/3 karcinom, NS 
M-9082/3 maligní teratom 
M-9530/3 meningiom (C70._) 
M-9382/3 oligoastrocytom (C71._) 
M-9451/3 oligodendrogliom (C71._) 
M-9390/3 papilom choroidálního plexu 

(C71.5) 
M-9062/3 seminom (C62._) 
M-9082/3 teratom, maligní 
M- - - - - /-4 Anaplastický (viz kód pro stupeň –

„grading”, str. 44) 
M-9560/0 Ancientní schwannom 

Androblastom 
M-8630/1 NS 
M-8630/0 benigní 
M-8630/3 maligní 
M-8640/1 tubulární, NS 
M-8641/0 tubulární, se střádáním lipidů 

(C56.9) 

Anémie 
M-9980/3 refrakterní, NS (C42.1) 
M-9980/3 refrakterní, bez sideroblastů 

(C42.1) 
M-9983/3 refrakterní, s excesem blastů 

(RAEB) (C42.1 ) 
M-9984/3 refrakterní, s excesem blastů 

v transformaci (RAEB-T) 
(C42.1) [obs] 

M-9982/3 refrakterní, s prsténčitými 
sideroblasty (RARS) (C42.1) 
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Anémie, pokračování 
M-9982/3 refrakterní, se sideroblasty 

(C42.1 ) 
M- - - - - - -  Aneurysmatická kostní cysta (viz 

SNOMED) 
M-9535/0 Angioblastický meningiom 

(C70._) [obs] 
M-9161/1 Angioblastom 
M-9766/1 Angiocentrická 

imunoproliferativní léze 

Angioendoteliom 
M-9130/1 NS 
M-9135/1 endovaskulární papilární 
M-9130/1 vřetenobuněčný 
M-9680/3 Angioendoteliomatóza 

Angiofibrom 
M-9160/0 NS 
M-9160/0 celulární 
M-9160/0 juvenilní 
M-9160/0 obrovskobuněčný 
M- - - - - - -  Angiofolikulární hyperplazie, 

benigní (viz SNOMED) 
M-9767/1 Angioimunoblastická 

lymfadenopatie 
M-9705/3 Angioimunoblastická 

lymfadenopatie s dysproteinemií 
(AILD), periferní lymfom 
z T buněk [obs] 

M-9141/0 Angiokeratom 
M-8894/0 Angioleiomyom 
M-8861/0 Angiolipom, NS 
M-8856/0 Angiolipom, infiltrující 
M-9120/0 Angiom, NS 
M- - - - - - -  Angiom, pavoučkovitý 

(viz SNOMED) 
M-8836/1 Angiomatoidní fibrózní 

histiocytom 
M- - - - - - -  Angiomatóza, NS (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  Angiomatózní lymfoidní 

hamartom (viz SNOMED) 
M-9534/0 Angiomatózní meningiom (C70._) 
M-8826/0 Angiomyofibroblastom 
M-8860/0 Angiomyolipom 
M-8894/0 Angiomyom 
M-8894/3 Angiomyosarkom 

M-8841/1 Angiomyxom 
M-8841/1 Angiomyxom, agresivní 
M-9120/3 Angiosarkom 
M-9363/0 Anlage nádor, retinal 
C21.8 Anorektální spojení 
C21.8 Anorektum 

Antrum 
C31.0 NS 
C30.1 mastoideum 
C31.0 maxilární 
C16.3 pylorické 
C16.3 žaludku 
M-8623/1 Anulární tubuly, stromální 

gonadální nádor (C56.9) 
C21.0 Anus, NS (vyjma Kůže anu 

a paerianální C44.5) 
C44.5 Anus, kůže 
C49.3 Aorta, NS 
C49.4 Aorta, břišní 
C77.2 Aortická uzlina 
M-8691/1 Aortopulmonální paragangliom 

(C75.5) 
C67.1 Apex vesicae (močového měchýře) 

Apokrinní 
M-8401/3 adenokarcinom 
M-8401/0 adenom 
M-8401/0 cystadenom 
M-8573/3 metaplazie, 

s adenokarcinomem 
M-8573/3 metaplazie, s karcinomem 
M- - - - - - -  Aponeurotický fibrom, juvenilní 

(viz SNOMED) 

Aponeuróza 
C49.9 NS  
C49.1 palmární  
C49.2 plantární 
M-9044/3 Aponeurózy a šlachy, sarkom 

z jasných buněk (C49._) 
C18.1 Appendix 
M-8248/1 Apudom 
M-9471/3 Arachnoidální sarkom mozečku, 

ohraničený (C71.6) [obs] 

Arachnoidea 
C70.9 NS  
C70.0 intrakraniální  
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Arachnoidea, pokračování 
C70.1 spinální 
C09.1 Arcus palatoglossus 
C09.1 Arcus palatoglossus 
C09.1 Arcus palatoglossus 
C09.1 Arcus palatopharyngeus 
C09.1 Arcus palatopharyngeus 
C50.0 Areola 
M-8240/1 Argentafinní karcinoidní nádor, 

NS 
M-8241/3 Argentafinní karcinoidní nádor, 

maligní (vyjma apendix 
M-8240/1) 

M-8240/1 Argentafinom, NS [obs] 
M-8241/3 Argentafinom, maligní [obs] 

Arhenoblastom 
M-8630/1 NS 
M-8630/0 benigní 
M-8630/3 maligní 
C49.0 Arteria carotis 
C49.3 Arteria mammaria interna 

Arterie 
C49.9 NS 
C49.3 aorta, NS 
C49.4 aorta, abdominální 
C49.3 axilární 
C49.0 carotis 
C49.4 coeliaca 
C49.2 femorální 
C49.5 iliaca 
C49.4 mezenteriální 
C49.1 radialis 
C49.4 renální 
C49.3 subclavia 
C49.1 ulnaris 
M-9123/0 Arteriovenózní hemangiom 

Aryepiglotická řasa 
C13.1 NS (vyjma laryngeálního 

povrchu aryepiglotické řasy 
C32.1) 

C13.1 hypofaryngeální povrch 
C32.1 laryngeální povrch 
C32.3 Arytenoidní chrupavka 
C13.1 Arytenoidní řasa 
M-9365/3 Askinův nádor 

M-9430/3 Astroblastom (C71._) 
M-9400/3 Astrocytický gliom (C71._) 

Astrocytom 
M-9400/3 NS (C71._) 
M-9401/3 anaplastický (C71._) 
M-9400/3 cystický (C71._) [obs] 
M-9412/1 desmoplastický infantilní 

(C71._) 
M-9400/3 difuzní (C71._) 
M-9400/3 difuzní, nízkého stupně (low 

grade) (C71._) 
M-9420/3 fibrilární (C71._) 
M-9420/3 fibrózní (C71._) 
M-9411/3 gemistocytární (C71._) 
M-9421/1 juvenilní (C71._) 
M-9400/3 nízkého stupně (low grade) 

(C71._) 
M-9400/3 nízkého stupně (low grade) 

difuzní (C71._) 
M-9421/1 pilocytický (C71._) 
M-9421/1 piloidní (C71._) 
M-9410/3 protoplazmický (C71._) 
M-9383/1 subependymální, NS (C71._) 
M-9384/1 subependymální, 

obrovskobuněčný (C71._) 
M-9400/3 Astrogliom (C71._) [obs] 
C41.2 Atlas 

Atypický(á) 
M-8140/1 adenom 
M-8830/1 fibroxantom 
M-8830/1 fibrózní histiocytom 
M-8330/1 folikulární adenom (C73.9) 
M- - - - - - -  hyperplazie (viz SNOMED) 
M-8249/3 karcinoidní nádor 
M-8893/0 leiomyom 
M-8850/1 lipom 
M-8513/3 medulární karcinom (C50._) 
M-9539/1 meningiom (C70._) 
M-9390/1 papilom choroidálního plexu 

(C71.5) 
M-8932/0 polypoidní adenomyom 

Proliferativní 
M-8380/1 endometroidní nádor 
M-8472/1 mucinózní nádor (C56.9) 
M-8462/1 papilární serózní nádor 

(C56.9) 
M-8444/1 proliferující nádor z jasných 

buněk (C56.9) 
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Atypický(á), pokračování 
M-8442/1 proliferující serózní nádor 

(C56.9) 
M-9508/3 teratoidní/rhabdoidní nádor 

(C71._) 
M-8585/1 thymom, NS (C37.9) 
M-8585/3 thymom, maligní (C37.9) 
C77.0 Aurikulární uzlina 

Autonomní nervový systém 
C47.9 NS 
C47.3 axily 
C47.2 bérce 
C47.6 boku 
C47.0 brady 
C47.4 břicha 
C47.4 břišní stěny 
C47.0 cervikální oblasti 
C47.0 čela 
C47.2 dolní končetiny 
C47.0 fossa pterygoidea 
C47.5 gluteální oblasti 
C47.0 hlavy 
C47.5 hráze 
C47.0 hrdla 
C47.3 hrudní stěny 
C47.3 hrudníku 
C47.3 hrudníku (vyjma thymu, srdce 

a mediastina C37._, C38._) 
C47.5 hýždě 
C47.3 infraklavikulární oblasti 
C47.5 inguinální oblasti 
C47.1 jamky loketní 
C47.2 jamky podkolenní 
C47.2 kolene 
C47.2 kotníku 
C47.0 kštice 
C47.2 kyčle 
C47.1 lokte 
C47.2 nohy 
C47.0 obličeje 
C69.6 očnice 
C47.1 palce ruky 
C47.5 pánve 
C47.2 paty 
C47.1 paže 
C47.2 prstu nohy 
C47.1 prstu ruky 
C47.1 předloktí 
C47.4 pupku 
C47.1 ramene 

Autonomní nervový systém, 
pokračování 

C47.1 ruky 
C47.5 sakrokokcygeální oblasti 
C47.3 skapulární oblasti 
C47.0 spánku 
C47.2 stehna 
C47.3 stěny hrudníku 
C47.0 supraklavikulární oblasti 
C47.6 trupu 
C47.5 třísla 
C47.0 tváře 
C47.6 zad 
C47.1 zápěstí 
M-8936/1 Autonomní nervy, nádor, 

gastrointestinální 

Axila 
C76.1 NS 
C44.5 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.3 NS (sarkom, lipom) 
C47.3 autonomní nervový systém 
C49.3 fibrózní tkáň 
C44.5 kůže 
C77.3 lymfatická uzlina 
C49.3 měkká tkáň 
C47.3 periferní nerv 
C49.3 podkožní tkáň 
C49.3 tuková tkáň 
C49.3 vazivová tkáň 

Axilární 
C49.3 arterie 
C77.3 lymfatická uzlina 
C50.6 výběžek mléčné žlázy 
C41.2 Axis 

B 
M-9826/3 B-ALL (viz také M-9687/3) 
M-9836/3 B-ALL ze společných prekurzorů 

(viz také M-9728/3) 
M-8722/3 Balónové buňky - melanom 

(C44._) 
M-8722/0 Balónové buňky - névus (C44._) 
M-9699/3 BALT lymfom 
M- - - - - - -  Barrettův jícen (viz SNOMED) 
C51.0 Bartholinova žláza 
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C71.7 Basis pedunculi cerebri 
C71.0 Bazální ganglia 
M-8083/3 Bazaloidní dlaždicový karcinom 
M-8123/3 Bazaloidní karcinom (C21.1) 

Bazocelulární 
M-8147/3 adenokarcinom (C07._, 

C08._) 
M-8147/0 adenom (C07._, C08._) 
M-8090/3 epiteliom (C44._) 

Karcinom 
M-8090/3 NS (C44._) 
M-8092/3 desmoplastický typ (C44._) 
M-8093/3 fibroepiteliální (C44._) 
M-8093/3 fibroepitheliální, Pinkusova 

typu 
M-8092/3 infiltrující, NS (C44._) 
M-8092/3 infiltrující, nesklerozující 

(C44._) 
M-8092/3 infiltrující, sklerozující 

(C44._) 
M-8097/3 mikronodulární (C44._) 
M-8092/3 morphea (C44._) 
M-8091/3 multicentrický (C44._) 
M-8091/3 multifokální superficiální 

(C44._) 
M-8097/3 nodulární (C44._) 
M-8090/3 pigmentovaný (C44._) 
M-8090/1 nádor (C44._) 
M- - - - - - -  papilom (viz SNOMED) 
M-8098/3 Bazocelulární karcinom adenoidní 

(C53._) 

Bazofilní 
M-8281/0 acidofilní adenom, smíšený 

(C75.1) 
M-8281/3 acidofilní karcinom, smíšený 

(C75.1) 
M-8300/3 adenokarcinom (C75.1) 
M-8300/0 adenom (C75.1) 
M-8300/3 karcinom (C75.1) 
M-8281/0 Bazofilní-acidofilní adenom, 

smíšený (C75.1) 
M-8281/3 Bazofilní-acidofilní karcinom, 

smíšený (C75.1) 
M-8094/3 Bazoskvamózní karcinom (C44._) 
M-8094/3 Bazoskvamózní karcinom, 

smíšený (C44._) 

M- - - - - - -  Bazoskvamózní papilom (viz 
SNOMED) 

M-8833/3 Bednářův nádor (C44._) 
C69.4 Bělima 
M-8319/3 Belliniho ductus, karcinom 

(C64.9) 
M- - - - - /0 Benigní (viz kód chování, str. 40) 

Bérec 
C76.5 NS 
C44.7 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.2 NS (sarkom, lipom) 
C49.2 fibrózní tkáň 
C49.2 kosterní sval 
C44.7 kůže 
C49.2 měkká tkáň 
C49.2 podkožní tkáň 
C49.2 sval 
C49.2 šlacha 
C49.2 šlachová pochva 
C49.2 tuková tkáň 
C49.2 vazivová tkáň 
M-8151/0 Beta buňky, adenom (C25._) 
M-8151/3 Beta buňky, nádor, maligní 

(C25._) 
C49.1 Biceps brachii, sval 
C49.2 Biceps femoris, sval 

Bifázický 
M-9053/3 mezoteliom, NS 
M-9053/3 mezoteliom, maligní 
M-9043/3 synoviální sarkom 
C71.0 Bílá hmota centrální 
C71.0 Bílá hmota mozku 
M-8264/0 Biliární papilomatóza (C22.1, 

C24.0) 
M- - - - - - -  Bílý houbovitý névus (viz 

SNOMED) 
M-8893/0 Bizarní leiomyom 

Blastom 
M-8000/3 NS 
M-8973/3 pleuropulmonální 
M-8972/3 plicní (C34._) 
C04.1 Boční část spodiny dutiny ústní 
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Boční stěna 
C14.0 faryngu, NS 
C67.2 měchýře 
C10.2 mezofaryngu 
C11.2 nazofaryngu 
C10.2 orofaryngu 
M-8314/3 Bohatý na lipidy, karcinom 

(C50._) 
M-8641/0 Bohatý na lipidy, nádor ze 

Sertoliho buněk 
M-8583/1 Bohatý na lymfocyty, thymom, NS 

(C37.9) 
M-8583/3 Bohatý na lymfocyty, thymom, 

maligní (C37.9) 

Bok 
C76.7 NS 
C44.5 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.6 NS (sarkom, lipom) 
C47.6 autonomní nervový systém 
C49.6 fibrózní tkáň 
C49.6 kosterní sval 
C44.5 kůže 
C49.6 měkká tkáň 
C47.6 periferní nerv 
C49.6 podkožní tkáň 
C49.6 sval 
C49.6 šlacha 
C49.6 šlachová pochva 
C49.6 tuková tkáň 
C49.6 vazivová tkáň 
C44.2 Boltec, NS 
C44.2 Boltec, kůže 
M-8910/3 Botryoidní sarkom 
M-8081/2 Bowenova nemoc (C44._) 
M-8081/2 Bowenův typ, intraepidermální 

dlaždicový karcinom (C44._) 
M- - - - - /-6 B-prekurzor (viz kód označování 

buněk, str. 45) 

Brada 
C44.3 NS 
C44.3 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.0 NS (sarkom, lipom) 
C47.0 autonomní nervový systém 

Brada, pokračování 
C49.0 fibrózní tkáň 
C44.3 kůže 
C49.0 měkká tkáň 
C47.0 periferní nerv 
C49.0 podkožní tkáň 
C49.0 vazivová tkáň 
M-8051/3 Bradavičnatý karcinom 
C50.0 Bradavka 

Brachiální 
C47.1 nerv 
C47.1 plexus 
C77.3 uzlina 
C10.4 Branchiální štěrbina (pokud je 

místem vzniku nádoru) 
C49.3 Bránice 

Brennerův nádor 
M-9000/0 NS (C56.9) 
M-9000/1 hraniční malignity (C56.9) 
M-9000/3 maligní (C56.9) 
M-9000/1 proliferující (C56.9) 

Bronchiální adenom 
M-8140/1 NS (C34._) 
M-8200/3 cylindroidní (C34._) 
M-8240/3 karcinoidní (C34._) 
M-9133/3 Bronchiální alveolární nádor, 

intravaskulární (C34._) [obs] 
C77.1 Bronchiální uzlina 
M-8250/3 Bronchiolární adenokarcinom 

(C34._) 
M-8250/3 Bronchiolární karcinom (C34._) 

Bronchioloalveolární 
M-8250/3 adenokarcinom, NS (C34._) 

Karcinom 
M-8250/3 NS (C34._) 
M-8254/3 indeterminovaný (C34._) 
M-8253/3 mucinózní (C34._) 
M-8252/3 nemucinózní (C34._) 
M-8254/3 smíšený mucinózní 

a nemucinózní (C34._) 
M-8254/3 z Clarových a pohárkových 

buněk (C34._) 
M-8252/3 z Clarových buněk (C34._) 
M-8252/3 z pneumocytů II. typu 

(C34._) 
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Bronchioloalveolární, 
pokračování 

Karcinom, pokračování 
M-8254/3 z pneumocytů II. typu 

a pohárkových buněk 
(C34._) 

M-8253/3 z pohárkových buněk 
(C34._) 

C34.9 Bronchiolus 
C34.9 Bronchogenní 
C77.1 Bronchopulmonální uzlina 

Bronchus 
C34.9 NS 
C34.0 carina 
C34.3 dolního laloku 
C34.0 hlavní 
C34.1 horního laloku 
C34.2 středního laloku 
M-8100/0 Brookeův nádor (C44._) 
C37.9 Brzlík 

Břicho 
C76.2 NS 
C47.4 autonomní nervový systém 
C44.5 kůže 
C47.4 periferní nerv 
C49.4 podkožní tkáň 
C49.4 sval 
C49.4 vazivová tkáň 

Břišní 
C49.4 aorta 
C15.2 jícen 
C77.2 uzlina 
C49.4 vena cava 
M-8822/1 Břišní desmoid 
M-8822/1 Břišní fibromatóza 

Břišní stěna 
C76.2 NS 
C44.5 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.4 NS (sarkom, lipom) 
C47.4 autonomní nervový systém 
C49.4 fibrózní tkáň 
C49.4 kosterní sval 
C44.5 kůže 
C49.4 měkká tkáň 
C47.4 periferní nerv 
C49.4 podkožní tkáň 

Břišní stěna, pokračování 
C49.4 sval 
C49.4 tuková tkáň 
C49.4 vazivová tkáň 
C06.0 Bukální sliznice 

Buněčný 
M-9160/0 angiofibrom 
M-9391/3 ependymom (C71._) 
M-8810/1 fibrom (C56.9) 
M-8892/0 leiomyom 
M-8790/0 modrý névus (C44._) 
M-9560/0 schwannom 
M- - - - - /-9 Buněčný typ neurčen, neudán nebo 

nepoužitelný (viz kód pro 
vyznačení imunofenotypu, str. 45) 

M-8015/3 Buňky se sklovitou cytoplazmou - 
karcinom 

M-8374/0 Buňky zona glomerulosa - 
kortikální adenom nadledviny 
(C74.0) 

Burkitt (Burkittův) 
M-9826/3 leukemie z Burkittových 

buněk (viz také M-9687/3) 
M-9687/3 lymfom, NS (zahrnuje 

všechny varianty) (viz také 
M-9826/3) 

M-9687/3 nádor [obs] (zahrnuje všechny 
varianty) (viz také M-9826/3) 

M-9826/3 typ akutní leukemie (viz také 
M-9687/3) 

M-9687/3 typ maligního lymfomu, 
nediferencovaný [obs] 
(zahrnuje všechny varianty) 
(viz také M-9826/3) 

M-9687/3 typ maligního lymfomu, 
z malých nerozštěpených 
buněk [obs] (zahrnuje 
všechny varianty) (viz také 
M-9826/3) 

M-9687/3 Burkitt-like lymfom  
C49.9 Burza, NS 

C 
M-8345/3 C buňky - karcinom (C73.9) 
C18.0 Caecum 
M-9836/3 C-ALL (viz také M-9728/3) 
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C75.2 Canalis craniopharyngicus 
C71.0 Capsula interna 
C34.0 Carina tracheae 
C75.4 Caroticum, glomus 
M-8692/1 Caroticum, glomus, nádor (C75.4) 
M-8692/1 Caroticum, glomus, paragangliom 

(C75.4) 
M-8589/3 CASTLE 
C72.1 Cauda equina 
C30.1 Cavum tympani 
M-9718/3 CD30+ lymfom z T buněk, 

primární kožní (C44._) 
M-9718/3 CD30+ lymfoproliferativní 

porucha z T buněk, primární 
kožní (C44._) 

M-9272/0 Cementální dysplazie, periapikální 
(C41._) 

M-9274/0 Cementifikující fibrom (C41._) 
M-9273/0 Cementoblastom, benigní (C41._) 
M-9272/0 Cementom, NS (C41._) 
M-9275/0 Cementom, gigantiformní (C41._) 
M-9272/0 Cementooseální dysplazie, 

periapikální (C41._) 
M-9274/0 Cementoosifikující fibrom (C41._) 

Centrální 
C71.0 bílá hmota 
C50.1 část prsu 
C72.9 nervový systém 

M-9321/0 fibrom, odontogenní (C41._) 
M-9500/3 neuroblastom (C71._) 
M-9506/1 neurocytom 
M- - - - - - -  obrovskobuněčný granulom 

(viz SNOMED) 
M-9321/0 odontogenní fibrom (C41._) 
M-9186/3 osteosarkom (C40._, C41._) 
M-9186/3 osteosarkom, konvenční 

(C40._, C41._) 
M-9473/3 primitivní neuroektodermový 

nádor, NS (C71._) 

Ceruminózní 
M-8420/3 adenokarcinom (C44.2) 
M-8420/0 adenom (C44.2) 
M-8420/3 karcinom (C44.2) 
C44.2 Ceruminózní žláza 

Cervikální 
C15.0 jícen 
C53.0 kanál 
C72.0 mícha 
C76.0 oblast, NS 
C47.0 plexus 
C77.0 uzlina 
M-8077/2 Cervikální intraepiteliální 

neoplazie, stupeň (grade) III 
(C53._) 

Cervikální oblast 
C76.0 NS 
C44.4 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.0 NS (sarkom, lipom) 
C47.0 autonomní nervový systém 
C49.0 fibrózní tkáň 
C44.4 kůže 
C49.0 měkká tkáň 
C47.0 periferní nerv 
C49.0 podkožní tkáň 
C49.0 tuková tkáň 
C49.0 vazivová tkáň 

Cervix 
C53.9 NS 
C53.9 děložní 
C53.8 skvamokolumnární junkce 
C53.9 uteri 
C67.5 Cervix vesicae 
C49.9 Céva, NS 
C69.3 Cévnatka (choroidea) 
M-8077/2 CIN III, NS (C53._) (viz pravidla 

kódování, str. 40) 
M-8077/2 CIN III, s těžkou dysplazií (C53._) 

(viz pravidla kódování, str. 40) 
M-8252/3 Clarovy buňky - 

bronchioloalveolární karcinom 
z Clarových buněk (C34._) 

M-8254/3 Clarovy buňky - 
bronchioloalveolární karcinom 
z Clarových buněk 
a z pohárkových buněk (C34._) 

C51.2 Clitoris 
C77.4 Cloquetova uzlina 
C75.5 Coccygeale - glomus 
M-9230/0 Codmanův nádor (C40._, C41._) 
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M- - - - - - -  Colitis cystica profunda (viz 
SNOMED) 

C25.7 Collum pancreatis 

Colon 
C18.9 NS 
C18.1 appendix 
C18.2 ascendens 
C18.0 caecum 
C18.6 descendens 
C18.7 esovitá klička 
C18.3 hepatická flexura 
C18.6 levý tračník 
C18.5 lienální flexura 
C18.2 pravý tračník 
C19.9 rectosigmoideum 
C18.7 sigmoideum 
C18.4 transversum 
C19.9 Colon a rectum 
C44.3  Columnella 
C00.6 Comissura labiorum 

Condyloma 
M-- - - - - -  NS (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  accuminatum (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  accuminatum, obrovské (viz 

SNOMED) 
C44.2 Concha auriculae 
C72.0 Conus medullaris 
C49.1 Coracobrachialis - musculus 

Corpus 
C71.8 callosum 
C60.2 cavernosum 
C69.4 ciliare 
C60.2 penis 
C71.0 striatum 
C54.9 uteri 
C16.2 ventriculi 
C75.3 Corpus pineale 
C68.0 Cowperova žláza 
M-9473/3 CPNET (C71._) 
C32.3 Cricoidea - cartilago 
C13.0 Cricopharynx 
C32.3 Cuneiformis - cartilago 
M-8121/3 Cylindrické buňky - karcinom 

(C30.0, C31._) 
M-8344/3 Cylindrické buňky - papilární 

karcinom (C73.9) 

M-8121/1 Cylindrické buňky - papilom 
(C30.0, C3l._) 

M-8200/3 Cylindroidní adenokarcinom 
M-8200/3 Cylindroidní bronchiální adenom 

(C34._) 

Cylindrom 
M-8200/3 NS (vyjma cylindromu kůže 

M-8200/0) 
M-8200/0 ekrinní dermální (C44._) 
M-8200/0 kůže (C44._) 

Cysta 
M-- - - - - -  NS (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  aneuryzmatická kostní 

(viz SNOMED) 
M-- - - - - -  dásně, NS (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  dásně, odontogenní (viz 

SNOMED) 

Dermoidní 
M-9084/0 NS 
M-9084/3 s maligní transformací 

(C56.9) 
M-9084/3 se sekundárním nádorem 
M- - - - - - -  ductus nasopalatini 

(viz SNOMED) 
M- - - - - - -  ductus thyreoglossi 

(viz SNOMED) 
M-- - - - - -  enterogenní (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  epidermoidní (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  erupční (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  folikulární, čelisti (viz 

SNOMED) 
M-- - - - - -  ganglion (viz SNOMED) 
M-9301/0 kalcifikující odontogenní 

(C41._) 
M- - - - - - -  kongenitální, NS (viz 

SNOMED) 

Odontogenní 
M- - - - - - -  NS (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  dásně (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  eruptivní (viz SNOMED) 
M-9301/0 kalcifikující (C41._) 
M- - - - - - -  primordiární (viz 

SNOMED) 
M- - - - - - -  zubního původu (viz 

SNOMED) 
M-- - - - - -  pilární (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  primordiární (viz SNOMED) 
M-8103/0 proliferující tricholemální 
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Cysta, pokračování 
M-- - - - - -  radikulární (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  sebaceózní (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  solitární (viz SNOMED) 
M-8103/0 tricholemální, proliferující 
M- - - - - - -  zubního původu (viz 

SNOMED) 

Cystadenofibrom 
M-9013/0 NS 

Endometroidní 
M-8381/0 NS 
M-8381/1 hraničně maligní 
M-8381/3 maligní 

Mucinózní 
M-9015/0 NS 
M-9015/1 hraničně maligní 
M-9015/3 maligní 

Serózní 
M-9014/0 NS 
M-9014/1 hraničně maligní 
M-9014/3 maligní 
M-8313/0 z jasných buněk (C56.9) 
M-8313/1 z jasných buněk, hraničně 

maligní (C56.9) 

Cystadenokarcinofibrom 
M-9015/3 mucinózní 
M-9014/3 serózní 
M-8313/3 z jasných buněk (C56.9) 

Cystadenokarcinom 
M-8440/3 NS 
M-8380/3 endometroidní 
M-8470/3 mucinózní, NS (C56.9) 
M-8470/2 mucinózní, neinvazívní 

(C25._) 

Papilární 
M-8450/3 NS (C56.9) 
M-8471/3 mucinózní (C56.9) 
M-8471/3 pseudomucinózní (C56.9) 
M-8460/3 serózní (C56.9) 
M-8470/3 pseudomucinózní, NS (C56.9) 
M-8441/3 serózní, NS (C56.9) 
M-8551/3 z acinárních buněk 
M-8161/3 žlučovodu (C22.1, C24.0) 

Cystadenom 
M-8440/0 NS 
M-8401/0 apokrinní 
M-8404/0 ekrinní (C44._) 

Cystadenom, pokračování 
M-8380/0 endometroidní, NS 
M-8380/1 endometroidní, hraničně 

maligní 
M-8561/0 lymfomatózní, papilární 

(C07._, C08._) 
M-8470/0 mucinózní, NS (C56.9) 
M-8472/1 mucinózní, hraničně maligní 

(C56.9) 

Papilární 
M-8450/0 NS (C56.9) 
M-8451/1 hraničně maligní (C56.9) 
M-8561/0 lymfomatózní (C07._, 

C08._) 
M-8471/0 mucinózní, NS (C56.9) 
M-8473/1 mucinózní, hraničně 

maligní (C56.9) 
M-8471/0 pseudomucinózní, NS 

(C56.9) 
M-8473/1 pseudomucinózní, hraničně 

maligní (C56.9) 
M-8460/0 serózní, NS (C56.9) 
M-8462/1 serózní, hraničně maligní 

(C56.9) 
M-8470/0 pseudomucinózní, NS (C56.9) 
M-8472/1 pseudomucinózní, hraničně 

maligní (C56.9) 
M-8441/0 serózní, NS (C56.9) 
M-8442/1 serózní, hraničně maligní 

(C56.9) 
M-8443/0 z jasných buněk (C56.9) 
M-8161/0 žlučovodu (C22.1, C24.0) 

Cystický, á 
M-9400/3 astrocytom (C71._) [obs] 
M-8959/1 částečně diferencovaný 

nefroblastom (C64.9) 
M-9173/0 hygrom 
M-8508/3 hypersekreční karcinom 

(C50._) 
M-8200/3 karcinom, adenoidně cystický 
M-9173/0 lymfangiom 
M-9055/1 mezoteliom, NS (C48._) 
M-9055/0 mezoteliom, benigní (C48._) 

[obs] 
M-8472/1 mucinózní, nádor o hraniční 

malignitě (C56.9) 
M-8470/1 mucinózní, nádor se střední 

dysplazií (C25._) 
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Cystický, á, pokračování 
Nádor 

M-8454/0 atrioventrikulárního uzlu 
(C38.0) 

M-8472/1 mucinózní, o hraniční 
malignitě (C56.9) 

M-8470/1 mucinózní, se střední 
dysplazií (C25._) 

M-8452/1 papilární (C25._) 
M-8462/1 serózní papilární, 

o hraniční malignitě 
(C56.9) 

M-8444/1 z jasných buněk, o hraniční 
malignitě (C56.9) 

M-8444/1 nádor z jasných buněk, 
o hraniční malignitě (C56.9) 

M-8959/1 nefroblastom, částečně 
diferencovaný (C64.9) 

Nefrom 
M-8959/0 benigní (C64.9) 
M-8959/3 maligní (C64.9) 
M-8959/3 multilokulární, maligní 

(C64.9) 
M- - - - - - -  nemoc prsu (viz SNOMED) 
M-8452/1 papilární nádor (C25._) 
M-8462/1 serózní papilární nádor, 

o hraniční malignitě (C56.9) 
M-8452/1 solidní nádor (C25._) 
M-9080/0 teratom, NS 
M-9080/0 teratom, adultní 
M-8100/0 Cysticum adenoides, epithelioma 

(C44._) 
M- - - - - - -  Cystitis cystica (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  Cystitis, papilární (viz SNOMED) 

Cystom 
M-8440/0 NS 
M-8470/0 mucinózní (C56.9) 
M-8441/0 serózní (C56.9) 

Cystosarkom fyloidní 
M-9020/1 NS (C50._) 
M-9020/0 benigní (C50._) [obs] 
M-9020/3 maligní (C50._) 
M-9985/3 Cytopenie s dysplazií ve více 

řadách, refrakterní 
M-8959/1 Částečně diferencovaný 

nefroblastom, cystický (C64.9) 

Čelist 
C76.0 NS 
C41.1 kost, NS 
C41.1 kost, dolní 
C41.0 kost, horní 
C44.3 kůže 
C41.0 Čelní kost 

Čelo 
C44.3 NS 
C44.3 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.0 NS (sarkom, lipom) 
C47.0 autonomní nervový systém 
C49.0 fibrózní tkáň 
C44.3 kůže 
C49.0 měkká tkáň 
C47.0 periferní nerv 
C49.0 podkožní tkáň 
C49.0 vazivová tkáň 
M-8372/0 Černý adenom (C74.0) 

Červeň 
C00.1 dolního rtu 
C00.0 horního rtu 
C00.2 rtu, NS 
C40.3 Článek prstu nohy 
C40.1 Článek prstu ruky 
C69.4 Čočka 
C71.7 Čtvrtá komora 

D 
M-9135/1 Dabska - nádor 

Dáseň 
C03.9 NS 
C03.1 dolní 
C03.0 horní 
C03.1 mandibulární 
C03.0 maxilární 

DCIS  
M-8500/2 NS 
M-8501/2 komedonový typ (C50._) 
M-8503/2 papilární (C50._) 
M- - - - - - -  Deciduální přeměna (viz 

SNOMED) 
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Dediferencovaný 
M-9243/3 chondrosarkom (C40._, 

C41._) 
M-9372/3 chordom 
M-8858/3 liposarkom 

Děloha, děložní 
C55.9 NS 
C57.4 adnexa 
C54.0 dolní segment 
C53.9 hrdlo 
C54.9 tělo 
C57.0 tuba 
C57.3 vaz 
M-8890/0 Děloha, fibroid (C55.9) 
C49.1 Deltoideus – sval 

Dendritické buňky 
M-9758/3 nádor, folikulární 
M-9757/3 sarkom, NS 
M-9758/3 sarkom, folikulární 
M-9757/3 sarkom, interdigitující 
M-9271/0 Dentinom (C41._) 

Dermální 
M-8760/0 a epidermální névus (C44._) 
M-8200/0 cylindrom, ekrinní (C44._) 
M-8200/0 ekrinní, cylindrom (C44._) 
M-8762/1 léze, proliferativní 

v kongenitálním névu 
(C44._) 

M-8750/0 névus (C44._) 
M-8762/1 proliferativní léze 

v kongenitálním névu 
(C44._) 

M-8832/0 Dermatofibrom lentikulární 
(C44._) 

M-8832/0 Dermatofibrom, NS (C44._) 

Dermatofibrosarkom 
M-8832/3 NS (C44._) 
M-8832/3 protuberující, NS (C44._) 
M-8833/3 protuberující, pigmentovaný 

(C44._) 

Dermoid, dermoidní 
M-9084/0 NS 
M-9084/3 cysta s maligní transformací 

(C56.9) 
M-9084/3 cysta se sekundárním nádorem 
M-9084/0 cysta, NS 
C18.6 Descendens  - colon 

Desmoid 
M-8821/1 NS 
M-8822/1 abdominální 
M-8821/1 extraabdominální 

Desmoplastický, á 
M-9412/1 astrocytom, infantilní 
M-8823/0 fibrom 
M-9412/1 gangliogliom, infantilní 
M-9412/1 infantilní astrocytom (C71._) 
M-9412/1 infantilní gangliogliom 
M-9471/3 meduloblastom (C71.6) 
M-9471/3 meduloblastom, nodulární 

(C71.6) 
M-8745/3 melanom, amelanotický 

(C44._) 
M-8745/3 melanom, maligní (C44._) 
M-9051/3 mezoteliom 
M-8806/3 nádor z malých kulatých 

buněk 
M-8092/3 typ bazocelulárního 

karcinomu (C44._) 
M-8514/3 typ duktálního karcinomu 
M-9100/1 Destruens - chorioadenom (C58.9) 
M-9840/3 Di Guglielmova nemoc (C42.1) 

[obs] 
C77.1 Diafragmatická uzlina 

Diferenciace 
M-8574/3 adenokarcinom 

s neuroendokrinní 
diferenciací 

M-8574/3 karcinom s neuroendokrinní 
diferenciací 

M-8589/3 karcinom vykazující 
diferenciaci podobnou thymu 

M-9561/3 maligní nádor z pochev 
periferních nervů 
s rhabdomyoblastickou 
diferenciací 

M-9561/3 maligní schwannom 
s rhabdomyoblastickou 
diferenciací 

M-9540/3 MPNST s mezenchymální 
diferenciací 

M-9561/3 MPNST 
s rhabdomyoblastickou 
diferenciací 

M-9540/3 MPNST se žlazovou 
diferenciací 
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Diferenciace, pokračování 
M-8631/1 nádor ze Sertoliho 

a Leydigových buněk 
intermediární diferenciace 

M-8634/1 nádor ze Sertoliho 
a Leydigových buněk 
s heterologními elementy, 
intermediární diferenciace 

M-9362/3 pineální parenchymózní 
s intermediární diferenciací 
(C75.3) 

M-8921/3 rhabdomyosarkom 
s ganglionickou diferenciací 

M-8588/3 vřetenobuněčný epitelový 
nádor vykazující diferenciaci 
podobnou thymu 

Diferencovaný 
M-8851/3 liposarkom 
M-9511/3 retinoblastom (C69.2) 
M-9080/0 teratom 
M- - - - - /-1 Diferencovaný, NS (viz kód pro 

stupeň (grading), str. 44) 

Difuzní 
M-9400/3 astrocytom (C71._) 
M-9400/3 astrocytom, nízkého stupně 

(low grade) (C71._) 
M-8505/0 intraduktální papilomatóza 
M- - - - - - -  lipomatóza (viz SNOMED) 
M-9591/3 lymfosarkom 
M-8728/0 melanocytóza (C70.9) 
M-9530/1 meningiomatóza (C70._) 
M-8350/3 papilární karcinom, 

sklerozující (C73.9) 
M-8505/0 papilomatóza, intraduktální 
M-9513/3 retinoblastom (C69.2) 
M-8145/3 typ adenokarcinomu (C 16._) 
M-8145/3 typ karcinomu (C16._) 
M-8408/3 Digitální papilární adenokarcinom 

(C44._) 
M-8408/1 Digitální papilární adenom, 

agresivní (C44._) 
M-9501/0 Diktyom, benigní (C69._) 
M-9501/3 Diktyom, maligní (C69._) 
M-8500/2 DIN 3 (C50._) 
M-9754/3 Diseminovaná histiocytóza 

z Langerhansových buněk  
C15.5 Distální třetina jícnu 

C17.3 Divertikl Meckelův (pokud je 
místem vzniku nádoru) 

C44.6 Dlaň, kůže 

Dlaždicový, á, é 
M-8070/3 epiteliom 
M-8077/2 intraepiteliální neoplazie, 

grade III 

Karcinom 
M-8070/3 NS 
M-8560/3 a adenokarcinom, smíšený 
M-8075/3 adenoidní 
M-8075/3 akantolytický 
M-8083/3 bazaloidní 
M-8081/2 Bowenův typ, 

intraepidermální (C44._) 
M-8076/2 in situ se spornou stromální 

invazí (C53._) 
M-8070/2 in situ, NS 
M-8081/2 intraepidermální, Bowenův 

typ (C44._) 
M-8070/2 intraepiteliální 
M-8073/3 malobuněčný, nerohovějící 
M-8070/6 metastatický, NS 
M-8076/3 mikroinvazívní (C53._) 
M-8072/3 nerohovějící, NS 
M-8052/3 papilární 
M-8052/2 papilární, in situ 
M-8052/2 papilární, neinvazívní 
M-8075/3 pseudoglandulární 
M-8071/3 rohovějící, NS 
M-8078/3 s tvorbou “rohu” 
M-8074/3 sarkomatoidní 
M-8072/3 velkobuněčný, nerohovějící 
M-8071/3 velkobuněčný, rohovějící 
M-8051/3 verukózní 
M-8074/3 vřetenobuněčný 
M-8084/3 z jasných buněk 
M- - - - - - -  keratóza, benigní (viz 

SNOMED) 
M-- - - - - -  metaplazie (viz SNOMED) 
M-8570/3 metaplazie, v adenokarcinomu 
M-9312/0 odontogenní nádor (C41._) 
M-8052/0 papilom 

Papilom 
M-8052/0 NS 
M-8560/0 a žlázový papilom, smíšený 
M-8053/0 invertovaný 
M-8060/0 papilomatóza 
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M-8094/3 Dlaždicový-bazocelulární 
karcinom, smíšený (C44._) 

M-8045/3 Dlaždicový-malobuněčný 
karcinom, kombinovaný (C34._) 

Dobře diferencovaný 
M-8331/3 folikulární adenokarcinom 

(C73.9) 
M-8331/3 folikulární karcinom (C73.9) 
M-8585/3 karcinom thymu (C37.9) 

Liposarkom 
M-8851/3 NS 
M-8850/1 superficiální 
M-8850/1 superficiální, měkkých 

tkání 
M-8631/0 nádor ze Sertoliho 

a Leydigových buněk 
M-9187/3 osteosarkom, intraoseální 
M-9052/0 papilární mezoteliom, benigní 
M- - - - - /-1 Dobře diferencovaný (viz Kód pro 

stupeň nádoru, str. 44) 

Dolní 
C03.1 alveolární výběžek 
C03.1 alveolární výběžek, sliznice 
C50.8 část prsu 
C41.1 čelist (kost) 
C03.1 dáseň 
C54.0 děložní segment 
C49.4 dutá žíla 
C77.5 epigastrická uzlina 
C34.3 lalok, bronchus 
C34.3 lalok, plíce 
C77.2 mezenteriální uzlina 
C00.1 ret, NS (vyjma kůže dolního 

rtu C44.0) 
C00.1 ret, červeň 
C00.4 ret, frenulum 
C44.0 ret, kůže 
C00.4 ret, sliznice 
C00.4 ret, vnitřní plocha 
C00.1 ret, zevní 
C15.5 třetina jícnu 
C44.1 víčko 
C50.3 vnitřní kvadrant prsu 
C50.5 zevní kvadrant prsu 

Dolní končetina 
C76.5 NS 
C44.7 NS (karcinom, melanom, 

névus) 

Dolní končetina, pokračování 
C49.2 NS (sarkom, lipom) 
C47.2 autonomní nervový systém 
C40.2 dlouhé kosti, klouby 
C49.2 fibrózní tkáň 
C40.2 kost 
C49.2 kosterní sval 
C40.3 krátké kosti, klouby 
C44.7 kůže 
C49.2 měkká tkáň 
C47.2 periferní nerv 
C49.2 podkožní tkáň 
C49.2 sval 
C49.2 šlacha 
C49.2 šlachová pochva 
C49.2 tuková tkáň 
C77.4 uzlina 
C49.2 vazivová tkáň 
C48.1 Douglasův prostor 
C42.1 Dřeň kostní 
C74.1 Dřeň nadledviny 

Ductus 
C24.0 cysticus 
C63.1 deferens 
C24.0 hepaticus 
C24.0 choledochus 
C69.5 nasolacrimalis 
C25.3 pancreaticus 
C25.3 pancreaticus accessorius 
C49.3 thoracicus 
C73.9 thyreoglossus 

Duktální 
M-8500/3 adenokarcinom, NS 
M-8500/3 adenokarcinom, infiltrující 

(C50._) 
M-8525/3 adenokarcinom, terminálního 

vývodu 
M-8503/0 adenom, NS 
M-8500/3 buňky - karcinom 
M- - - - - - -  ektázie, prsu (viz SNOMED) 

Infiltrující 
M-8523/3 a koloidní karcinom 

(C50._) 
M-8523/3 a kribriformní karcinom 

(C50._) 
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Duktální, pokračování 
Infiltrující, pokračování 

M-8522/3 a lobulární karcinom 
(C50._) 

M-8522/3 a lobulární karcinom in situ 
(C50._) 

M-8523/3 a mucinózní karcinom 
(C50._) 

M-8541/3 a Pagetova nemoc prsu 
(C50._) 

M-8523/3 a tubulární karcinom 
(C50._) 

M-8500/3 adenokarcinom (C50._) 
M-8500/3 karcinom (C50._) 
M-8523/3 smíšený s jinými typy 

karcinomu (C50._) 
M-8500/2 intraepiteliální neoplazie 3 

(C50._) 

Karcinom 
M-8500/3 NS 
M-8522/3 a lobulární (C50. ) 
M-8319/3 Belliniho (C64.9) 
M-8514/3 desmoplastický typ 
M-8201/3 kribriformní typ (C50._) 
M-8201/2 kribriformní typ, in situ 

(C50._) 
M-8319/3 sběracího kanálku (C64.9) 
M-8407/3 sklerozující, potní žlázy 

(C44._) 

Karcinom in situ 
M-8500/2 NS (C50._) 
M-8522/3 a infiltrující lobulární 

karcinom (C50._) 
M-8501/2 komedonový typ (C50._) 
M-8201/2 kribriformní typ (C50._) 
M-8507/2 mikropapilární (C50._) 
M-8503/2 papilární (C50._) 
M-8230/2 solidní typ (C50._) 
M-8407/3 karcinom potní žlázy, 

sklerozující (C44._) 
M-8522/3 lobulární a duktální karcinom 

(C50._) 
M-8503/0 papilom 
M-8506/0 papilomatóza, subareolární 

(C50.0) 
M-8319/3 renální karcinom, ze sběracího 

kanálku (C64.9) 
M-8154/3 smíšený duktální-endokrinní 

karcinom (C25._) 

Duktální, pokračování 
Wolffův 

M-9110/0 adenom 
M-9110/3 karcinom 
M-9110/1 nádor 
M-8521/3 Duktulární karcinom, infiltrující 

(C50._) 
C17.0 Duodenum 

Dura mater 
C70.9 NS 
C70.0 kraniální 
C70.1 spinální 
C70.9 Dura, NS 

Dutina 
C30.0 nosní (vyjma nos, NS C76.0) 
C48.2 peritoneální 
C06.9 ústní 
C17.0 Dvanáctník 
M-9413/0 Dysembryoplastický 

neuroepiteliální nádor 
M- - - - - - -  Dysgeneze, NS (viz SNOMED) 
M-9060/3 Dysgerminom 
M-9493/0 Dysplastický gangliocytom 

mozečku (Lhermitte-Duclos) 
(C71.6) 

M-8727/0 Dysplastický névus (C44._) 

Dysplazie 
M-- - - - - -  NS (viz SNOMED) 
M-8077/2 CIN III s těžkou dysplazií 

(C53._) 
M- - - - - - -  fibrózní, NS (viz SNOMED) 
M-9275/0 floridní kostní (C41._) 
M-8453/1 intraduktální papilárně-

mucinózní nádor se střední 
dysplazií (C25._) 

M- - - - - - -  kongenitální, NS (viz 
SNOMED) 

M-- - - - - -  mírná (viz SNOMED) 
M-8470/1 mucinózní cystický nádor se 

střední dysplazií (C25._) 
M-9272/0 periapikální cementální 

(C41._) 
M-9272/0 periapikální cementooseální 

(C41._) 
M- - - - - - -  střední (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  těžká (viz SNOMED) 
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Dysplazie, pokračování 
M-9895/3 ve více řadách, u akutní 

myeloidní leukemie 
M-9980/3 ve více řadách, u refrakterní 

cytopenie 
M-9705/3  Dysproteinemie, periferní lymfom 

z T buněk, angioimunoblastická 
lymfadenopatie s (AILD) [obs] 

E 
M-8241/3 EC buňky - karcinoid 
M-8242/1 ECL buňky - karcinoid, NS 
M-8242/3 ECL cell karcinoid, maligní 
M-9210/0 Ekchondrom (C40._, C41._) 
M-9210/1 Ekchondróza (C40._, C41._) 

Ekrinní 
M-8413/3 adenokarcinom (C44._) 
M-8408/3 adenokarcinom, papilární 

(C44._) 
M-8408/0 adenom, papilární (C44._) 
M-8402/0 akrospirom (C44._) 
M-8404/0 cystadenom (C44._) 
M-8200/0 dermální cylindrom (C44._) 
M-8408/3 papilární adenokarcinom 

(C44._) 
M-8408/0 papilární adenom (C44._) 
M-8409/0 porom (C44._) 
M-8409/3 porom, maligní (C44._) 
M-8403/0 spiradenom (C44._) 
M-8403/3 spiradenom, maligní (C44._) 
M- - - - - - -  Ektázie duktální, prsu (viz 

SNOMED) 
M-8921/3 Ektomezenchymom 
M- - - - - - -  Ektopická gliální tkáň (viz 

SNOMED) 
C62.0 Ektopické varle (pokud je místem 

vzniku nádoru) 
M-8587/0 Ektopický hamartomatózní 

thymom 
M-- - - - - -  Ektopie, NS (viz SNOMED) 
M-8820/0 Elastofibrom 

Element, elementy 
M-8634/1 heterologní, v nádoru ze 

Sertoliho a Leydigových 
buněk intermediární 
diferenciace 

M-8634/3 heterologní, v nádoru ze 
Sertoliho a Leydigových 
buněk, nízce 
diferencovaného 

M-8634/1 heterologní, v nádoru ze 
Sertoliho a Leydigových 
buněk, retiformním 

M-8588/3 podobné thymu ve 
vřetenobuněčném epitelovém 
nádoru 

M-9101/3 Elementy, choriokarcinom 
kombinovaný s jinými 
germinálními elementy 

M-8593/1 Elementy, stromální nádor 
s malým množstvím „sex cord” 
elementů (C56.9) 

M-8000/6 Embolus, nádorový 

Embryonální 
M-8902/3 a alveolární 

rhabdomyosarkom, smíšený 
M-9070/3 adenokarcinom 
M-8191/0 adenom 
M-8970/3 hepatom (C22.0) 

Karcinom 
M-9070/3 NS 
M-9081/3 a teratom, smíšený 
M-9071/3 infantilní 
M-9101/3 kombinovaný 

s choriokarcinomem 
M-9072/3 polyembryonální typ 
M-8981/3 karcinosarkom 

Rhabdomyosarkom 
M-8910/3 NS 
M-8902/3 a alveolární, smíšený 
M-8910/3 pleomorfní 
M-8991/3 sarkom 
M-9080/3 teratom 
M- - - - - - -  zbytek, NS (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  Endemická struma (viz SNOMED) 
C53.0 Endocervikální kanál 
M-8384/3 Endocervikální typ 

adenokarcinomu 
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M-8482/3 Endocervikální typ mucinózního 
adenokarcinomu 

C53.0 Endocervikální žláza 
C53.0 Endocervix 
M-9071/3 Endodermální sinus - nádor 
C38.0 Endokard 

Endokrinní 
C25.4 pankreas 
C75.9 žláza, NS 
C75.8 žlázy, více 
M-8360/1 Endokrinní adenomatóza 
M-8360/1 Endokrinní adenomy, mnohotné 
M-8154/3 Endokrinní-acinární karcinom, 

smíšený (C25._) 
M-8154/3 Endokrinní-duktální karcinom, 

smíšený (C25._) 
M-8931/3 Endolymfatická stromální myóza 

(C54.1) 
M-8930/3 Endometrální sarkom, NS (C54.1) 
C54.1 Endometrální stroma 

Endometrální stromální 
M-8930/3 sarkom, NS (C54.1) 
M-8931/3 sarkom, nízkého stupně (low 

grade) (C54.1) 
M-8930/3 sarkom, vysokého stupně 

(high grade) (C54.1) 
M-8930/0 uzel (C54.1) 
M-8931/3 Endometrální stromatóza 
M- - - - - - -  Endometriom (viz SNOMED) 

Endometrióza 
M-- - - - - -  NS (viz SNOMED) 
M/8931/3 stromální (C54.1) 
M- - - - - - -  vnitřní (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  zevní (viz SNOMED) 
C54.1 Endometrium 

Endometroidní 
Adenofibrom 

M-8381/0 NS 
M-8381/1 hraničně maligní 
M-8381/3 maligní 

Adenokarcinom 
M-838D/3 NS 
M-8382/3 sekreční varianta 
M-8383/3 varianta z řasinkových 

buněk 

Endometroidní, pokračování 
M-8380/0 adenom, NS 
M-8380/1 adenom, hraničně maligní 

Cystadenofibrom 
M-8381/0 NS 
M-8381/1 hraničně maligní 
M-8381/3 maligní 
M-8380/3 cystadenokarcinom 
M-8380/0 cystadenom, NS 
M-8380/1 cystadenom, hraničně maligní 
M-8380/3 karcinom, NS 
M-8380/1 nádor nízkého maligního 

potenciálu 
M-8380/1 nádor, atypický proliferativní 
M-9531/0 Endoteliomatózní meningiom 

(C70._) 
M-9135/1 Endovaskulární papilární 

angioendoteliom 
M-9220/0 Enchondrom (C40._, C41._) 
M- - - - - - -  Enterogenní cysta (viz SNOMED) 
M-8157/1 Enteroglukagonom, NS 
M-8157/3 Enteroglukagonom, maligní 
M-8241/3 Enterochromafinní buňky - 

karcinoid 
M-8242/1 Enterochromafinním buňkám 

podobné buňky - karcinoid, NS 
M-8242/3 Enterochromafinním buňkám 

podobné buňky - nádor, maligní 

Eosinofilní 
M-8280/3 adenokarcinom (C75.1) 
M-8280/0 adenom (C75.1 ) 
M-8280/3 karcinom (C75.1) 
M-9752/1 Eosinofilní granulom 
C71.5 Ependym 
M-9392/3 Ependymoblastom (C71._) 

Ependymom 
M-9391/3 NS (C71._) 
M-9392/3 anaplastický (C71._) 
M-9391/3 buněčný (C71._) 
M-9391/3 epiteliální (C71._) 
M-9394/1 myxopapilární (C72.0) 
M-9393/3 papilární (C71._) 
M-9391/3 tanycytický (C71._) 
M-9391/3 z jasných buněk (C71._) 
M-9383/1 Ependymom-subependymom, 

smíšený 
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M- - - - - - -  Ephelis (viz SNOMED) 
M-8760/0 Epidermální a dermální névus 

(C44._) 
M- - - - - - -  Epidermoidní cysta (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  Epidermoidní cholesteatom (viz 

SNOMED) 

Epidermoidní karcinom 
M-8070/3 NS 
M-8560/3 a adenokarcinom, smíšený 
M-8076/2 in situ se spornou stromální 

invazí (C53._) 
M-8070/2 in situ, NS 
M-8073/3 malobuněčný, nerohovějící 
M-8052/3 papilární 
M-8071/3 rohovějící 
M-8072/3 velkobuněčný, nerohovějící 
M-8051/3 verukózní 
M-8074/3 vřetenobuněčný 
C63.0 Epididymis 
C72.9 Epidurální 

Epiglottis 
C32.1 NS (vyjma přední povrch 

epiglottis C10.1) 
C10.1 přední povrch 
C32.1 zadní strana 
C38.0 Epikard 

Epiteliální 
M-9391/3 ependymom (C71.1) 
M-8452/1 nádor, solidní a papilární 

(C25._) 
M-9340/0 odontogenní nádor, 

kalcifikující (C41._) 
M-8585/1 thymom, NS (C37.9) 
M-8585/3 thymom, maligní (C37.9) 
M-8562/3 Epiteliální-myoepiteliální 

karcinom 

Epiteliom 
M-8011/3 NS 
M-8100/0 adenoides cysticum (C44._) 
M-8090/3 bazocelulární (C44._) 
M-8011/0 benigní 
M-8070/3 dlaždicový 
M-8096/0 intraepidermální, Jadassohnův 

(C44._) 
M-8110/0 kalcifikující, Malherbeův 

(C44._) 

Epiteliom, pokračování 
M-8011/3 maligní 
M-8410/0 sebaceózní (C44._) 

Epiteloidní 
M-8770/3 a vřetenobuněčný melanom, 

smíšený 
M-8770/0 a vřetenobuněčný névus 

(C44._) 

Buňky 
M-8771/3 melanom 
M-8771/0 névus (C44._)  
M-8804/3 sarkom 
M-9042/3 synoviální sarkom 
M-9133/1 hemangioendoteliom, NS 
M-9133/3 hemangioendoteliom, maligní 
M-9125/0 hemangiom 
M-8891/0 leiomyom 
M-8891/3 leiomyosarkom 

Mezoteliom 
M-9052/3 NS 
M-9052/0 benigní 
M-9052/3 maligní 
M-9540/3 MPNST 
M-8804/3 sarkom 
M-9105/3 trofoblastický nádor 

Epitelový 
Nádor 

M-8010/0 benigní 
M-8010/3 maligní 
M-8588/3 vřetenobuněčný, 

s diferenciací podobnou 
thymu 

M-8588/3 vřetenobuněčný, s elementy 
podobnými thymu 

C77.3 Epitrochleární uzlina 
M- - - - - - -  Erupční cysta (viz SNOMED) 
M-9840/3 Erytremická myelóza, NS (C42.1) 
M-9840/3 Erytremická myelóza, akutní 

(C42.1) [obs] 
M-9840/3 Erytremie, akutní (C42.1) [obs] 
M-9950/3 Erytremie, chronická (C42.1) [obs] 
M-9840/3 Erytroleukemie (C42.1) 
M-8080/2 Erytroplazie Queyratova (C60._) 
M-9962/3 Esenciální trombocytemie (C42.1) 
M-9962/3 Esenciální trombocytemie, 

hemoragická (C42.1) 
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C18.7 Esovitá klička 
M-9522/3 Estezioneuroblastom (C30._) 
M-9521/3 Estezioneurocytom (C30._) 
M-9523/3 Estezioneuroepiteliom (C30._) 
C41.0 Ethmoidální kost 
C31.1 Ethmoidální sinus 
C30.1 Eustachova trubice 
M-9260/3 Ewingův nádor (C40._, C41._) 
M-9260/3 Ewingův sarkom (C40._, C41._) 
M-9983/3 Exces blastů u refrakterní anémie 
M-9984/3 Exces blastů v transformaci 

u refrakterní anémie (RAEB-T) 
[obs] 

C53.1 Exocervix 
M-8121/0 Exofytický sinonazální papilom 

(C30.0, C31._) 
M-8154/3 Exokrinní a z buněk ostrůvků 

adenokarcinom, smíšený (C25._) 

Exostóza 
M- - - - - - - NS (viz SNOMED) 
M-9210/0 kartilaginózní (C40._, C41._) 
M-9210/0 osteokartilaginózní (C40._, 

C41._) 
M-8821/1 Extraabdominální desmoid 
M-8693/1 Extraadrenální paragangliom, NS 
M-8693/3 Extraadrenální paragangliom, 

maligní 
C72.9 Extradurální 
C24.0 Extrahepatický žlučovod 
M-8542/3 Extramamární Pagetova nemoc 

(vyjma Pagetovy nemoci kosti) 
M-9734/3 Extramedulární plazmocytom 

(nevyskytující se v kosti) 
C77.1 Ezofageální uzlina 
C16.0 Ezofagogastrická junkce 

F 
M-- - - - -- FAB (viz Leukemie, FAB) 

Falx 
C70.0 NS 
C70.0 cerebelli 
C70.0 cerebri 

M-8220/0 Familiární polypóza tlustého střeva 
(C18._) 

C14.0 Faryngeální stěna, NS 

Farynx 
C14.0 NS 
C14.0 stěna, NS 
C14.0 stěna, postranní, NS 
C14.0 stěna, zadní, NS 
M-8813/0 Fasciální fibrom 
M-8813/3 Fasciální fibrosarkom 

Fascie 
C49.9 NS 
C49.1 palmární 
C49.2 plantární 

Fasciitis 
M-- - - - - -  infiltrativní (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  nodulární (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  pseudosarkomatózní (viz 

SNOMED) 

Femorální 
C49.2 artérie 
C47.2 nerv 
C77.4 uzlina 
C40.2 Femur 
M-8014/3 Fenotyp, velkobuněčný karcinom 

s rhabdoidním fenotypem 
M-8700/3 Feochromoblastom (C74.1 ) 
M-8700/0 Feochromocytom, NS (C74.1) 
M-8700/3 Feochromocytom, maligní (C74.1) 

Fetální 
M-8333/3 adenokarcinom (C73.9) 
M-8333/0 adenom (C73.9) 
M-8881/0 lipom, NS 
M-8881/0 lipomatóza 
M-8903/0 rhabdomyom 
M-8880/0 tukové buňky - lipom 
M-9420/3 Fibrilární astrocytom (C71._) 

Fibroadenom 
M-9010/0 NS (C50._) 
M-9011/0 intrakanalikulární (C50._) 
M-9030/0 juvenilní (C50._) 
M-9016/0 obrovský (C50._) 
M-9012/0 perikanalikulární (C50._) 
M-9290/0 Fibroameloblastický odontom 

(C41._) 
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Fibroblastický 
M-8857/3 liposarkom 
M-9532/0 meningiom (C70._) 
M-9182/3 osteosarkom (C40._, C41._) 
M-8834/1 Fibroblastom, obrovskobuněčný 
M- - - - - - -  Fibrocystická nemoc, NS (viz 

SNOMED) 
M-9271/0 Fibrodentinom, ameloblastický 

(C41._) 
M-9290/3 Fibrodentinosarkom, 

ameloblastický (C41._) 

Fibroepiteliální 
M-8093/3 bazocelulární karcinom 

(C44._) 
M-8093/3 bazocelulární karcinom, 

Pinkusův typ 
M- - - - - - -  papilom (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  polyp (viz SNOMED) 
M-8093/3 Fibroepiteliom, NS 
M-8093/3 Fibroepiteliom, Pinkusův typ 
M-8391/0 Fibrofolikulom (C44._) 
M-8835/1 Fibrohistiocytární nádor, 

plexiformní 
M-9220/3 Fibrochondrosarkom (C40._, 

C41._) 
M-8890/0 Fibroid dělohy (C55.9) 
M-8171/3 Fibrolamelární hepatocelulární 

karcinom (C22.0) 
M-8851/0 Fibrolipom 
M-8850/3 Fibroliposarkom 

Fibrom 
M-8810/0 NS 
M-9330/0 ameloblastický (C41._) 
M-8810/1 buněčný (C56.9) 
M-9274/0 cementifikující (C41._) 
M-9274/0 cementoosifikující (C41._) 
M-9321/0 centrální odontogenní (C41._) 
M-8823/0 desmoplastický 
M-8813/0 fasciální 
M-8391/0 folikulární (C44._) 
M-9241/0 chondromyxoidní (C40._), 

C41._) 
M-8821/1 invazívní 
M- - - - - - -  juvenilní aponeurotický (viz 

SNOMED) 
M-8811/0 myxoidní 
M- - - - - - -  neosifikující (viz SNOMED) 

Fibrom, pokračování 
M-9321/0 odontogenní, NS (C41._) 
M-9321/0 odontogenní, centrální (C41._) 
M-9322/0 odontogenní, periferní (C41._) 
M-9262/0 osifikující (C41._) 
M-9322/0 periferní odontogenní (C41._) 
M-8391/0 perifolikulární (C44._) 
M-8812/0 periostální (C40._, C41._) 
M-8966/0 renomedulární (C64.9) 

Fibromatóza 
M-- - - - - -  NS (viz SNOMED) 
M-8821/1 agresivní 
M-8822/1 břišní 
M- - - - - - -  jizevnatá (viz SNOMED) 
M-8824/1 kongenitální generalizovaná 
M-8822/1 mezenteriální (C48.1) 
M- - - - - - -  muskuloaponeurotická (viz 

SNOMED) 
M- - - - - - -  pseudosarkomatózní 
M-8822/1 retroperitoneální (C48.0) 
M-8890/0 Fibromyom 
M-8842/0 Fibromyxoidní nádor, osifikující 
M-8852/0 Fibromyxolipom 
M-8811/0 Fibromyxom 
M-8811/3 Fibromyxosarkom 
M-9290/0 Fibroodontom, ameloblastický 

(C41._) 
M-9290/3 Fibroodontosarkom, 

ameloblastický 
M-9262/0 Fibroosteom (C40._), C41._) 

Fibrosarkom 
M-8810/3 NS 
M-9330/3 ameloblastický (C41._) 
M-8813/3 fasciální 
M-8814/3 infantilní 
M-8814/3 kongenitální 
M-9330/3 odontogenní (C41._) 
M-8812/3 periostální (C40._, C41._) 
M- - - - - - -  Fibroskleróza (viz SNOMED) 

Fibroxantom 
M-8830/0 NS 
M-8830/1 atypický 
M-8830/3 maligní 
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Fibróza 
M-- - - - - -  NS (viz SNOMED) 
M-8141/3 karcinom s produktivní 

fibrózou 
M-8832/0 subepidermální nodulární 

(C44._) 

Fibrózní 
M-9420/3 astrocytom (C71._) 
M- - - - - - -  defekt, metafyzeální (viz 

SNOMED) 
M- - - - - - -  dysplazie, NS (viz SNOMED) 

Histiocytom 
M-8830/0 NS 
M-8836/1 angiomatoidní 
M-8830/1 atypický 
M-8830/0 benigní 
M-8830/3 maligní 
M-9252/0 šlachové pochvy (C49.0) 
M-9532/0 meningiom (C70._) 

Mezoteliom 
M-9051/3 NS 
M-9051/0 benigní 
M-9051/3 maligní 

Nádor 
M-8815/0 lokalizovaný 
M-8815/0 solitární 
M-8815/3 solitární, maligní 
M-9160/0 papule nosu (C44.3) [obs] 
M- - - - - - -  polyp (viz SNOMED) 
M-9041/3 synoviální sarkom, 

monofázický 
M- - - - - - -  Fibrozující adenomatóza 

(viz SNOMED) 
M- - - - - - -  Fibrozující adenóza 

(viz SNOMED) 
C40.2 Fibula 
C72.0 Filum terminale 
M- - - - - - -  Floridní adenóza (viz SNOMED) 
M-9275/0 Floridní kostní dysplazie (C41._) 
M- - - - - - -  Fokální nodulární hyperplazie (viz 

SNOMED) 

Folikulární 
Adenokarcinom 

M-8330/3 NS (C73.9) 
M-8331/3 dobře diferencovaný 

(C73.9) 
M-8332/3 středně diferencovaný 

(C73.9) 
M-8332/3 trabekulární (C73.9) 

Adenom 
M-8330/0 NS (C73.9) 
M-8340/3 a papilární adenokarcinom 

(C73.9) 
M-8340/3 a papilární karcinom 

(C73.9) 
M-8330/1 atypický (C73.9) 
M-8290/0 z oxyfilních buněk (C73.9) 
M- - - - - - -  cysta, čelisti (viz SNOMED) 
M-9758/3 dendritických buněk, nádor 
M-9758/3 dendritických buněk, sarkom 
M-8391/0 fibrom (C44._) 

Karcinom 
M-8330/3 NS (C73.9) 
M-8331/3 dobře diferencovaný 

(C73.9) 
M-8335/3 minimálně invazívní 

(C73.9) 
M-8335/3 opouzdřený (C73.9) 
M-8332/3 středně diferencovaný 

(C73.9) 
M-8332/3 trabekulární (C73.9) 
M-8290/3 z oxyfilních buněk (C73.9) 
M- - - - - - -  keratóza, invertovaná (viz 

SNOMED) 
M-- - - - - -  lymfom (viz lymfom, maligní, 

folikulární) 
M-8340/3 varianta papilárního 

adenokarcinomu (C73.9) 
M-8340/3 varianta papilárního 

karcinomu (C73.9) 
M-8346/3 Folikulární-medulární karcinom, 

smíšený (C73.9) 
M-8641/0 Folliculome lipidique (C56.9) 
M- - - - - - - Fordyceova nemoc (viz SNOMED) 
C11.3 Fornix pharyngis 
C52.9 Fornix vaginae 
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Fossa 
C75.1 hypophysialis 
C76.3 ischiorectalis 
C49.0 pterygoidea, NS 
C12.9 pyriformis 
C09.0 tonsillaris 
M-9762/3 Franklinova nemoc 

Frenulum 
C00.4 dolního rtu 
C00.3 horního rtu 
C00.5 labii, NS 
C02.2 linguae 
C00.5 rtu, NS 
C71.1 Frontální lalok 
C71.1 Frontální pól 
C54.3 Fundus uteri 
C16.1 Fundus žaludku 
M-8121/0 Fungiformní sinonazální papilom 

(C30.0, C31._) 
M-9700/3 Fungoides, mycosis (C44._) 

Fyloidní 
Cystosarkom 

M-9020/1 NS (C50._) 
M-9020/0 benigní (C50._) [obs] 
M-9020/3 maligní (C50._) 

Nádor 
M-9020/1 NS (C50._) 
M-9020/0 benigní (C50._) 
M-9020/1 hraniční (C50._) 
M-9020/3 maligní (C50._) 

G 
M-8153/1 G buňky - nádor, NS 
M-8153/3 G buňky - nádor, maligní 
M-9762/3 Gama těžké řetězce - nemoc 
M-9765/1 Gamapatie, monoklonální, NS 
M-9765/1 Gamapatie, monoklonální, 

neurčitého významu 
C47.9 Ganglia, NS 
C71.0 Ganglia, bazální 
M-8683/0 Gangliocytický paragangliom 

(C17.0) 
M-9492/0 Gangliocytom 

M-9493/0 Gangliocytom mozečku, 
dysplastický (Lhermitte-Duclos) 
(C71.6) 

Gangliogliom 
M-9505/1 NS 
M-9505/3 anaplastický 
M-9412/1 desmoplastický infantilní 
M- - - - - - -  Ganglion - cysta (viz SNOMED) 
M-9490/3 Ganglioneuroblastom 
M-9490/0 Ganglioneurom 
M-9491/0 Ganglioneuromatóza 
M-8921/3 Ganglionická diferenciace 

v rhabdomyosarkomu 
M-8936/1 GANT 
C52.9 Gärtnerův kanálek 

Gastrický, á, é (viz také žaludek) 
C16.9 NS 
C16.3 antrum 
C16.1 fundus 
C16.0 kardie 
C16.2 tělo 
C77.2 uzlina 
M-8153/1 Gastrin produkující buňky - nádor 
M-8153/3 Gastrin produkující buňky - nádor, 

maligní 
M-8153/1 Gastrinom, NS 
M-8153/3 Gastrinom, maligní 
C49.2 Gastrocnemius, musculus 
C16.0 Gastroezofageální junkce 
M-8936/1 Gastrointestinální autonomní nervy 

- nádor 

Gastrointestinální stromální 

Nádor 
M-8936/1 NS 
M-8936/0 benigní 
M-8936/3 maligní 
M-8936/1 nejistého maligního 

potenciálu 
M-8936/3 sarkom 
C26.9 Gastrointestinální trakt, NS 
M-8480/3 Gelatinózní adenokarcinom [obs] 
M-8480/3 Gelatinózní karcinom [obs] 
M-9411/3 Gemistocytický astrocytom 

(C71._) 
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M-9411/3 Gemistocytom (C71._) 
M-8824/1 Generalizovaná fibromatóza, 

kongenitální 
M-9754/3 Generalizovaná histiocytóza 

z Langerhansových buněk 
M-8905/0 Genitální rhabdomyom (C51._, 

C52.9) 
C63.9 Genitourinální trakt, mužský, NS 
C57.9 Genitourinální trakt, ženský, NS 

Germinální 
M-9064/2 buňky - intratubulární maligní 

(C62._) 
M-9064/3 buňky - nádor, NS 
M-9064/2 buňky - neoplazie, 

intratubulární (C62._) 
M-9101/3 choriokarcinom kombinovaný 

s jiným germinálním 
nádorem 

M-9065/3 nádor, neseminomový (C62._) 
M-9085/3 nádor, smíšený 
M-9064/3 Germinom 
M-9275/0 Gigantiformní cementom (C41._) 
C03.9 Gingiva, NS 
M- - - - - - - Gingivální cysta, NS 

(viz SNOMED) 
M- - - - - - - Gingivální cysta, odontogenní 

(viz SNOMED) 

GIST 
M-8936/1 NS 
M-8936/0 benigní 
M-8936/3 maligní 
C53.0 Glandula Nabothi 

Glandulární 
M- - - - - - -  a stromální hyperplazie (viz 

SNOMED) 
M-9540/3 diferenciace v MPNST 
M- - - - - - -  hyperplazie (viz SNOMED) 
M-8148/2 intraepiteliální neoplazie, 

stupeň (grade) III 
M- - - - - - -  metaplazie (viz SNOMED) 
M-8260/0 papilom 
M-8560/0 papilom a dlaždicový, smíšený 
M-8264/0 papilomatóza 
C60.1 Glans penis 
M- - - - - - -  Gliální heterotopie, nosní (viz 

SNOMED) 

Glioblastom 
M-9440/3 NS (C71._) 
M-9441/3 gigantocelulární (C71._) 
M-9441/3 monstrocelulární (C71._) 
M-9440/3 multiformní (C71._) 
M-9442/3 se sarkomatózní komponentou 

(C71._) 
M-9442/1 Gliofibrom (C71._) 

Gliom 
M-9380/3 NS (vyjma nazálního gliomu, 

nenádorového) (C71._) 
M-9400/3 astrocytický (C71._) 
M-9444/1 chordoidní (C71._) 
M-9444/1 chordoidní, třetí komory 

(C71.5) 
M-9380/3 maligní (C71._) 
M- - - - - - -  nazální (viz SNOMED) 
M-9382/3 smíšený (C71._) 
M-9383/1 subependymální (C71._) 
M-938I/3 Gliomatóza mozku (C71._) 
M-9505/1 Glioneurom [obs] 
M-9442/3 Gliosarkom (C71._) 
C71.0 Globus pallidus 
M-8712/0 Glomangiom 
M-8713/0 Glomangiomyom 
M-8710/3 Glomangiosarkom 
M-8710/3 Glomoidní sarkom 

Glomus 
C75.5 aorticum 
C75.4 caroticum 
C75.5 coccygeale 
C75.5 jugulare 
C75.5 paraaorticum 
M-8690/1 jugulare nádor, NS (C75.5) 
M-8711/0 nádor, NS 
M-8711/3 nádor, maligní 
M-8691/1 Glomus aorticum, nádor (C75.5) 
M-8691/1 Glomus aorticum, paragangliom 

(C75.5) 
C72.5 Glossopharyngeus - nerv 
C32.0 Glottis 
M-8152/1 Glukagonom, NS (C25._) 
M-8152/3 Glukagonom, maligní (C25._) 
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Gluteální oblast 
C76.3 NS 
C44.5 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.5 NS (sarkom, lipom) 
C47.5 autonomní nervový systém 
C49.5 fibrózní tkáň 
C49.5 kosterní sval 
C44.5 kůže 
C49.5 měkká tkáň 
C47.5 periferní nerv 
C49.5 podkožní tkáň 
C49.5 sval 
C49.5 tuková tkáň 
C49.5 vazivová tkáň 
C49.5 Gluteus maximus - sval 
M-8904/0 Glykogenní rhabdomyom 
M-9073/1 Gonadoblastom 

Gonadostromální nádor 
M-8590/1 NS 
M-8590/1 a „sex cord” nádor 
M-8591/1 ze „stromatu” zárodečných 

pruhů, neúplně 
diferencovaný 

M-8592/1 ze „stromatu” zárodečných 
pruhů, smíšené formy 

M-9073/1 Gonocytom 

Grade - stupeň (viz Kód pro 
určení stupně, str. 44) 

M-- - - - /1 I 
M- - - - - /2 II 
M- - - - - /3 III 
M- - - - - /4 IV 
M- - - - - /9 neurčen, neuveden nebo 

nepoužitelný 

Grade III (stupeň III) 
M-8077/2 anální intraepiteliální 

neoplazie (C21.1) 
M-8077/2 cervikální intraepiteliální 

neoplazie (C53._) 
M-8077/2 dlaždicová intraepiteliální 

neoplazie 
M-8148/2 glandulární intraepiteliální 

neoplazie 
M-8077/2 vaginální intraepiteliální 

neoplazie (C52._) 
M-8077/2 vulvární intraepiteliální 

neoplazie (C51._) 

M- - - - - - -  Granulační tkáň - hemangiom typu 
granulační tkáně (viz SNOMED) 

Granulární buňky 
M-8320/3 adenokarcinom 
M-8320/3 karcinom 
M-9580/0 myoblastom, NS 
M-9580/3 myoblastom, maligní 
M-9580/0 nádor, NS 
M-9580/3 nádor, maligní 
M-9582/0 nádor, selární oblasti (C75.1) 
M-9930/3 Granulocytický sarkom 

Granulom 
M-- - - - - -  NS (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  centrální obrovskobuněčný 

(viz SNOMED) 
M-9752/1 eosinofilní 
M-9661/3 Hodgkinův 
M- - - - - - -  obrovskobuněčný reparativní 

(viz SNOMED) 
M- - - - - - -  pyogenní (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  s plazmatickými buňkami 

(viz SNOMED) 
M-9752/1 Granulomatóza 

z Langerhansových buněk, 
unifokální 

M-9751/1 Granulomatóza 
z Langerhansových buněk, NS 

M-9766/1 Granulomatóza, lymfoidní 
M-8621/1 Granulózothekální nádor (C56.9) 

Granulózový 
M-8620/3 karcinom (C56.9) 

Nádor 
M-8620/1 NS (C56.9) 
M-8620/1 adultní typ (C56.9) 
M-8622/1 juvenilní (C56.9) 
M-8620/3 maligní (C56.9) 
M-8620/3 sarkomatoidní (C56.9) 
M-8312/3 Grawitzův nádor (C64.9) [obs] 
M-8632/1 Gynandroblastom (C56.9) 
M- - - - - - -  Gynekomastie (viz SNOMED) 
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H 
M-8723/0 Halo névus (C44._) 

Hamartom 
M-- - - - - -  NS (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  angiomatózní lymfoidní (viz 

SNOMED) 
M- - - - - - -  mezenchymální (viz 

SNOMED) 
M-8587/0 Hamartomatózní thymom, 

ektopický 
M-9753/1 Hand-Schüller-Christian nemoc 

[obs] 
C44.2 Helix 
M-9535/0 Hemangioblastický meningiom 

(C70._) [obs] 
M-9161/1 Hemangioblastom 
M-9130/3 Hemangioendoteliální sarkom 

Hemangioendoteliom 
M-9130/1 NS 
M-9130/0 benigní 
M-9133/1 epiteloidní, NS 
M-9133/3 epiteloidní, maligní 
M-9130/1 Kaposiformní 
M-9130/3 maligní 
M-9136/1 vřetenobuněčný 

Hemangiom 
M-9120/0 NS 
M-9123/0 arteriovenózní 
M-9125/0 epiteloidní 
M-9125/0 histiocytoidní 
M-9131/0 infantilní 
M-9132/0 intramuskulární 
M-9131/0 juvenilní 
M-9131/0 kapilární 
M-9121/0 kavernózní 
M-9131/0 plexiformní 
M-9123/0 racemózní 
M-9131/0 simplex 
M-8832/0 sklerozující (C44._) 
M- - - - - - -  typ granulační tkáně (viz 

SNOMED) 
M-9122/0 venózní 
M-9142/0 verukózní keratotický 
M-9161/0 získaný chomáčkový „tufted” 
M- - - - - - -  Hemangiomatóza, NS (viz 

SNOMED) 

M- - - - - - -  Hemangiomatóza, systémová 
(viz SNOMED) 

M-9150/1 Hemangiopericytický meningiom 
(C70._) [obs] 

Hemangiopericytom 
M-9150/1 NS 
M-9150/0 benigní 
M-9150/3 maligní 
M-9120/3 Hemangiosarkom 
M- - - - - - -  Hematom, NS (viz SNOMED) 
C42.4 Hematopoetický systém, NS 
C71.0 Hemisféra mozku 
M-9175/0 Hemolymfangiom 

Hemoragický, á 
M-9140/3 sarkom, mnohočetný 
M-9962/3 trombocytemie, esenciální 

(C42.1) 
M-9962/3 trombocytemie, idiopatická 

(C42.1) 

Hepatický, á 
C22.0 NS 
C18.3 flexura tlustého střeva 
C77.2 lymfatická uzlina 
C24.0 Hepaticus, ductus 
M-8970/3 Hepatoblastom (C22.0) 

Hepatocelulární 
M-8180/3 a cholangiocelulární 

karcinom, smíšený (C22.0) 
M-8170/0 adenom (C22.0) 

Karcinom 
M-8170/3 NS (C22.0) 
M-8180/3 a cholangiokarcinom, 

kombinovaný (C22.0) 
M-8171/3 fibrolamelární (C22.0) 
M-8175/3 pleomorfní typ (C22.0) 
M-8173/3 sarkomatoidní (C22.0) 
M-8172/3 skirhotický (C22.0) 
M-8172/3 sklerozující (C22.0) 
M-8173/3 vřetenobuněčná varianta 

(C22.0) 
M-8174/3 z jasných buněk typ 

(C22.0) 
M-8180/3 Hepatocholangiokarcinom (C22.0) 
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Hepatoidní 
M-8576/3 adenokarcinom 
M-8576/3 karcinom 
M-9071/3 nádor ze žloutkového váčku 
M-8170/3 Hepatokarcinom (C22.0) 

Hepatom 
M-8170/3 NS (C22.0) 
M-8170/0 benigní (C22.0) 
M-8970/3 embryonální (C22.0) 
M-8170/3 maligní (C22.0) 

Heterologní elementy 
Nádor ze Sertoliho 
a Leydigových buněk 

M-8634/3 nízce diferencovaný, s 
M-8634/1 retiformní, s 
M-8634/1 středně diferencovaný, s 
M- - - - - - -  Heterotopie, NS (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  Heterotopie, nosní gliální (viz 

SNOMED) 
M-8880/0 Hibernom 
M-8402/3 Hidradenokarcinom (C44._) 

Hidradenom 
M-8400/0 NS (C44._) 
M-8402/0 nodulární (C44._) 
M-8402/3 nodulární, maligní (C44._) 
M-8405/0 papilární (C44._) 
M-8402/0 z jasných buněk (C44._) 
M-8405/0 Hidradenoma papilliferum (C44._) 
M-8404/0 Hidrocystom (C44._) 

Hilová uzlina 
C77.1 NS 
C77.1 plicní 
C77.2 splenická 
M-8660/0 Hilové buňky - nádor (C56.9) 
C34.0 Hilus plicní 
C71.2 Hippocampus 

Histiocytický, á 
M-9680/3 lymfom, NS (viz také lymfom) 
M-9755/3 lymfom, pravý 
M-9750/3 medulární retikulóza [obs] 
M-9755/3 sarkom 
M-9125/0 Histiocytoidní hemangiom 

Histiocytom 
M-8831/0 NS (C44._) 

Fibrózní 
M-8830/0 NS 
M-8836/1 angiomatoidní 
M-8830/1 atypický 
M-8830/0 benigní 
M-8830/3 maligní 
M-9252/0 šlachové pochvy (C49._) 
M-8831/0 hluboký 
M-8831/0 juvenilní 
M-8832/0 kožní, NS (C44._) 

Histiocytóza 
M-- - - - - -  NS (viz SNOMED) 
M-975D/3 maligní 
M- - - - - - -  sinusová, s masivní 

lymfadenopatií (viz 
SNOMED) 

M-9751/1 X, NS [obs] 
M-9754/3 X, akutní progresivní 

Z Langerhansových buněk 
M-9751/1 NS 
M-9754/3 diseminovaná 
M-9754/3 generalizovaná 
M-9752J1 monoostotická 
M-9753/1 multifokální 
M-9753/1 polyostotická 
M-9752/1 unifokální 
M-8897/1 Hladká svalovina, nádor nejistého 

maligního potenciálu 
M-8897/1 Hladká svalovina, nádor, NS 

Hlasový vaz 
C32.0 NS 
C32.1 nepravý 
C32.0 pravý 

Hlava 
C76.0 NS 
C44.4 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.0 NS (sarkom, lipom) 
C47.0 autonomní nervový systém 
C49.0 fibrózní tkáň 
C49.0 kosterní sval 
C44.4 kůže, NS 
C49.0 měkká tkáň 
C47.0 periferní nerv 
C49.0 podkožní tkáň 
C49.0 sval 
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Hlava, pokračování 
C49.0 tuková tkáň 
C77.0 uzlina 
C49.0 vazivová tkáň 
C25.0 Hlava pankreatu 
C34.0 Hlavní bronchus 
M-8321/0 Hlavní buňky - adenom (C75.0) 
M-8481/3 Hlen secernující adenokarcinom 
M-8481/3 Hlen secernující karcinom 
M-8230/3 Hlenotvorba, v solidním 

adenokarcinomu 
M-8230/3 Hlenotvorba, v solidním 

karcinomu 
M-8481/3 Hlenotvorný adenokarcinom 
M-8481/3 Hlenotvorný karcinom 
M-8831/0 Hluboký histiocytom 
M-8880/0 Hnědá tuková tkáň - nádor 

Hodgkinova nemoc (viz také 
Hodgkinův lymfom) 

M-9650/3 NS 

Nodulární skleróza 
M-9663/3 NS 
M-9665/3 bohatá na lymfocyty 
M-9667/3 s lymfocytodeplecí 
M-9665/3 smíšená buněčnost 
M-9667/3 syncytiální varianta 
M-9651/3 s predominancí lymfocytů 

a histiocytů [obs] 
M-9651/3 s predominancí lymfocytů, NS 

[obs] 
M-9651/3 s predominancí lymfocytů, 

difuzní [obs] 
M-9661/3 Hodgkinův granulom [obs] 

Hodgkinův lymfom 
M-9650/3 NS 
M-9596/3 a non-Hodgkinův lymfom, 

kompositní 
M-9651/3 bohatý na lymfocyty 

Klasický 
M-9651/3 bohatý na lymfocyty 
M-9653/3 lymfocytodepleční, NS 
M-9654/3 lymfocytodepleční, difuzní 

fibróza 
M-9655/3 lymfocytodepleční, 

retikulární 
M-9663/3 nodulární skleróza, NS 

Hodgkinův lymfom, pokračování 
Klasický, pokračování 

M-9664/3 nodulární skleróza, 
buněčná fáze 

M-9665/3 nodulární skleróza, stupeň 
(grade) 1 

M-9667/3 nodulární skleróza, stupeň 
(grade) 2 

M-9652/3 smíšená buněčnost, NS 

Lymfocytodepleční 
M-9653/3 NS 
M-9655/3 depleční, retikulární 
M-9654/3 difuzní fibróza 

Nodulární skleróza 
M-9663/3 NS 
M-9664/3 buněčná fáze 
M-9667/3 stupeň (grade) 2 
M-9665/3 stupeň(grade) 1 
M-9659/3 nodulární, s predominancí 

lymfocytů 
M-9659/3 s predominancí lymfocytů, 

nodulární 
M-9652/3 smíšená buněčnost, NS 
M-9659/3 Hodgkinův paragranulom, NS 

[obs] 
M-9659/3 Hodgkinův paragranulom, 

nodulární [obs] 
M-9662/3 Hodgkinův sarkom [obs] 
C40.2 Holenní kost 

Horní 
C03.0 alveolární výběžek, sliznice 
C50.8 část prsu 
C41.0 čelist 
C03.0 dáseň 
C49.3 dutá žíla 
C34.1 lalok, bronchus 
C34.1 lalok, plíce 
C77.2 mezenterická uzlina 
C11.0 plocha nazofaryngu 
C39.0 respirační trakt, NS 
C00.0 ret, NS (vyjma kůže horního 

rtu C44.0) 
C00.0 ret, červeň 
C00.3 ret, frenulum 
C44.0 ret, kůže 
C00.3 ret, sliznice 
C00.3 ret, vnitřní plocha 
C00.0 ret, zevní 
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Horní, pokračování 
C15.3 třetina jícnu 
C44.1 víčko 
C50.2 vnitřní kvadrant prsu 
C50.4 zevní kvadrant prsu 

Horní končetina 
C76.4 NS 
C44.6 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.1 NS (sarkom, lipom) 
C47.1 autonomní nervový systém 
C40.0 dlouhá kost 
C40.0 dlouhé kosti a klouby 
C49.1 fibrózní tkáň 
C49.1 kosterní sval 
C40.1 krátká kost 
C40.1 krátké kosti a klouby 
C44.6 kůže 
C49.1 měkká tkáň 
C47.1 periferní nerv 
C49.1 podkožní tkáň 
C49.1 sval 
C49.1 šlacha 
C49.1 šlachová pochva 
C49.1 tuková tkáň 
C77.3 uzlina 
C49.1 vazivová tkáň 
M- - - - - - - Houbovitý névus, bílý (viz 

SNOMED) 
M-- - - - /1 Hraniční malignita (viz kód 

chování, str. 40) 

Hráz 
C76.3 NS 
C44.5 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.5 NS (sarkom, lipom) 
C47.5 autonomní nervový systém 
C49.5 fibrózní tkáň 
C49.5 kosterní sval 
C44.5 kůže 
C49.5 měkká tkáň 
C47.5 periferní nerv 
C49.5 podkožní tkáň 
C49.5 sval 
C49.5 vazivová tkáň 
C14.0 Hrdlo 

Hrdlo 
C76.0 NS 
C44.4 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.0 NS (sarkom, lipom) 
C47.0 autonomní nervový systém 
C49.0 fibrózní tkáň 
C49.0 kosterní sval 
C44.4 kůže 
C49.0 měkká tkáň 
C47.0 periferní nerv 
C49.0 podkožní tkáň 
C49.0 sval 
C49.0 šlacha 
C49.0 šlachová pochva 
C49.0 tuková tkáň 
C77.0 uzlina 
C49.0 vazivová tkáň 
C53.8 Hrdlo děložní (přesahující léze) 
C02.1 Hrot jazyka 
C41.3 Hrudní kost 

Hrudní stěna 
C76.1 NS 
C44.5 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.3 NS (sarkom, lipom) 
C47.3 autonomní nervový systém 
C49.3 fibrózní tkáň 
C49.3 kůže 
C49.3 měkká tkáň 
C47.3 periferní nerv 
C49.3 podkožní tkáň 
C49.3 sval 
C49.3 tuková tkáň 
C49.3 vazivová tkáň 
C77.1 Hrudní uzlina 

Hrudník 
C76.1 NS 
C44.5 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.3 NS (sarkom, lipom) 
C47.3 autonomní nervový systém 
C49.3 fibrózní tkáň 
C49.3 kosterní sval 
C44.5 kůže 
C49.3 měkká tkáň 
C47.3 periferní nerv 
C49.3 podkožní tkáň 
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Hrudník, pokračování 
C49.3 sval 
C49.3 vazivová tkáň (vyjma thymus, 

srdce a mediastinum C37._, 
C38._) 

Hrudník, stěna 
C76.1 NS 
C44.5 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.3 NS (sarkom, lipom) 
C47.3 autonomní nervový systém 
C49.3 fibrózní tkáň 
C49.3 kosterní sval 
C44.5 kůže 
C49.3 měkká tkáň 
C47.3 periferní nerv 
C49.3 podkožní tkáň 
C49.3 sval 
C49.3 tuková tkáň 
C49.3 vazivová tkáň 

Hřbet 
C02.0 jazyka, NS 
C01.9 jazyka, kořene 
C02.0 jazyka, přední 2/3 
C02.0 předního jazyka 
M-9827/3 HTLV-1 pozitivní, adultní 

leukemie/lymfom z T buněk 
(zahrnuje všechny varianty) 

C40.0 Humerus 

Hürthleho buňky 
M-8290/3 adenokarcinom (C73.9) 
M-8290/0 adenom (C73.9) 
M-8290/3 karcinom (C73.9) 
M-8290/0 nádor (C73.9) 
M-8742/2 Hutchinson - lentigo maligna, NS 

(C44._) 
M-8742/3 Hutchinson - lentigo maligna, 

s maligním melanomem (C44._) 
M-8336/0 Hyalinizující trabekulární adenom 

(C73.9) 

Hydatidiformní mola 
M-9100/0 NS (C58.9) 
M-9100/1 invazívní (C58.9) 
M-9100/0 kompletní (C58.9) 
M-9100/1 maligní (C58.9) 
M-9103/0 parciální (C58.9) 
M-9100/0 Hydatidózní mola (C58.9) 

M-9173/0 Hygrom, NS 
M-9173/0 Hygrom, cystický 
C52.9 Hymen 
M-9964/3 Hypereosinofilní syndrom 
M-8311/1 Hypernefroidní nádor [obs] 
M-8312/3 Hypernefrom (C64.9) [obs] 
M- - - - - - -  Hyperplastická jizva (viz 

SNOMED) 
M-8213/0 Hyperplastický and adenomatózní 

polyp, smíšený (C18._) 
M- - - - - - -  Hyperplastický polyp (viz 

SNOMED) 

Hyperplazie 
M-- - - - - -  NS (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  adenomatózní (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  adenomyomatózní (viz 

SNOMED) 
M- - - - - - -  angiofolikulární, benigní (viz 

SNOMED) 
M-- - - - - -  atypická (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  glandulární (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  glandulární a stromální (viz 

SNOMED) 
M- - - - - - -  lobulární (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  lymfoidní, NS (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  nodulární fokální (viz 

SNOMED) 
M- - - - - - -  nodulární, NS (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  papilární (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  pseudoepiteliomatózní (viz 

SNOMED) 
M-- - - - - -  stromální (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  stromální a glandulární (viz 

SNOMED) 
M-8508/3 Hypersekreční karcinom, cystický 

(C50._) 
M- - - - - - -  Hyperthekóza (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  Hypertrofie, NS (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  Hypertrofie, s obrovskými řasami 

(viz SNOMED) 
C13.1 Hypofaryngeální povrch 

aryepiglotické řasy 

Hypofarynx 
C13.9 NS 
C13.9 stěna 
C13.2 zadní stěna 
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Hypofýza 
C75.1 NS 
C75.1 fossa 
M-8272/0 Hypofýza, adenom, NS (C75.1) 
M-8272/3 Hypofýza, karcinom, NS (C75.1) 
C77.5 Hypogastrická uzlina 
C72.5 Hypoglossus - nerv 
C71.0 Hypothalamus 

Hýždě 
C76.3 NS 
C44.5 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.5 NS (sarkom, lipom) 
C47.5 autonomní nervový systém 
C49.5 fibrózní tkáň 
C49.5 kosterní sval 
C44.5 kůže 
C49.5 měkká tkáň 
C47.5 periferní nerv 
C49.5 podkožní tkáň 
C49.5 sval 
C49.5 tuková tkáň 
C49.5 vazivová tkáň 

CH 
M-- - - - - -  Chalazion (viz SNOMED) 
C63.1 Chámovod 
M-8693/1 Chemodektom 
C72.3 Chiasma opticum 
C18.0 Chlopeň ileocékální 
M-9930/3 Chlorom 
C11.3 Choana 
M-8160/3 Cholangiokarcinom (C22.1, C24.0) 
M-8180/3 Cholangiokarcinom a 

hepatocelulární karcinom, 
kombinovaný (C22.0) 

M-8160/0 Cholangiom (C22.1, C24.0) 
M- - - - - - -  Cholesteatom, NS (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  Cholesteatom, epidermoidní (viz 

SNOMED) 
M-9161/0 Chomáčkový hemangiom, získaný 
M-9181/3 Chondroblastický osteosarkom 

(C40._, C41._) 

M-9230/0 Chondroblastom, NS (C40._, 
C41._) 

M-9230/3 Chondroblastom, maligní (C40._, 
C41._) 

Chondroidní 
M-9371/3 chordom 
M-8862/0 lipom 
M-8940/0 syringom (C44._) 
M-8940/3 syringom, maligní (C44._) 

Chondrom 
M-9220/0 NS (C40._, C41._) 
M-9221/0 juxtakortikální (C40._, C41._) 
M-9221/0 periosteální (C40._, C41._) 
M-9220/1 Chondromatóza, NS 
M- - - - - - -  Chondromatóza, synoviální (viz 

SNOMED) 
M-9230/0 Chondromatózní obrovskobuněčný 

nádor (C40._, C41._) 
M-9241/0 Chondromyxoidní fibrom (C40._, 

C41._) 

Chondrosarkom 
M-9220/3 NS (C40._, C41._) 
M-9243/3 dediferencovaný (C40._, 

C41._) 
M-9221/3 juxtakortikální (C40._, C41._) 
M-9240/3 mezenchymální 
M-9231/3 myxoidní 
M-9221/3 periostální (C40._, C41._) 
M-9242/3 z jasných buněk (C40._, 

C41._) 

Chordoidní 
M-9444/1 gliom (C71._) 
M-9444/1 gliom třetí komory (C71.5) 
M-9538/1 meningiom (C70._) 

Chordom 
M-9370/3 NS 
M-9372/3 dediferencovaný 
M-9371/3 chondroidní 
M-9100/1 Chorioadenom (C58.9) 
M-9100/1 Chorioadenoma destruens (C58.9) 
M-9120/0 Chorioangiom (C58.9) 
M-9100/3 Chorioepiteliom 
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Choriokarcinom 
M-9100/3 NS 
M-9101/3 kombinovaný s embryonálním 

karcinomem 
M-9101/3 kombinovaný s jiným 

germinálním nádorem 
M-9101/3 kombinovaný s teratomem 
M-9100/3 Chorionepiteliom 
M- - - - - - -  Choristom (viz SNOMED) 

Choroidální plexus 
C71.5 NS 
C71.7 čtvrté komory 
C71.5 postranní komory 
C71.5 třetí komory 
M-8700/0 Chromafinní nádor 
M-8700/0 Chromafinní paragangliom 
M-8700/0 Chromafinom 

Chromofobní 
M-8270/3 adenokarcinom (C75.1) 
M-8270/0 adenom (C75.1) 
M-8270/3 karcinom (C75.1) 
M-8317/3 karcinom z renálních buněk 

(C64.9) 

Chronická 
M-9950/3 erytremie [obs] 
M-9961/3 idiopatická myelofibróza 
M-9960/3 myeloproliferativní nemoc 
M-9960/3 myeloproliferativní porucha 

Chrupavčitá 
M-8571/3 a kostní metaplazie, 

adenokarcinom s 
M-9210/0 exostóza (C40._, C41._) 
M-8571/3 metaplazie, adenokarcinom s 

Chrupavka 
C41.9 NS 
C32.3 hlasivková (arytenoidea) 
C32.3 klínovitá (cuneiformis) 
C41.9 kloubní, NS 
C40.9 kloubní, končetiny, NS 
C40.9 končetiny, NS 
C32.3 laryngeální 
C30.0 nosní 
C32.3 prstencová (cricoidea) 
C40.2 semilunární 
C32.3 štítná (thyreoidea) 
C49.0 ucha 
C41·3 žeberní 

I 
Idiopatická 

M-9961/3 myelofibróza, chronická 
M-9962/3 trombocytemie (C42.1) 
M-9962/3 trombocytemie, hemoragická 

(C42.1) 
C18.0 Ileocékální chlopeň 
C18·0 Ileocékální junkce 
C77·2 Ileokolická uzlina 
C17·2 Ileum (vyjma ileocékální chlopně 

C18.0) 
C49.5 Iliaca - arteria 
C49.5 Iliaca - vena 
C77.5 Ilická uzlina 
C49.4 Iliopsoas - sval 
M- - - - - - -  Imunoblastická lymfadenopatie 

(viz SNOMED) 
M-9684/3 Imunoblastický sarkom [obs] 
M-9671/3 Imunocytom [obs] 
M-9769/1 Imunoglobuliny - deposice, nemoc 

Imunoproliferativní 
M-9766/1 léze, angiocentrická 
M-9760/3 nemoc, NS 
M-9764/3 nemoc, tenkého střeva (C17._) 
M- - - - - /2 In situ (viz Kód chování, str. 40) 

In situ (viz Pravidla pro kódování, 
str. 40 a 43) 

Adenokarcinom 
M-8140/2 NS 
M-8210/2 v adenomatózním polypu 
M-8210/2 v polypózním adenomu 
M-8210/2 v polypu, NS 
M-8210/2 v tubulárním adenomu 
M-8263/2 v tubulovilózním adenomu 
M-8261/2 ve vilózním adenomu 

Dlaždicový karcinom 
M-8070/2 NS 
M-8052/2 papilární 
M-8076/2 se spornou stromální invazí 

(C53._) 
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In situ, pokračování 
Duktální karcinom 

M-8500/2 NS (C50._) 
M-8522/3 a infiltrující lobulární 

karcinom (C50._) 
M-8501/2 komedonový typ (C50._) 
M-8201/2 kribriformní typ (C50._) 
M-8507/2 mikropapilární (C50._) 
M-8503/2 papilární (C50._) 
M-8230/2 solidní typ (C50._) 
M-8076/2 epidermoidní karcinom se 

spornou stromální invazí 
(C53._) 

M-8070/2 epidermoidní karcinom, NS 

Karcinom 
M-8010/2 NS 
M-8070/2 epidermoidní, NS 
M-8210/2 v adenomatózním polypu 
M-8210/2 v polypu, NS 
M-8201/2 kribriformní karcinom (C50._) 

Lobulární karcinom 
M-8520/2 NS (C50._) 
M-8522/3 a infiltrující duktální 

(C50._) 
M-8522/2 a intraduktální karcinom 

(C50._) 
M-8720/2 melanom 
M-8052/2 papilární dlaždicový karcinom 
M-8050/2 papilární karcinom 
M-8120/2 z přechodních buněk 
M-8254/3 Indeterminovaný typ 

bronchioloalveolárního 
karcinomu (C34._) 

Infantilní 
M-9412/1 astrocytom, desmoplastický 

(C71._) 
M-9071/3 embryonální karcinom 
M-8814/3 fibrosarkom 
M-9412/1 gangliogliom, desmoplastický 
M-9131/0 hemangiom 
M-8824/1 myofibromatóza 
M- - - - - - -  Infiltrativní fasciitis (viz 

SNOMED) 

Infiltrující 
M-8503/3 a papilární adenokarcinom 

(C50._) 
M-8856/0 angiolipom 

Infiltrující, pokračování 
Bazocelulární karcinom 

M-8092/3 NS (C44._) 
M-8092/3 nesklerozující (C44._) 
M-8092/3 sklerozující (C44._) 

Duktální 
M-8523/3 a koloidní karcinom 

(C50._) 
M-8523/3 a kribriformní karcinom 

(C50._) 
M-8522/3 a lobulární karcinom 

(C50._) 
M-8522/3 a lobulární karcinom in situ 

(C50._) 
M-8523/3 a mucinózní karcinom 

(C50._) 
M-8523/3 a tubulární karcinom 

(C50._) 
M-8500/3 adenokarcinom (C50._) 
M-8500/3 karcinom (C50._) 
M-8541/3 karcinom a Pagetova 

nemoc prsu (C50._) 
M-8523/3 smíšený s jinými typy 

karcinomu (C50._) 
M-8521/3 duktulární karcinom (C50._) 
M-8856/0 lipom 

Lobulární 
M-8522/3 karcinom a duktální 

karcinom in situ (C50._) 
M-8520/3 karcinom, NS (C50._) 
M-8524/3 karcinom, smíšený s jinými 

typy karcinomu (C50._) 
M-8503/3 papilární adenokarcinom 

Infraklavikulární oblast 
C76.1 NS 
C44.5 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.3 NS (sarkom, lipom) 
C47.3 autonomní nervový systém 
C49.3 fibrózní tkáň 
C44.5 kůže 
C49.3 měkká tkáň 
C47.3 periferní nerv 
C49.3 podkožní tkáň 
C49.3 tuková tkáň 
C77.3 uzlina 
C49.3 vazivová tkáň 
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C77.3 Infraklavikulární uzlina 
C71.7 Infratentoriální mozek, NS (viz 

také mozek) 

Inguinální oblast 
C76.3 NS 
C44.5 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.5 NS (sarkom, lipom) 
C47.5 autonomní nervový systém 
C49.5 fibrózní tkáň 
C44.5 kůže 
C49.5 měkká tkáň 
C47.5 periferní nerv 
C49.5 podkožní tkáň 
C49.5 tuková tkáň 
C77.4 uzlina 
C49.5 vazivová tkáň 
C77.4 Inguinální uzlina 
C71.0 Insula 

Insulární 
M-8154/3 a exokrinní adenokarcinom, 

smíšený (C25._) 
M-8150/3 adenokarcinom (C25._) 
M-8150/0 adenom (C25._) 
M-8150/0 adenomatóza (C25._) 
M-8150/3 karcinom (C25._) 
M-8150/1 nádor, NS (C25._) 
M-8150/0 nádor, benigní 
M-8337/3 Insulární karcinom (C73.9) 
M-8151/0 Insulinom, NS (C25._) 
M-8151/3 Insulinom, maligní (C25._) 
M-9757/3 Interdigitující buňky - sarkom 
M-9757/3 Interdigitující dendritické buňky – 

sarkom 

Interkostální 
C47.3 nerv 
C49.3 sval 
C77.1 uzlina 

Intermediární 
M-8044/3 buňky, malobuněčný 

karcinom (C34._) 

Intermediární, pokračování 
Diferenciace 

M-8631/1 nádor ze Sertoliho a 
Leydigových buněk 

M-8634/1 nádor ze Sertoliho a 
Leydigových buněk, 
s heterologními elementy 

M-9362/3 pineální parenchymatózní 
nádor (C75.3) 

M-9083/3 maligní teratom 
M-8761/1 obrovský kongenitální névus 

(C44._) 
M- - - - - /-2 Intermediární diferenciace (viz kód 

pro stupeň - grading, str. 44) 

Intersticiální buňky - nádor 
M-8650/1 NS 
M-8650/0 benigní 
M-8650/3 maligní 
M-8966/0 renomedulární (C64.9) 

Intestinální 
M-9764/3 imunoproliferativní nemoc, 

tenkého střeva (C17._) 
M-8144/3 typ adenokarcinomu (C16._) 
M-8144/3 typ karcinomu (C16._) 
C77.2 Intestinální uzlina 
C76.2 Intraabdominální 
C76.2 Intraabdominální, NS 

Intracystický 
M-8504/3 karcinom, NS 
M-8504/2 karcinom, neinfiltrující 
M-8504/3 papilární adenokarcinom 
M-8504/0 papilární adenom 
M-8504/0 papilom 
M-8750/0 Intradermální névus (C44._) 

Intraduktální 

Adenokarcinom 
M-8522/3 a lobulární karcinom 

(C50._) 
M-8503/2 neinfiltrující papilární 

(C50._) 
M-8500/2 neinfiltrující, NS 
M-8503/2 papilární, NS (C50._) 
M-8503/2 papilární, neinfiltrující 

(C50._) 
M-8503/3 papilární, s invazí (C50._) 
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Intraduktální, pokračování 
Karcinom 

M-8500/2 NS (C50._) 
M-8507/2 „lepivý” (clinging) (C50._) 
M-8522/2 a lobulární karcinom in situ 

(C50._) 
M-8543/3 a Pagetova nemoc prsu 

(C50._) 
M-8507/2 mikropapilární (C50._) 
M-8500/2 neinfiltrující, NS 
M-8503/2 neinfiltrující, papilární 

(C50._) 
M-8230/2 solidní typ 

Papilárně-mucinózní 
M-8453/0 adenom (C25._) 
M-8453/3 karcinom, invazívní 

(C25._) 
M-8453/2 karcinom, neinvazívní 

(C25._) 
M-8453/1 nádor se střední dysplazií 

(C25._) 

Papilární adenokarcinom 
M-8503/2 NS (C50._) 
M-8503/2 neinfiltrující (C50._) 
M-8503/3 s invazí (C50._) 
M-8503/2 papilární karcinom, NS 

(C50._) 
M-8503/0 papilom 
M-8505/0 papilomatóza, NS 
M-8505/0 papilomatóza, difuzní 

Intraepidermální 
M-8081/2 dlaždicový karcinom, 

Bowenův typ (C44._) 
M-8096/0 epiteliom Jadassohnův 

(C44._) 
M-8070/2 karcinom, NS 
M-8740/0 névus (C44._) 
M- - - - - /2 Intraepiteliální (viz Kód chování, 

str. 40) 
M-8070/2 Intraepiteliální dlaždicový 

karcinom 
M-8010/2 Intraepiteliální karcinom, NS 
M-8500/2 Intraepiteliální neoplazie 3, 

duktální (C50._) 

Intraepiteliální neoplazie, 
stupeň III 

M-8077/2 anální (C21.1) 
M-8077/2 cervikální (C53._) 
M-8077/2 dlaždicová 
M-8148/2 glandulární 
M-8148/2 prostatická (C61.9) 
M-8077/2 vaginální (C52._) 
M-8077/2 vulvární (C51._) 
C22.1 Intrahepatický žlučovod 
M-9011/0 Intrakanalikulární fibroadenom 

(C50._) 
M-9195/3 Intrakortikální osteosarkom 

(C40._, C41._) 

Intrakraniální 
C71.9 Intrakraniální 
C70.0 arachnoidea 
C71.9 lokalizace 
C70.0 meningy 
M-9132/0 Intramuskulární hemangiom 
M-8856/0 Intramuskulární lipom 
M-9571/0 Intraneurální perineuriom 

Intraoseální 
M-9270/3 karcinom, primární (C41.1) 
M-9187/3 osteosarkom, dobře 

diferencovaný (C40._, 
C41._) 

M-9187/3 osteosarkom, low grade 
(C40._, C41._) 

C77.5 Intrapelvická uzlina 
C76.1 Intratorakální 
C76.1 Intratorakální, NS 
M-9064/2 Intratubulární maligní germinální 

buňky (C62._) 
M-9064/2 Intratubulární neoplazie 

z germinálních buněk (C62._) 
M-9133/3 Intravaskulární bronchiální 

alveolární nádor (C34._) [obs] 
M-8890/1 Intravaskulární leiomyomatóza 
M-8503/3 Invaze, intraduktální papilární 

adenokarcinom s invazí (C50._) 
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Invazivní 
M-8821/1 fibrom 
M-9100/1 hydatiformní mola (C58.9) 
M-8453/3 intraduktální papilárně-

mucinózní karcinom (C25._) 
M-9100/1 mola, NS (C58.9) 

Invertovaný, á 
M-- - - - - -  folikulární keratóza (viz 

SNOMED) 
M-8121/1 papilom Schneiderovy 

membrány (C30.0, C31._) 
M-8121/1 papilom z přechodních buněk, 

NS 
M-8121/0 papilom z přechodních buněk, 

benigní 
M-8053/0 papilom, dlaždicový 
M-9160/0 Involvující névus (C44._) [obs] 
C69.4 Iris 
C47.2 Ischiadicus, nervus 
C41.4 Ischii - os 
C76.3 Ischiorectalis, fossa 
C54.0  Isthmus uteri 

J 
Jadassohnův 

M-8096/0 intraepidermální epiteliom 
(C44._) 

M-8780/0 modrý névus (C44._) 
M- - - - - - -  névus sebaceus (viz 

SNOMED) 
M- - - - - - -  Jahodový névus (viz SNOMED) 

Jáma 
Lební 

C71.9 NS 
C71.9 přední 
C71.9 střední 
C71.9 zadní 

Jamka loketní 
C76.4 NS 
C44.6 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.1 NS (sarkom, lipom) 
C47.1 autonomní nervový systém 
C49.1 fibrózní tkáň 
C44.6 kůže 

Jamka loketní, pokračování 
C49.1 měkká tkáň 
C47.1 periferní nerv 
C49.1 podkožní tkáň 
C49.1 tuková tkáň 
C49.1 vazivová tkáň 

Jamka podkolenní 
C76.5 NS 
C44.7 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.2 NS (sarkom, lipom) 
C47.2 autonomní nervový systém 
C49.2 fibrózní tkáň 
C44.7 kůže 
C49.2 měkká tkáň 
C47.2 periferní nerv 
C49.2 podkožní tkáň 
C49.2 šlacha 
C49.2 šlachová pochva 
C49.2 tuková tkáň 
C49.2 vazivová tkáň 
M-8170/0 Jaterní buňky, adenom (C22.0) 
M-8170/3 Jaterní buňky, karcinom (C22.0) 
C22.0 Játra 

Jazyk 
C02.9 NS 
C02.2 frenulum linguae 
C02.1 hrot 
C01.9 hřbet kořene 
C02.0 hřbet, NS 
C01.9 kořen, NS 
C01.9 kořen, hřbet 
C02.9 linguální, NS 
C02.4 mandle jazyková 
C02.1 okraj 
C02.3 přední 2/3, NS 
C02.0 přední 2/3, hřbet 
C02.2 přední 2/3, spodní plocha 
C02.8 přesahující léze 
C02.2 spodní plocha, NS 
C02.2 spodní plocha, přední 2/3 
C02.0 střední čára 
C01.9 zadní třetina 
C41.0 Jazylka 
C17.1 Jejunum 
M- - - - - - - Jessnerův benigní lymfocytární 

infiltrát (viz SNOMED) 
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Jícen 
C15.9 NS 
C15.5 distální třetina 
C15.5 dolní třetina 
C15.3 horní třetina 
C15.1 hrudní 
C15.2 pars abdominalis 
C15.0 pars cervicalis 
C15.1 pars thoracica 
C15.3 proximální třetina 
C15.4 střední třetina 
M- - - - - - -  Jícen, Barrettův (viz SNOMED) 
M-8523/3 Jiné typy karcinomu, smíšené 

s infiltrujícím duktálním 
karcinomem (C50._) 

M-8524/3 Jiné typy karcinomu, smíšené 
s infiltrujícím lobulárním 
karcinomem (C50._) 

M-9101/3 Jiný germinální nádor, 
kombinovaný 
s choriokarcinomem 

M-- - - - - -  Jizevnatá fibromatóza (viz 
SNOMED) 

M- - - - - - - Jizva, hyperplastická (viz 
SNOMED) 

M-8690/1 Jugulární glomus - nádor, NS 
(C75.5) 

M-8690/1 Jugulární paragangliom (C75.5) 
C77.0 Jugulární uzlina 
M-8690/1 Jugulotympanický paragangliom 

(C75.5) 

Junkce 
C21.8 anorektální 
C16.0 ezofagogastrická 
C16.0 gastroezofageální 
C18.0 ileocékální 
C16.0 kardioezofageální 
C05.8 měkkého a tvrdého patra 
C65.9 pelviureterická 
C19.9 rektosigmoideální 
C53.8 skvamokolumnární, cervixu 
C05,8 tvrdého a měkkého patra 
M-8740/0 Junkční névus (C44._) 
M-8740/0 Junkční névus, NS (C44._) 
M-8740/3 Junkční névus, s maligním 

melanomem (C44._) 
C02.8 Junkční zóna jazyka 

C10.8 Junkční zóna orofaryngu 

Juvenilní 
M-9160/0 angiofibrom (C11._) 
M- - - - - - -  aponeurotický fibrom (viz 

SNOMED) 
M-9421/1 astrocytom (C71._) 
M-9030/0 fibroadenom (C50._) 
M-8622/1 granulózový nádor (C56.9) 
M-9131/0 hemangiom 
M-8831/0 histiocytom 
M-8502/3 karcinom, prsu (C50._) 
M-8770/0 melanom (C44._) 
M-8770/0 névus (C44._) 
M- - - - - - -  polyp (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  xantogranulom (viz SNOMED) 
M-8361/0 Juxtaglomerulární nádor (C64.9) 

Juxtakortikální 
M-9221/0 chondrom (C40._, C41._) 
M-9221/3 chondrosarkom (C40._, 

C41._) 
M-9192/3 osteosarkom (C40._, C41._) 

K 
Kalcifikující 

M-9340/0 epiteliální odontogenní nádor 
(C41._) 

M-8110/0 epiteliom Malherbeův (C44._) 
M-8642/1 nádor ze Sertoliho buněk, 

velkobuněčný 
M-9301/0 odontogenní cysta (C41._) 
M- - - - - - -  Kalcinóza, nádorovitá 

(viz SNOMED) 
C65.9 Kalich ledvinný 
C65.9 Kalichy ledvinné 
C41.0 Kalva 

Kanál 
C21.1 anální 
C53.0 cervikální 
C53.0 endocervikální 
C16.4 pylorický 
C52.9 Kanálek Gärtnerův 
M-8149/0 Kanalikulární adenom 
C22.1 Kapilára, žlučová 
M-9131/0 Kapilární hemangiom 
M-9171/0 Kapilární lymfangiom 
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M-9130/1 Kaposiformní 
hemangioendoteliom 

M-9140/3 Kaposiho sarkom 
M-8934/3 Karcinofibrom 

Karcinoid 
M-8240/3 NS (vyjma appendixu 

M-8240/1) 
M-8240/1 NS, appendixu (C18.1) 
M-8244/3 a adenokarcinom, 

kombinovaný 
M-8244/3 a adenokarcinom, smíšený 
M-9091/1 a struma ovarii (C56.9) 
M-8240/3 bronchiální adenom (C34._) 
M-8244/3 kombinovaný karcinoid 

a adenokarcinom 
M-8244/3 kompozitní 
M-8243/3 mucinózní 
M-8241/3 produkující serotonin 
M-8243/3 s pohárkovými buňkami 
M-8244/3 smíšený karcinoid-

adenokarcinom 
M-9091/1 strumakarcinoid (C56.9) 
M-8245/1 tubulární 
M-8241/3 z EC buněk 
M-8242/1 z ECL buněk, NS 
M-8242/3 z ECL buněk, maligní 
M-8241/3 z enterochromafinních buněk 
M-8242/1 z buněk enterochromafinním 

podobných 
(enterochromaffin-like), NS 

Karcinoidní nádor 
M-8240/3 NS (vyjma appendixu 

M-8240/1) 
M-8240/1 NS, appendixu (C18.1) 
M-8240/1 argentafinní, NS 
M-8241/3 argentafinní, maligní (vyjma 

appendixu M-8240/1) 
M-8249/3 atypický 
M-8240/1 nejistého maligního potenciálu 
M-8240/3 typický 

Karcinom (viz také 
adenokarcinom) 

M-8010/3 NS 
M-8010/6 NS, metastatický 
M-8280/3 acidofilní (C75.1) 
M-8281/3 acidofilní-bazofilní, smíšený 

(C75.1) 
M-8550/3 acinární 

Karcinom, pokračování 
M-8200/3 adenocystický 

Adenoidní 
M-8098/3 bazocelulární (C53._) 
M-8200/3 cystický 
M-8075/3 dlaždicový 
M-8560/3 adenoskvamózní 
M-8390/3 adnexální (C44._) 
M-8407/3 adnexální, mikrocystický 

(C44._) 
M-8370/3 adrenální kortikální (C74.0) 
M-8075/3 akantolytický, dlaždicový 
M-8251/3 alveolární (C34._) 
M-9270/3 ameloblastický (C41._) 
M-8021/3 anaplastický, NS 
M-8123/3 bazaloidní (C21.1) 
M-8083/3 bazaloidní dlaždicový 

Bazocelulární 
M-8090/3 NS (C44._) 
M-8098/3 adenoidní (C53._) 
M-8092/3 desmoplastický typ (C44._) 
M-8093/3 fibroepiteliální (C44._) 
M-8093/3 fibroepiteliální, Pinkusova 

typu 
M-8097/3 mikronodulární (C44._) 
M-8092/3 morphea (C44._) 
M-8091/3 multicentrický (C44._) 
M-8091/3 multifokální superficiální 

(C44._) 
M-8092/3 nesklerozující, infiltrující 

(C44._) 
M-8097/3 nodulární (C44._) 
M-8090/3 pigmentovaný (C44._) 
M-8092/3 sklerozující, infiltrující 

(C44._) 
M-8091/3 superficiální, multifokální 

(C44._) 
M-8094/3 bazocelulární-dlaždicový, 

smíšený (C44._) 
M-8300/3 bazofilní (C75.1) 
M-8281/3 bazofilní-acidofilní, smíšený 

(C75.1) 
M-8094/3 bazoskvamózní (C44._) 
M-8319/3 Belliniho duktu (C64.9) 
M-8315/3 bohatý na glykogen (C50._) 
M-8314/3 bohatý na lipidy (C50._) 
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Karcinom, pokračování 
M-8081/2 Bowenova typu, 

intraepidermální dlaždicový 
(C44._) 

M-8051/3 bradavičnatý 
M-8250/3 bronchiolární (C34._) 

Bronchioloalveolární 
M-8250/3 NS (C34._) 
M-8254/3 indeterminovaný (C34._) 
M-8253/3 mucinózní (C34._) 
M-8252/3 nemucinózní (C34._) 
M-8254/3 smíšený mucinózní 

a nemucinózní (C34._) 
M-8252/3 z pneumocytů II. typu 

(C34._) 
M-8254/3 z pneumocytů II. typu 

a z pohárkových buněk 
(C34._) 

M-8253/3 z pohárkových buněk 
(C34._) 

M-8254/3 z Clarových a pohárkových 
buněk (C34._) 

M-8252/3 z Clarových buněk (C34._) 
M-8420/3 ceruminózní (C44.2) 
M-8508/3 cystický hypersekreční 

(C50._) 
M-8145/3 difuzního typu (C 16._) 

Dlaždicový 
M-8070/3 NS 
M-8070/6 NS, metastatický 
M-8075/3 adenoidní 
M-8075/3 akantolytický 
M-8083/3 bazaloidní 
M-8076/2 in situ se spornou stromální 

invazí (C53._) 
M-8070/2 in situ, NS 
M-8081/2 intraepidermální, Bowenův 

typ (C44._) 
M-8070/2 intraepiteliální 
M-8073/3 malobuněčný, nerohovějící 
M-8070/6 metastatický, NS 
M-8076/3 mikroinvazívní (C53._) 
M-8072/3 nerohovějící, NS 
M-8052/3 papilární 
M-8052/2 papilární, neinvazívní 
M-8075/3 pseudoglandulární 
M-8071/3 rohovějící, NS 
M-8078/3 s tvorbou „rohu” 
M-8074/3 sarkomatoidní 

Karcinom, pokračování 
Dlaždicový, pokračování 

M-8072/3 velkobuněčný, nerohovějící 
M-8071/3 velkobuněčný, rohovějící 
M-8051/3 verukózní 
M-8074/3 vřetenobuněčný 
M-8084/3 z jasných buněk 

Duktální 
M-8500/3 NS 
M-8522/3 a lobulární (C50._) 
M-8514/3 desmoplastický typ 
M-8522/3 in situ a infiltrující 

lobulární (C50._) 
M-8500/2 in situ, NS (C50._) 
M-8501/2 in situ, komedonový typ 

(C50._) 
M-8201/2 in situ, kribriformní typ 

(C50._) 
M-8507/2 in situ, mikropapilární 

(C50._) 
M-8503/2 in situ, papilární (C50._) 
M-8230/2 in situ, solidní typ (C50._) 
M-8500/3 infiltrující (C50._) 
M-8523/3 infiltrující a koloidní 

(C50._) 
M-8523/3 infiltrující a kribriformní 

(C50._) 
M-8522/3 infiltrující a lobulární 

karcinom (C50._) 
M-8522/3 infiltrující a lobulární 

karcinom in situ (C50._) 
M-8523/3 infiltrující a mucinózní 

(C50._) 
M-8541/3 infiltrující a Pagetova 

nemoc prsu (C50._) 
M-8523/3 infiltrující a tubulární 

(C50._) 
M-8201/3 kribriformní typ (C50._) 
M-8500/3 z buněk vývodů 
M-8521/3 duktulární, infiltrující (C50._) 

Embryonální 
M-9070/3 NS 
M-9081/3 a teratom, smíšený 
M-9071/3 infantilní 
M-9101/3 kombinovaný 

s choriokarcinomem 
M-9072/3 polyembryonální typ 
M-8380/3 endometroidní, NS 
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Karcinom, pokračování 
M-8280/3 eosinofilní (C75.1) 

Epidermoidní 
M-8070/3 NS 
M-8560/3 a adenokarcinom, smíšený 
M-8070/2 in situ, NS 
M-8076/2 in situ, se spornou 

stromální invazí (C53._) 
M-8073/3 malobuněčný, nerohovějící 
M-8052/3 papilární 
M-8071/3 rohovějící 
M-8072/3 velkobuněčný, nerohovějící 
M-8051/3 verukózní 
M-8074/3 vřetenobuněčný 
M-8562/3 epiteliálně-myoepiteliální 
M-8171/3 fibrolamelární hepatocelulární 

(C22.0) 

Folikulární 
M-8330/3 NS (C73.9) 
M-8340/3 a papilární (C73.9) 
M-8331/3 dobře diferencovaný 

(C73.9) 
M-8335/3 minimálně invazivní 

(C73.9) 
M-8335/3 opouzdřený (C73.9) 
M-8332/3 středně diferencovaný 

(C73.9) 
M-8332/3 trabekulární (C73.9) 
M-8290/3 z oxyfilních buněk (C73.9) 
M-8480/3 gelatinózní [obs] 

Hepatocelulární 
M-8170/3 NS (C22.0) 
M-8180/3 a cholangiokarcinom, 

kombinovaný (C22.0) 
M-8180/3 a cholangiokarcinom, 

smíšený (C22.0) 
M-8171/3 fibrolamelární (C22.0) 
M-8175/3 pleomorfní typ (C22.0) 
M-8173/3 sarkomatoidní (C22.0) 
M-8172/3 skirhotický (C22.0) 
M-8172/3 sklerozující (C22.0) 
M-8173/3 vřetenobuněčná varianta 

(C22.0) 
M-8174/3 z jasných buněk (C22.0) 
M-8576/3 hepatoidní 
M-8481/3 hlenotvorný 
M-8272/3 hypofýzy, NS (C75.1) 
M-9390/3 choroidálního plexu (C71.5) 
M-8270/3 chromofobní (C75.1) 

Karcinom, pokračování 
M-8317/3 chromofobocelulární, ledviny 

(C64.9) 

In situ 
M-8010/2 NS 
M-8522/3 duktální a infiltrující 

lobulární (C50._) 
M-8070/2 epidermoidní, NS 
M-8076/2 epidermoidní, se spornou 

stromální invazí (C53._) 
M-8522/2 lobulární a intraduktální 

(C50._) 
M-8522/3 lobulární karcinom 

a infiltrující duktální 
(C50._) 

M-8520/2 lobulární, NS (C50._) 
M-8050/2 papilární 
M-8120/2 uroteliální (C67._) 
M-8210/2 v adenomovém polypu 
M-8210/2 v polypu, NS 
M-9071/3 infantilní, embryonální 

Infiltrující duktální 
M-8500/3 NS (C50._) 
M-8523/3 a koloidní (C50._) 
M-8523/3 a kribriformní (C50._) 
M-8522/3 a lobulární (C50._) 
M-8522/3 a lobulární in situ (C50._) 
M-8523/3 a mucinózní (C50._) 
M-8541/3 a Pagetova nemoc, prsu 

(C50._) 
M-8523/3 a tubulární (C50._) 
M-8523/3 smíšený s jinými typy 

karcinomu (C50._) 
M-8521/3 infiltrující duktulární (C50._) 

Infiltrující lobulární 
M-8520/3 NS (C50._) 
M-8522/3 a duktální karcinom in situ 

(C50._) 
M-8524/3 smíšený s jinými typy 

karcinomu (C50._) 
M-8150/3 insulární (C25._) 
M-8337/3 insulární (C73.9) 
M-8144/3 intestinálního typu (C 16._) 
M-8504/3 intracystický, NS 
M-8504/2 intracystický, neinfiltrující 
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Karcinom, pokračování 
Intraduktální 

M-8500/2 NS 
M-8522/3 a lobulární (C50._) 
M-8522/2 a lobulární in silu (C50._) 
M-8543/3 a Pagetova nemoc, prsu 

(C50._) 
M-8507/2 „lepivý” (clinging) (C50._) 
M-8507/2 mikropapilární (C50._) 
M-8500/2 neinfiltrující, NS 
M-8503/2 neinfiltrující, papilární 

(C50._) 
M-8503/2 papilární, NS (C50._) 
M-8503/2 papilární, neinfiltrující 

(C50._) 
M-8230/2 solidní typ 
M-8081/2 intraepidermální dlaždicový, 

Bowenův typ (C44._) 
M-8070/2 intraepidermální, NS 
M-8070/2 intraepiteliální dlaždicový 
M-8010/2 intraepiteliální, NS 
M-9270/3 intraoseální, primární (C41.1) 
M-8502/3 juvenilní, prsu (C50._) 
M-8124/3 kloakogenní (C21.2) 
M-8480/3 koloidní 
M-8523/3 koloidní a infiltrující duktální 

(C50._) 

Kombinovaný 
M-8255/3 adenokarcinom s jinými 

typy karcinomu 
M-8180/3 hepatocelulární 

a cholangiokarcinom 
(C22.0) 

M-8045/3 malobuněčný 
M-8045/3 malobuněčný 

a adenokarcinom (C34._) 
M-8045/3 malobuněčný a dlaždicový 

(C34._) 
M-8045/3 malobuněčný 

a velkobuněčný (C34._) 
M-8051/3 kondylomatózní 
M-8390/3 kožní adnexální (C44._) 

Kribriformní 
M-8201/3 NS 
M-8523/3 a infiltrující duktální 

(C50._) 
M-8201/2 in situ (C50._) 
M-8041/3 kulatobuněčný 

Karcinom, pokračování 
M-8317/3 ledviny, chromofobocelulární 

(C64.9) 
M-8319/3 ledviny, ze sběracího kanálku 

(C64.9) 
M-8507/2 „lepivý” (clinging), 

intraduktální (C50._) 

Lobulární 
M-8520/3 NS (C50._) 
M-8522/3 a duktální (C50._) 
M-8522/3 a infiltrující duktální 

(C50._) 
M-8522/3 a intraduktální (C50._) 
M-8520/2 in situ (C50._) 
M-8522/3 in situ a infiltrující duktální 

(C50._) 
M-8522/2 in situ a intraduktální 

(C50._) 
M-8520/3 infiltrující (C50._) 
M-8522/3 infiltrující a duktální in situ 

(C50._) 
M-8520/2 neinfiltrující (C50._) 
M-8082/3 lymfoepiteliomu podobný 
M-8082/3 lymfoepitelový 

Malobuněčný 
M-8041/3 NS 
M-8073/3 dlaždicový, nerohovějící 
M-8041/3 neuroendokrinní 
M-8043/3 vřetenobuněčný (C34._) 
M-8044/3 z intermediálních buněk 

(C34._) 
M-8045/3 malobuněčný-velkobuněčný, 

kombinovaný (C34._) 
M-8110/3 matrixový (C44._) 

Medulární 
M-8510/3 NS 
M-8513/3 atypický (C50._) 
M-8345/3 s amyloidním stromatem 

(C73.9) 
M-8512/3 s lymfoidním stromatem 
M-8346/3 medulární-folikulární smíšený 

(C73.9) 
M-8347/3 medulární-papilární, smíšený 

(C73.9) 
M-8575/3 metaplastický, NS 
M-8490/6 metastatický z prsténčitých 

buněk 
M-8010/6 metastatický, NS 
M-8095/3 metatypický (C44._) 
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Karcinom, pokračování 
M-8407/3 mikrocystický adnexální 

(C44._) 
M-8076/3 mikroinvazivní dlaždicový 

(C53._) 

Mikropapilární 
M-8507/2 intraduktální (C50._) 
M-8460/3 serózní (C56.9) 
M-8131/3 z přechodních buněk 

(C67._) 
M-8480/3 mucinózní 
M-8523/3 mucinózní a infiltrující 

duktální (C50._) 
M-8430/3 mukoepidermoidní 
M-8480/3 mukoidní 
M-8480/3 mukózní 
M-8091/3 multicentrický bazocelulární 

(C44._) 
M-8091/3 multifokální superficiální 

bazocelulární (C44._) 
M-8562/3 myoepiteliálně-epiteliální 
M-8982/3 myoepiteliální 
M-8020/3 nediferencovaný, NS 

Neinfiltrující 
M-8504/2 intracystický 
M-8503/2 intraduktální papilární 

(C50._) 
M-8500/2 intraduktální, NS 
M-8520/2 lobulární (C50._) 
M-8130/2 neinvazivní, papilární, 

uroteliální (C67._) 
M-8130/2 neinvazivní, papilární, 

z přechodních buněk (C67._) 
M-8046/3 nemalobuněčný (C34._) 
M-8350/3 neopouzdřený sklerozující 

(C73.9) 

Neuroendokrinní 
M-8246/3 NS 
M-8247/3 primární kožní (C44._) 
M-8013/3 velkobuněčný 
M-9270/3 odontogenní (C41._) 
M-8290/3 onkocytární 
M-8042/3 ovískový (C34._) 
M-8453/2 papilárně-mucinózní, 

intraduktální, neinvazivní 
(C25._) 

Karcinom, pokračování 
Papilární 

M-8050/3 NS 
M-8340/3 a folikulární (C73.9) 
M-8350/3 difuzně sklerozující 

(C73.9) 
M-8052/3 dlaždicový 
M-8052/2 dlaždicový in situ 
M-8052/2 dlaždicový, neinvazivní  
M-8052/3 epidermoidní 
M-8340/3 folikulární varianta (C73.9) 
M-8050/2 in situ 
M-8503/2 intraduktální, NS (C50._) 
M-8503/2 intraduktální, neinfiltrující 

(C50._) 
M-8343/3 opouzdřený (C73.9) 
M-8461/3 serózní povrchový (C56.9) 
M-8461/3 serózní, primární, peritonea 

(C48.1) 
M-8260/3 štítné žlázy (C73.9) 
M-8130/3 uroteliální (C67._) 
M-8130/2 uroteliální, neinvazivní 

(C67._) 
M-8344/3 z vysokých buněk (C73.9) 
M-8344/3 z cylindrických buněk 

(C73.9) 
M-8342/3 z oxyfilních buněk (C73.9) 
M-8130/3 z přechodních buněk 

(C67._) 
M-8130/2 z přechodních buněk, 

neinvazivní (C67._) 
M-8260/3 z renálních buněk (C64.9) 
M-8347/3 papilární-medulární, smíšený 

(C73.9) 
M-8090/3 pigmentovaný bazocelulární 

(C44._) 
M-8110/3 pilomatrixový (C44._) 
M-8022/3 pleomorfní 
M-8400/3 potní žlázy (C44._) 
M-9270/3 primární intraoseální karcinom 

(C41.1) 
M-8461/3 primární serózní papilární, 

peritonea (C48.1) 
M-8075/3 pseudoglandulární dlaždicový 
M-8033/3 pseudosarkomatózní 
M-8573/3 s apokrinní metaplazií 
M-8141/3 s fibroprodukcí 
M-8574/3 s neuroendokrinní diferenciací 
M-8589/3 s elementy podobnými thymu 
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Karcinom, pokračování 
M-8523/3 s jinými typy karcinomu, 

infiltrující duktální, smíšený 
(C50._) 

M-8524/3 s jinými typy karcinomu, 
infiltrující lobulární, smíšený 
(C50._) 

M-8035/3 s obrovskými buňkami 
podobnými osteoklastům 

M-8033/3 sarkomatoidní 
M-8318/3 sarkomatoidní, z renálních 

buněk (C64.9) 
M-8319/3 sběracího kanálku (C64.9) 
M-8410/3 sebaceózní (C44._) 
M-8481/3 secernující hlen 
M-8502/3 sekreční, prsu (C50._) 
M-8010/6 sekundární 

Serózní 
M-8441/3 NS 
M-8461/3 papilární, primární, 

peritonea (C48.1) 
M-8461/3 povrchový papilární 

(C56.9) 
M-8121/3 Schneiderovy membrány 

(C30.0, C31._) 
M-8231/3 simplex 
M-8141/3 skirhotický 
M-8350/3 sklerozující, neopouzdřený 

(C73.9) 
M-8407/3 sklerozující, vývodu potní 

žlázy (C44._) 

Smíšený 
M-8154/3 acinární-endokrinní 

(C25._) 
M-8560/3 adenokarcinom 

a dlaždicový 
M-8560/3 adenokarcinom 

a epidermoidní 
M-8094/3 bazocelulární-dlaždicový 

(C44._) 
M-8560/3 dlaždicový 

a adenokarcinom 
M-8154/3 duktální-endokrinní 

(C25._) 
M-8346/3 folikulární-medulární 

(C73.9) 
M-8180/3 hepatocelulární 

a cholangiokarcinom 

Karcinom, pokračování 
Smíšený, pokračování 

M-8045/3 malobuněčný 
M-8346/3 medulární-folikulární 

(C73.9) 
M-8347/3 medulární-papilární 

(C73.9) 
M-8347/3 papilární-medulární 

(C73.9) 
M-8523/3 s jinými typy karcinomu, 

infiltrující duktální 
(C50._) 

M-8524/3 s jinými typy karcinomu, 
infiltrující lobulární 
(C50._) 

M-8346/3 smíšený folikulární-medulární 
(C73.9) 

M-8180/3 smíšený cholangiokarcinom 
a hepatocelulární (C22.0) 

Solidní 
M-8230/3 NS 
M-8452/3 pseudopapilární (C25._) 
M-8230/3 s hlenotvorbou 
M-8407/3 syringomatózní (C44._) 
M-8586/3 thymu, NS (C37.9) 
M-8585/3 thymu, dobře diferencovaný 

(C37.9) 
M-8190/3 trabekulární 
M-8211/3 tubulární 
M-8523/3 tubulární a infiltrující duktální 

(C50._) 

Uroteliální 
M-8120/3 NS 
M-8120/2 in situ 
M-8130/2 neinvazívní, papilární 

(C67._) 
M-8130/2 papilární, neinvazívní 

(C67._) 
M-8210/3 v adenomovém polypu 
M-8941/3 v pleomorfním adenomu 

(C07._, C08._) 
M-8210/3 v polypu, NS 
M-8031/3 velkobuněčný 

Velkobuněčný 
M-8012/3 NS 
M-8072/3 dlaždicový, nerohovějící 
M-8071/3 dlaždicový, rohovějící 
M-8072/3 epidermoidní, nerohovějící 
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Karcinom, pokračování 
Velkobuněčný, pokračování 

M-8013/3 neuroendokrinní 
M-8014/3 rhabdoidního fenotypu 
M-8045/3 velkobuněčný a malobuněčný, 

kombinovaný (C34._) 
M-8030/3 velkobuněčný 

a vřetenobuněčný 

Verukózní 
M-8051/3 NS 
M-8051/3 dlaždicový 
M-8051/3 epidermoidní 

Vřetenobuněčný 
M-8032/3 NS 
M-8030/3 a obrovskobuněčný 
M-8318/3 z renálních buněk (C64.9) 
M-8589/3 vykazující diferenciaci 

podobnou thymu 
M-8407/3 vývodu potní žlázy, 

sklerozující (C44._) 
M-9110/3 Wolffova duktu 
M-8345/3 z C buněk (C73.9) 
M-8121/3 z cylindrických buněk (C30.0, 

C31._) 
M-8345/3 z parafolikulárních buněk 

(C73.9) 
M-8490/3 z prsténčitých buněk 
M-8490/6 z prsténčitých buněk, 

metastatický 

Z přechodních buněk 
M-8120/3 NS 
M-8120/2 in situ 
M-8131/3 mikropapilární (C67._) 
M-8130/3 papilární (C67._) 
M-8130/2 papilární, neinvazívní 

(C67._) 
M-8122/3 sarkomatoidní  
M-8122/3 vřetenobuněčný 
M-8322/3 z vodojasných buněk (C75.0) 
M-8550/3 z acinárních buněk 
M-8250/3 z alveolárních buněk (C34._) 
M-8620/3 z buněk granulózy (C56.9) 
M-8015/3 z buněk se sklovitou (glassy) 

cytoplazmou 
M-8320/3 z granulárních buněk 
M-8290/3 z Hürthleho buněk (C73.9) 
M-8310/3 z jasných buněk 
M-8170/3 z jaterních buněk (C22.0) 

Karcinom, pokračování 
M-8247/3 z Merkelových buněk (C44._) 
M-8214/3 z parietálních buněk (C16._) 
M-8034/3 z polygonálních buněk 

Z renálních buněk 
M-8312/3 NS (C64.9) 
M-8317/3 chromofobocelulární 

(C64.9) 
M-8260/3 papilární (C64.9) 
M-8318/3 sarkomatoidní (C64.9) 
M-8316/3 spojený s cystou „cyst-

associated” (C64.9) 
M-8318/3 vřetenobuněčný (C64.9) 
M-8041/3 z rezervních buněk 
M-8530/3 zánětlivý (C50._) 
M-8640/3 ze Sertoliho buněk (C62._) 
M-8160/3 žlučovodu (C22.1, C24.0) 
M-8315/3 Karcinom bohatý na glykogen 

(C50._) 
M-8316/3 Karcinom z renálních buněk 

spojený s cystou (C64.9) 
M-8010/9 Karcinomatóza 

Karcinosarkom 
M-8980/3 NS 
M-8981/3 embryonální 
M-9342/3 odontogenní (C41._) 
C16.0 Kardie, NS 
C16.0 Kardie, žaludku 
C40.1 Karpální kost 
M-9121/0 Kavernózní hemangiom 
M-9172/0 Kavernózní lymfangiom 
M- - - - - - -  Keloid (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  Keratoakantom, NS (viz 

SNOMED) 
M-- - - - - -  Keratocysta (viz SNOMED) 
M-9142/0 Keratotický hemangiom, 

verukózní 
M-8052/0 Keratotický papilom 

Keratóza 
M-- - - - - -  NS (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  aktinická (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  benigní dlaždicová 

(viz SNOMED) 
M- - - - - - -  invertovaná folikulární 

(viz SNOMED) 
M- - - - - - -  obturující (viz SNOMED) 
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Keratóza, pokračování 
M-- - - - - -  seboroická (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  senilní (viz SNOMED) 
M-8162/3 Klatskinův nádor (C22.1, C24.0) 
C52.9 Klenba poševní 
C41.3  Klíční kost 
M-8124/3 Kloakogenní karcinom (C21.2) 
C21.2 Kloakogenní zóna 

Kloub 
C41.9 NS 
C40.0 akromioklavikulární 
C40.2 kolenní, NS 
C40.2 kolenní, laterální meniskus 
C40.2 kolenní, mediální meniskus 
C40.9 končetiny, NS 
C41.3 kostovertebrální 
C40.3 kotníku 
C41.4 kyčelní 
C40.0 loketní 
C40.3 nohy 
C40.0 ramenní 
C40.1 ruky 
C41.3 sternokostální 
C41.1 temporomandibulární 
C40.1 zápěstí 
C41.9 Kloubní chrupavka, NS 
C40.9 Kloubní chrupavka, končetiny, NS 
C71.7 Kmen mozkový 
M-9801/3 Kmenové buňky, leukemie 

Koleno 
C76.5 NS 
C44.7 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.2 NS (sarkom, lipom) 
C47.2 autonomní nervový systém 
C40.3 čéška 
C49.2 fibrózní tkáň 
C40.2 kloub, NS 
C40.2 kloub, laterální meniskus 
C40.2 kloub, mediální meniskus 
C44.7 kůže 
C49.2 měkká tkáň 
C40.3 patella 
C47.2 periferní nerv 
C49.2 podkožní tkáň 
C49.2 šlacha 
C49.2 šlachová pochva 

Koleno, pokračování 
C49.2 tuková tkáň 
C49.2 vazivová tkáň 
C77.2 Kolická uzlina 

Koloidní 
M-8480/3 adenokarcinom 
M-8334/0 adenom (C73.9) 
M-8480/3 karcinom 
M-8523/3 karcinom a infiltrující duktální 

(C50._) 
M- - - - - - -  struma (viz SNOMED) 

Kombinovaný 
M-8180/3 hepatocelulární karcinom 

a cholangiokarcinom (C22.0) 
M-9101/3 choriokarcinom 

s embryonálním karcinomem 
M-9101/3 choriokarcinom s jiným 

germinálním nádorem 
M-9101/3 choriokarcinom s teratomem 
M-8244/3 karcinoid a adenokarcinom 
M-8045/3 malobuněčný karcinom 
M-8045/3 malobuněčný-adenokarcinom 

(C34._) 
M-8045/3 malobuněčný-dlaždicový 

karcinom (C34._) 
M-8045/3 malobuněčný-velkobuněčný 

karcinom (C34._) 
M-8501/3 Komedonový karcinom, NS 

(C50._) 
M-8501/2 Komedonový karcinom, 

neinfiltrující (C50._) 
M-8501/2 Komedonový typ DCIS (C50._) 
M-8501/2 Komedonový typ duktálního 

karcinomu in situ (C50._) 
C32.0 Komisura laryngeální 
C00.6 Komisura rtů 

Komora 
C71.5 NS 
C71.7 čtvrtá, NS 
C71.7 čtvrtá, plexus choroideus 
C71.5 mozková 
C71.5 postranní, NS 
C71.5 postranní, plexus choroideus 
C38.0 srdeční 
C71.5 třetí, NS 
C71.5 třetí, plexus choroideus 
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M-8371/0 Kompaktní buňky - adrenální 
kortikální adenom (C74.0) 

M-9100/0 Kompletní hydatidiformní mola 
(C58.9) 

M-9282/0 Komplexní odontom (C41._) 
M-9596/3 Kompozitní Hodgkinův 

a non-Hodgkinův lymfom 
M-8244/3 Kompozitní karcinoid 
M-8051/3 Kondylomatózní karcinom 

Kongenitální 
M-- - - - - -  cysta, NS (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  dysplazie, NS (viz SNOMED) 
M-8824/1 fibromatóza, generalizovaná 
M-8814/3 fibrosarkom 
M-8761/3 melanocytární névus, 

s maligním melanomem 
(C44._) 

M- - - - - - -  melanóza (viz SNOMED) 
M-8827/1 myofibroblastický nádor, 

peribronchiální (C34._) 
M-8761/1 névus, intermediární obrovský 

(C44._) 
M-8761/0 névus, malý (C44._) 
M-8762/1 névus, s proliferativní 

dermální lézí (C44._) 
M-9186/3 Konvenční centrální osteosarkom 

(C40._, C41._) 
M-9837/3 Kortikální T ALL (viz také 

M-9729/3) 

Kortikální thymom (viz také 
adrenální kortikální) 

M-8584/1 NS (C37.9) 
M-8584/3 maligní (C37.9) 
M-8583/1 převážně kortikální, NS 

(C37.9) 
M-8583/3 převážně kortikální, maligní 

(C37.9) 
C01.9 Kořen jazyka, NS 
C01.9 Kořen jazyka, hřbet 

Kost 
C41.9 NS 
C41.4 acetabulum 
C41.2 atlas 
C41.2 axis 
C41.1 čelisti dolní 
C41.0 čelisti horní 

Kost, pokračování 
C41.1 čelisti, NS 
C41.0 čelní 
C40.3 čéška 
C41.0 čichová 
C40.3 článek prstu nohy 
C40.1 článek prstu ruky 
C40.2 dlouhá, dolní končetiny 
C40.0 dlouhá, horní končetiny 
C41.1 dolní čelist 
C40.2 dolní končetiny 
C40.2 dolní končetiny, dlouhá 
C40.3 dolní končetiny, krátká 
C40.2 femur 
C40.2 fibula 
C40.2 holenní 
C41.0 horní čelist 
C40.0 horní končetiny, dlouhá 
C40.1 horní končetiny, krátká 
C41.3 hrudní 
C40.0 humerus 
C41.0 jazylka 
C40.1 karpální 
C41.3 klíční 
C41.0 klínová 
C40.9 končetiny, NS 
C42.1 kostní dřeň 
C41.4 kostrční 
C40.3 kotníku 
C40.3 krátká, dolní končetiny 
C40.1 krátká, horní končetiny 
C41.4 křížová 
C41.4 kyčelní 
C41.4 kyčle 
C41.0 lebky 
C41.0 lícní 
C40.0 loketní 
C40.0 lopatka 
C40.2 lýtková 
C41.1 mandibula 
C41.0 maxila 
C40.1 metakarpální 
C40.3 metatarzální 
C41.0 mozkové části lebky 
C40.3 nohy 
C41.0 nosní 
C41.0 obličejové části lebky (vyjma 

mandibuly C41.1) 
C41.2 obratel 
C41.0 očnice 
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Kost, pokračování 
C41.4 os coccygis 
C41.0 os ethmoidale 
C41.0 os frontale 
C41.0 os hyoideum 
C41.4 os ilium 
C41.4 os ischii 
C41.0 os nasale 
C41.0 os occipitale 
C41.0 os parietale 
C41.4 os pubis 
C41.4 os sacrum 
C41.0 os sphenoidale 
C41.0 os temporale 
C41.0 os zygomaticum 
C40.1 palce ruky 
C41.4 pánve 
C40.3 patella 
C41.2 páteř (vyjma kosti křížové 

a kostrční C41.4) 
C41.2 páteře 
C41.2 páteře (vyjma kosti křížové 

a kostrční C41.4) 
C40.3 paty 
C40.0 pažní 
C40.0 pletence ramenního 
C40.1 prstu 
C40.3 prstu nohy 
C40.0 předloktí 
C40.0 radius 
C40.0 ramene 
C40.1 ruky 
C40.0 scapula 
C41.4 sedací 
C41.0 spánková 
C40.2 stehenní 
C41.4 stydká 
C40.3 tarzální 
C41.0 temenní 
C40.2 tibia 
C41.0 tváře 
C41.0 týlní 
C40.0 ulna 
C40.0 vřetenní 
C40.3 zánártní 
C40.1 zápěstí 
C41.3 žebro 
C41.0 Kostěná očnice 

Kosterní sval 
C49.9 NS 
C49.2 bérce 
C49.6 boku 
C49.4 břišní stěny 
C49.2 dolní končetiny 
C49.0 hlavy 
C49.5 hráze 
C49.0 hrdla 
C49.3 hrudníku 
C49.5 hýždě 
C49.0 kštice 
C49.2 nohy 
C49.0 obličeje 
C49.1 palce ruky 
C49.1 paže 
C49.1 prstu 
C49.2 prstu nohy 
C49.1 předloktí 
C49.1 ramene 
C49.1 ruky 
C49.5 sakrokokcygeální oblasti 
C49.2 stehna 
C49.3 stěny hrudníku 
C49.6 trupu, NS 
C49.6 zad 

Kostní 
M-9275/0 dysplazie, floridní (C41._) 
M-8571/3 metaplazie a kartilaginózní, 

v adenokarcinomu  
M-8571/3 metaplazie, v adenokarcinomu  
C41.3 Kostovertebrální kloub 
C41.4 Kostrční kost 

Kotník 
C76.5 NS 
C44.7 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.2 NS (sarkom, lipom) 
C47.2 autonomní nervový systém 
C49.2 fibrózní tkáň 
C40.3 kloub 
C40.3 kost 
C44.7 kůže 
C49.2 měkká tkáň 
C47.2 periferní nerv 
C49.2 podkožní tkáň 
C49.2 šlacha 
C49.2 šlachová pochva 
C49.2 vazivová tkáň 
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Koutek oční 
C44.1 NS 
C44.1 vnitřní 
C44.1 zevní 

Kožní 
M-9718/3 CD30+ lymfoproliferativní 

porucha z T buněk, primární 
(C44._) 

M-8832/0 histiocytom, NS (C44._) 
M-9709/3 lymfom, NS (C44._) [obs] 
M-8247/3 neuroendokrinní karcinom, 

primární (C44._) 
M- - - - - - -  roh (viz SNOMED) 

Kožní adnexální 
M-8390/0 adenom (C44._) 
M-8390/3 karcinom (C44._) 
M-8390/0 nádor, benigní (C44._) 

Kraniofaryngeom 
M-9350/1 NS (C75.2) 
M-9351/1 adamantinomatózní (C75.2) 
M-9352/1 papilární (C75.2) 
C25.7 Krček pankreatu 
C42.0 Krev 
C49.9 Krevní céva, NS 

Kribriformní 
M-8201/3 duktální karcinom (C50._) 
M-8201/2 duktální karcinom in situ 

(C50._) 
M-8201/3 karcinom 
M-8201/2 karcinom in situ (C50._) 
M-8523/3 karcinom, a duktální 

infiltrující (C50._) 
C13.0 Krikoidní, NS 
M-8490/6 Krukenbergův nádor (C56.9) 
C44.3 Křídlo nosní 

Kštice 
C44.4 NS 
C44.4 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.0 NS (sarkom, lipom) 
C47.0 autonomní nervový systém 
C49.0 fibrózní tkáň 
C49.0 kosterní sval 
C44.4 kůže 
C49.0 měkká tkáň 
C47.0 periferní nerv 
C49.0 podkožní tkáň 

Kštice, pokračování 
C49.0 sval 
C49.0 tuková tkáň 
C49.0 vazivová tkáň 
C77.3 Kubitální uzlina 

Kulatobuněčný 
M-8806/3 desmoplastický nádor, 

z malých buněk 
M-8041/3 karcinom 
M-8853/3 liposarkom 
M-9185/3 osteosarkom (C40._, C41._) 
M-8803/3 sarkom 
M-9124/3 Kupfferovy buňky - sarkom 

(C22.0) 
C71.0 Kůra mozková 
C74.0 Kůra nadledviny 

Kůže 
C44.9 NS (vyjma kůže vulvy C51.9, 

kůže penisu C60.9 a kůže 
šourku C63.2) 

C44.5 axily 
C44.7 bérce 
C44.5 boku 
C44.2 boltce 
C44.3 brady 
C44.5 břicha 
C44.5 břišní stěny 
C44.4 cervikální oblasti 
C44.3 columnelly 
C44.2 conchae auriculae 
C44.3 čela 
C44.3 čelisti 
C44.6 dlaně 
C44.7 dolní končetiny 
C44.5 gluteální oblasti 
C44.2 helixu 
C44.4 hlavy, NS 
C44.5 hráze 
C44.4 hrdla 
C44.5 hrudníku 
C44.5 hrudníku, stěny 
C44.5 hýždě 
C44.5 infraklavikulární oblasti 
C44.5 inguinální oblasti 
C44.7 jamky podkolenní 
C44.7 kolene 
C44.7 končetiny, dolní 
C44.6 končetiny, horní 
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Kůže, pokračování 
C44.7 kotníku 
C44.1 koutku očního, NS 
C44.1 koutku očního, vnitřního 
C44.1 koutku očního, zevního 
C44.3 křídla nosního 
C44.4 kštice 
C44.7 kyčle 
C51.0 labia majora 
C44.6 loketní jamky 
C44.6 lokte 
C44.7 nohy 
C44.3 nosu 
C44.3 nosu, zevního 
C44.3 obličeje 
C44.3 obočí 
C44.1 očního víčka, NS 
C44.1 očního víčka, dolního 
C44.1 očního víčka, horního 
C44.6 palce ruky 
C44.6 palmární 
C44.7 paty 
C44.6 paže 
C60.9 penisu 
C44.5 perianální 
C44.7 plantární 
C44.7 plosky nohy 
C44.7 prstu nohy 
C44.6 prstu ruky 
C44.5 prsu 
C44.6 předloktí 
C44.5 pupku 
C44.6 ramene 
C44.0 rtu, NS 
C44.0 rtu, dolního 
C44.0 rtu, horního 
C44.6 ruky 
C44.5 řiti 
C44.5 sakrokokcygeální oblasti 
C63.2 scrota 
C44.5 skapulární oblasti 
C44.3 spánku 
C44.7 stehna 
C44.4 supraklavikulární oblasti 
C63.2 šourku 
C44.2 tragu 
C44.5 trupu 
C44.5 třísla 
C44.3 tváře, NS 

Kůže, pokračování 
C44.3 tváře, zevní 
C44.2 ucha, NS 
C44.2 ucha, zevního 
C44.1 vnitřního koutku oka 
C51.9 vulvy 
C44.5 zad 
C44.6 zápěstí 
C44.1 zevního koutku oka 
C44.2 zevního ucha 
C44.2 zvukovodu, NS 
C44.2 zvukovodu, zevního 

Kůže, adnexa 
M-8390/0 adenom (C44._) 
M-8390/3 karcinom (C44._) 
M-8390/0 nádor, benigní (C44._) 

Kyčel 
C76.5 NS 
C44.7 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.2 NS (sarkom, lipom) 
C47.2 autonomní nervový systém 
C49.2 fibrózní tkáň 
C41.4 kloub 
C41.4 kost 
C44.7 kůže 
C49.2 měkká tkáň 
C47.2 periferní nerv 
C49.2 podkožní tkáň 
C49.2 šlacha 
C49.2 šlachová pochva 
C49.2 tuková tkáň 
C49.2 vazivová tkáň 
C17.2 Kyčelník (vyjma ileocékální 

chlopně C18.0) 

L 
M-- - - - -- L_ (viz Leukemie, FAB, L_) 

Labia 
C51.9 NS 
C51.0 maiora, NS 
C51.0 maiora, kůže 
C51.1 minora 
C00.6 Labiorum - commissura 
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Labium 
C51.9 NS 
C51.0 maius 
C51.1 minus 
M-8204/0 Laktující adenom (C50._) 

Lalok 
C34.3 dolní, bronchus 
C34.3 dolní, plíce 
C71.1 frontální 
C34.1 horní, bronchus 
C34.1 horní, plíce 
C71.4 okcipitální 
C71.3 parietální 
C34.2 střední, bronchus 
C34.2 střední, plíce 
C71.2 temporální 

Langerhansovy buňky 
M-9751/1 granulomatóza, NS 
M-9752/1 granulomatóza, unifokální 

Histiocytóza 
M-9751/1 NS 
M-9754/3 diseminovaná 
M-9754/3 generalizovaná 
M-9752/1 monoostotická 
M-9753/1 multifokální 
M-9753/1 polyostotická 
M-9756/3 sarkom 
M-9752/1 unifokální 
C25.4 Langerhansův ostrůvek 

Laryngeální 
C32.3 chrupavka 
C32.0 komisura 
C32.1 povrch aryepiglotické řasy 
C13.9 Laryngofarynx 

Larynx 
C32.9 NS 
C32.3 cartilago arytenoidea 
C32.3 cartilago cricoidea 
C32.3 cartilago cuneiformis 
C32.3 cartilago thyreoidea 
C32.1 epiglottis, NS (vyjma přední 

povrch epiglottis C10.1) 
C32.1 epiglottis, zadní strana 
C32.0 glottis 
C32.0 hlasivka 
C32.3 hlasivková chrupavka 
C32.0 hlasový vaz, NS 

Larynx, pokračování 
C32.3 klínovitá chrupavka 
C32.3 laryngeální chrupavka 
C32.0 laryngeální komisura 
C32.1 laryngeální povrch 

aryepiglotické řasy 
C32.1 nepravý hlasový vaz 
C32.0 pravý hlasový vaz 
C32.3 prstencová chrupavka 
C32.1 předsíň 
C32.2 subglottis 
C32.1 supraglottis 
C32.3 štítná chrupavka 
C40.2 Laterální meniskus kolene 
C49.3 Latissimus dorsi, sval 
M-8520/2 LCIS, NS (C50._) 
C41.0 Lebka, NS 
C41.0 Lebka, kost 

Lební - lebeční  
C70.0 dura mater 
C41.0 kost 
C70.0 meningy 
C72.5 nerv, NS 
C70.0 pia mater 

Lební jáma 
C71.9 NS 
C71.9 přední 
C71.9 střední 
C71.9 zadní 

Ledvina 
C64.9 NS 
C65.9 pánvička 
C64.9 parenchym 
C65.9 Ledvinná pánvička 
C65.9 Ledvinný kalich 

Ledviny 
M-8317/3 karcinom, 

chromofobocelulární (C64.9) 
M-8319/3 karcinom, ze sběracího 

kanálku (C64.9) 
M-8967/0 nádor, osifikující (C64.9) 
M-9769/1 Lehkých řetězců, nemoc, 

systémová 
M-8891/0 Leiomyoblastom 
M-8890/0 Leiomyofibrom 
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Leiomyom 
M-8890/0 NS 
M-8893/0 atypický 
M-8893/0 bizarní 
M-8892/0 buněčný 
M-8891/0 epiteloidní 
M-8898/1 metastazující 
M-8893/0 pleomorfní 
M-8890/0 plexiformní 
M-8893/0 symplastický 
M-8894/0 vaskulární 
M-8890/1 Leiomyomatóza, NS 
M-8890/1 Leiomyomatóza, intravaskulární 

Leiomyosarkom 
M-8890/3 NS 
M-8891/3 epiteloidní 
M-8896/3 myxoidní 
M-9702/3 Lennertův lymfom 
M-8744/3 Lentiginózní melanom, akrální, 

maligní (C44._) 
M-8746/3 Lentiginózní melanom, slizniční 

Lentigo 
M-- - - - - -  NS (viz SNOMED) 
M-8742/2 maligna (C44._) 
M-8742/3 maligna melanom (C44._) 
M-8742/3 Lentigo maligna Hutchinson 

s maligním melanomem (C44._) 
M-8742/2 Lentigo maligna Hutchinson, NS 

(C44._) 
M-8832/0 Lentikulární dermatofibrom 

(C44._) 
M-8507/2 „Lepivý“ (clinging) intraduktální 

karcinom (C50._) 
M-9530/3 Leptomeningeální sarkom (C70._) 
M-9754/3 Letterer-Siwe - nemoc 
M-9940/3 Leukemická retikuloendotelióza 

Leukemie (C42.1) 
M-9800/3 NS 
M-9875/3 (15;17)(q22;q11-12), akutní 

myeloidní 

Adultní 
M-9827/3 leukemie/lymfom 

z T buněk (HTLV-1 
pozitivní) (zahrnuje 
všechny varianty) 

M-9827/3 lymfom/leukemie 
z T buněk (zahrnuje 
všechny varianty) 

M-9827/3 z T buněk (zahrnuje 
všechny varianty) 

M-9948/3 agresivní, z NK buněk 

Akutní 
M-9801/3 NS 
M-9826/3 B-ALL (viz také M-9687/3) 
M-9870/3 bazofilní 
M-9895/3 bez předcházejícího 

myelodysplastického 
syndromu, myeloidní 

M-9873/3 bez vyzrávání, myeloidní 
M-9805/3 bifenotypická 
M-9805/3 bilineální 
M-9826/3 Burkittův typ (viz také 

M-9687/3) [obs] 
M-9840/3 erytroidní 
M-9861/3 granulocytická (FAB nebo 

WHO typ 
nespecifikovaný) 

M-9837/3 kortikální T ALL (viz také 
M-9729/3) 

M-9835/3 L2 typ lymfoblastická, NS 
(viz také M-9727/3) 

M-9835/3 lymfatická (viz také 
M-9727/3) 

Lymfoblastická 
M-9835/3 NS (viz také M-9727/3) 
M-9835/3 L2 typ, NS (viz také 

M-9727/3) 
M-9835/3 z prekurzorových 

buněk (viz také 
M-9727/3) 

M-9826/3 ze zralých B buněk (viz 
také M-9687/3) 
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Leukemie, pokračování 
Akutní, pokračování 

M-9835/3 lymfocytická (viz také 
M-9727/3) 

M-9835/3 lymfoidní (viz také 
M-9727/3) 

M-9910/3 megakaryoblastická 
M-9891/3 monoblastická (zahrnuje 

všechny varianty) 
M-9891/3 monocytická (zahrnuje 

všechny varianty) 
M-9872/3 myeloblastická 
M-9861/3 myelocytická (FAB nebo 

WHO typ 
nespecifikovaný) 

M-9874/3 myelocytická, 
s vyzráváním 

M-9861/3 myelogenní (FAB nebo 
WHO typ 
nespecifikovaný) 

Myeloidní 
M-9861/3 NS (FAB nebo WHO 

typ nespecifikovaný) 
M-9896/3 AML1(CBF-alfa)/ETO 
M-9895/3 bez předcházejícího 

myelodysplastického 
syndromu 

M-9873/3 bez vyzrávání 
M-9871/3 CBF-beta/MYH 11 
M-9871/3 inv(16)(p13;q22) 
M-9840/3 M6 typ 
M-9872/3 minimálně 

diferencovaná 
M-9897/3 MLL 
M-9866/3 PML/RAR-alfa 
M-9897/3 s abnormalitami 11q23 
M-9874/3 s vyzráváním 
M-9871/3 s abnormálními 

eosinofily v kostní 
dřeni (zahrnuje 
všechny varianty) 

M-9895/3 s dysplazií ve více 
řadách 

M-9895/3 s předcházejícím 
myelodysplastickým 
syndromem 

M-9920/3 spojená s terapií 
alkylačními látkami 

M-9920/3 spojená s terapií, NS 

Leukemie, pokračování 
Akutní, pokračování 

Myeloidní, pokračování 
M-9920/3 spojená s terapií 

epipodofylotoxinem 
M-9896/3 t(8;21)(q22;q22) 
M-9866/3 t(15;17)(q22;q11-12) 
M-9871/3 t(16;16)(p13;q11) 
M-9867/3 myelomonocytická, NS 
M-9871/3 myelomonocytická, 

s abnormálními eosinofily 
M-9861/3 non-lymfocytická (FAB 

nebo WHO typ 
nespecifikovaný) 

M-9836/3 pre-B ALL (viz také 
M-9728/3) 

M-9836/3 pre-pre-B ALL (viz také 
M-9728/3) 

M-9837/3 pre-T ALL (viz také 
M-9729/3) 

M-9836/3 pro-B ALL (viz také 
M-9728/3) 

M-9866/3 promyelocytická, NS 
(zahrnuje všechny 
varianty) 

M-9866/3 promyelocytická, 
PML/RAR-alfa 

M-9866/3 promyelocytická, 
t(15;17)(q22;q11-12) 

M-9837/3 pro-T ALL (viz také 
M-9729/3) 

M-9895/3 s dysplazií ve více řadách, 
myeloidní 

M-9871/3 s abnormálními eosinofily 
v kostní dřeni, myeloidní 
(zahrnuje všechny 
varianty) 

M-9895/3 s předcházejícím 
myelodysplastickým 
syndromem, myeloidní 

M-9805/3 ze smíšených linií 
M-9837/3 zralá T ALL (viz také 

M-9729/3) 
M-9897/3 akutní myeloidní 

s abnormalitami 11q23 
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Leukemie, pokračování 
Aleukemická 

M-9800/3 NS [obs] 
M-9860/3 granulocytická [obs] 
M-9820/3 lymfatická [obs] 
M-9820/3 lymfocytická [obs] 
M-9820/3 lymfoidní [obs] 
M-9860/3 monocytická [obs] 
M-9860/3 myelogenní [obs] 
M-9860/3 myeloidní [obs] 
M-9840/3 AML M6 
M-9896/3 AML1(CBF-alfa)/ETO, akutní 

myeloidní 
M-9896/3 AML1(CBF-alfa)/ETO, FAB 

M2 
M-9876/3 atypická chronická myeloidní, 

BCR/ABL negativní 
M-9876/3 atypická chronická myeloidní, 

Filadelfský chromozom Phl 
negativní 

M-9826/3 B-ALL (viz také M-9687/3) 
M-9870/3 bazofilní, akutní 

BCR/ABL 
M-9875/3 chronická granulocytická 
M-9876/3 negativní, atypická 

chronická myeloidní 
M-9875/3 pozitivní, chronická 

myelogenní 
M-9895/3 bez předchozího 

myelodysplastického 
syndromu, akutní myeloidní 

M-9895/3 bez předchozího 
myelodysplastického 
syndromu, akutní myeloidní 

M-9873/3 bez vyzrávání, akutní 
myeloidní 

M-9805/3 bifenotypická, akutní 
M-9805/3 bilineální, akutní 
M-9801/3 blastická 
M-9826/3 Burkittova typu, akutní (viz 

také M-9687/3) [obs] 
M-9836/3 C-ALL (viz také M-9728/3) 
M-9871/3 CBF-beta/MYH11, akutní 

myeloidní 
M-9860/3 eosinofilní 
M-9964/3 eosinofilní, chronická 
M-9840/3 erytroidní, akutní 

Leukemie, pokračování 
FAB 

M-9835/3 L1 [obs] (viz také 
M-9727/3) 

M-9835/3 L2 (viz také M-9727/3) 
M-9826/3 L3 (viz také M-9687/3) 
M-9873/3 M1 
M-9874/3 M2, NS 
M-9896/3 M2, 

AML1(CBF-alfa)/ETO) 
M-9896/3 M2, t(8;21)(q22;q22) 
M-9866/3 M3 (zahrnuje všechny 

varianty) 
M-9867/3 M4 
M-9871/3 M4Eo 
M-9840/3 M6 
M-9910/3 M7 
M-9872/3 MO 
M-9891/3 MS (zahrnuje všechny 

varianty) 

Filadelfský chromozom (Phl) 
M-9876/3 negativní, atypická 

chronická myeloidní 
M-9875/3 pozitivní, chronická 

granulocytická 
M-9875/3 pozitivní, chronická 

myelogenní 

Granulocytická 
M-9860/3 NS 
M-9861/3 akutní (FAB nebo WHO typ 

nespecifikovaný) 
M-9860/3 aleukemická [obs] 

Chronická 
M-9863/3 NS 
M-9875/3 BCR/ABL 
M-9875/3 Filadelfský 

chromozom (Phl) 
pozitivní 

M-9875/3 t(9;22)(q34;q11) 
M-9860/3 subakutní [obs] 

Chronická 
M-9800/3 NS [obs] 
M-9876/3 atypická myeloidní, 

BCR/ABL negativní 
M-9876/3 atypická myeloidní, 

Filadelfský chromozom 
(Ph1) negativní 

M-9964/3 eosinofilní 



  Abecední rejstřík   L 

  189 

 

Leukemie, pokračování 
Chronická, pokračování 

Granulocytická, 
pokračování 

M-9863/3 NS 
M-9875/3 BCR/ABL 
M-9875/3 Filadelfský 

chromozom (Ph1) 
pozitivní 

M-9875/3 t(9;22)(q34;q11) 
M-9946/3 juvenilní 

myelomonocytická 
M-9823/3 lymfatická (viz také 

M-9670/3) 

Lymfocytická 
M-9823/3 NS (viz také M-9670/3) 
M-9823/3 leukemie/malobuněčný 

lymfocytický 
lymfom, z B buněk 
(viz také M-9670/3) 

M-9823/3 z B buněk (zahrnuje 
všechny varianty 
BCLL) (viz také 
M-9670/3) 

M-9823/3 lymfoidní (viz také 
M-9670/3) 

M-9860/3 monocytická [obs] 
M-9863/3 myelocytická, NS 
M-9874/3 myelocytická, 

s vyzráváním 

Myelogenní 
M-9863/3 NS 
M-9875/3 BCR/ABL 
M-9875/3 Filadelfský 

chromozom (Ph1) 
pozitivní 

M-9875/3 t(9;22)(q34;q11) 

Myeloidní 
M-9863/3 NS 
M-9876/3 BCR/ABL negativní, 

atypická 
M-9876/3 Filadelfský 

chromozom (Phl) 
negativní, atypická 

Leukemie, pokračování 
Chronická, pokračování 

Myelomonocytická 
M-9945/3 NS 
M-9946/3 juvenilní 
M-9945/3 Typ I 
M-9945/3 Typ II 
M-9945/3 v transformaci [obs] 
M-9963/3 neutrofilní 
M-9823/3 z B buněk, lymfocytická 

leukemie/malobuněčný 
lymfocytický lymfom (viz 
také M-9670/3) 

M-9871/3 inv(16)(p13:q22), akutní 
myeloidní 

M-9946/3 juvenilní myelomonocytická 
M-9946/3 juvenilní myelomonocytická, 

chronická 
M-9837/3 kortikální T ALL (viz také 

M-9729/3) 
M-9835/3 L2 typ akutní lymfoblastická, 

NS 

Lymfatická 
M-9820/3 NS [obs] 
M-9835/3 akutní (viz také M-9727/3) 
M-9820/3 aleukemická [obs] 
M-9823/3 chronická (viz také 

M-9670/3) 
M-9820/3 subakutní [obs] 

Lymfoblastická 
M-9835/3 NS (viz také M-9727/3) 

Akutní 
M-9835/3 NS (viz také M-9685/3) 
M-9835/3 L2 typ, NS 
M-9835/3 z prekurzorových 

buněk (viz také 
M-9727/3) 

M-9826/3 ze zralých B buněk (viz 
také M-9727/3) 

Z prekurzorových buněk 
M-9835/3 bez určení fenotypu 

(viz také M-9727/3) 
M-9836/3 z B buněk (viz také 

M-9728/3) 
M-9837/3 z T buněk (viz také 

M-9729/3) 
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Leukemie, pokračování 
Lymfocytická 

M-9820/3 NS [obs] 
M-9835/3 akutní (viz také M-9727/3) 
M-9820/3 aleukemická [obs] 
M-9826/3 B-ALL (viz také M-9687/3) 
M-9823/3 chronická (viz také 

M-9670/3) 
M-9823/3 chronická, z B buněk 

(zahrnuje všechny 
varianty BCLL) (viz také 
M-9670/3) 

M-9836/3 pre-B ALL (viz také 
M-9728/3) 

M-9836/3 pre-pre-B ALL (viz také 
M-9728/3) 

M-9836/3 pro-B ALL (viz také 
M-9728/3) 

M-9820/3 subakutní [obs] 
M-9831/1 z NK buněk, velkých 

granulárních 
M-9823/3 z B buněk, 

leukemie/malobuněčný 
lymfocytický lymfom (viz 
také M-9670/3) 

M-9831/1 z T buněk, velkých 
granulárních 

M-9831/1 lymfocytická, z velkých 
granulárních NK buněk 

M-9831/1 lymfocytická, z velkých 
granulárních T buněk 

Lymfoidní 
M-9820/3 NS 
M-9835/3 akutní (viz také M-9727/3) 
M-9820/3 aleukemická [obs] 
M-9823/3 chronická (viz také 

M-9670/3) 
M-9820/3 subakutní [obs] 
M-9840/3 M6 typ akutní myeloidní 
M-9840/3 M6A 
M-9840/3 M6B 
M-9910/3 megakaryoblastická, akutní 
M-9910/3 megakaryocytická 
M-9872/3 minimálně diferencovaná, 

akutní myeloidní 
M-9897/3 MLL, akutní myeloidní 
M-9891/3 monoblastická, NS (zahrnuje 

všechny varianty) 
M-9891/3 monoblastická, akutní 

Leukemie, pokračování 
Monocytická 

M-9860/3 NS 
M-9891/3 akutní (zahrnuje všechny 

varianty) 
M-9860/3 aleukemická [obs) 
M-9860/3 chronická [obs] 
M-9860/3 subakutní [obs] 
M-9872/3 Myeloblastická, akutní 

Myelocytická 
M-9860/3 NS 
M-9861/3 akutní (FAB nebo WHO typ 

nespecifikován) 
M-9874/3 akutní, s vyzráváním 
M-9863/3 chronická, NS 

Myelogenní 
M-9860/3 NS 
M-9861/3 akutní (FAB nebo WHO typ 

nespecifikován) 
M-9860/3 aleukemická [obs] 

Chronická 
M-9863/3 NS 
M-9875/3 BCR/ABL 
M-9875/3 Filadelfský 

chromozom (Phl) 
pozitivní 

M-9875/3 t(9;22)(q34;q11) 
M-9860/3 subakutní [obs] 

Myeloidní 
M-9860/3 NS 
M-9897/3 11q23 abnormality, akutní 

Akutní 
M-9896/3 AML 1 (CBF-

alfa)/ETO 
M-9895/3 bez předchozího 

myelodysplastického 
syndromu 

M-9873/3 bez vyzrávání 
M-9871/3 CBF-beta/MYH 11 
M-9871/3 inv(16)(p13:q22) 
M-9840/3 M6 typ 
M-9872/3 minimálně 

diferencovaná 
M-9897/3 MLL 
M-9866/3 PML/RAR-alfa 
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Leukemie, pokračování 
Myeloidní, pokračování 

Akutní, pokračování 
M-9871/3 s abnormálními 

eosinofily v kostní 
dřeni (zahrnuje 
všechny varianty) 

M-9895/3 s dysplazií ve více 
řadách  

M-9895/3 s předcházejícím 
myelodysplastickým 
syndromem 

M-9874/3 s vyzráváním 
M-9920/3 spojená s terapií, NS 
M-9920/3 spojená s 

terapií alkylačními 
látkami 

M-9920/3 spojená s terapií 
Epipodofylotoxinem 

M-9896/3 t(8;21)(q22;q22) 
M-9866/3 t(15;17)(q22;q11-12) 
M-9871/3 t(16;16)(p13;q11) 
M-9861/3 akutní, NS (FAB nebo 

WHO typ nespecifikován) 
(viz také M-9930/3) 

M-9860/3 aleukemická [obs] 
M-9876/3 atypická chronická, 

BCR/ABL negativní 
M-9876/3 atypická chronická, 

Filadelfský chromozom 
(Ph1) negativní 

M-9895/3 bez předchozího 
myelodysplastického 
syndromu, akutní 

M-9873/3 bez vyzrávání, akutní 

Chronická 
M-9863/3 NS 
M-9876/3 BCR/ABL negativní, 

atypická 
M-9876/3 Filadelfský 

chromozom (Phl) 
negativní, atypická 

M-9871/3 inv(16)(p13:q22), akutní 
M-9871/3 s abnormálními eosinofily 

v kostní dřeni (zahrnuje 
všechny varianty) 

M-9895/3 s dysplazií ve více řadách, 
akutní 

Leukemie, pokračování 
Myeloidní, pokračování 

M-9895/3 s předcházejícím 
myelodysplastickým 
syndromem, akutní 

M-9874/3 s vyzráváním, akutní 
M-9860/3 subakutní [obs] 

Myelomonocytická 
M-9860/3 NS 
M-9867/3 akutní 
M-9871/3 akutní, s abnormálními 

eosinofily 
M-9945/3 chronická, NS 
M-9946/3 chronická, juvenilní 
M-9945/3 chronická, Typ I 
M-9945/3 chronická, Typ II 
M-9945/3 chronická, v transformaci 
M-9946/3 juvenilní 
M-9946/3 juvenilní, chronická 
M-9871/3 s abnormálními eosinofily, 

akutní (zahrnuje všechny 
varianty) 

M-9945/3 v transformaci, chronická 
M-9801/3 nediferencovaná 
M-9963/3 neutrofilní, chronická 
M-9860/3 non-lymfocytická, NS 
M-9861/3 non-lymfocytická, akutní 

(FAB nebo WHO typ 
nespecifikován) 

M-9733/3 plazmocytární (C42.1) 
M-9733/3 plazmocytická (C42.1) 
M-9836/3 pre-B ALL (viz také 

M-9728/3) 
M-9836/3 pre-pre-B ALL (viz také 

M-9728/3) 
M-9837/3 pre-T ALL (viz také 

M-9729/3) 
M-9836/3 pro-B ALL (viz také 

M-9728/3) 

Prolymfocytická 
M-9832/3 NS 
M-9833/3 typ z B buněk 
M-9834/3 typ z T buněk 

Promyelocytická 
M-9866/3 akutní, NS (zahrnuje 

všechny varianty) 
M-9866/3 akutní, PML/RAR-alfa 
M-9866/3 akutní, t(15;17)(q22;q11-12) 
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Leukemie, pokračování 
M-9837/3 pro-T ALL (viz také 

M-9729/3) 
M-9871/3 s abnormálními eosinofily 

v kostní dřeni, akutní 
myeloidní (zahrnuje všechny 
varianty) 

M-9871/3 s abnormálními eosinofily 
v kostní dřeni, akutní 
myelomonocytická (zahrnuje 
všechny varianty) 

M-9895/3 s dysplazií ve více řadách, 
akutní myeloidní 

M-9895/3 s dysplazií ve více řadách, 
akutní myeloidní 

M-9895/3 s předcházejícím 
myelodysplastickým 
syndromem, akutní 
myeloidní 

M-9895/3 s předcházejícím 
myelodysplastickým 
syndromem, akutní 
myeloidní 

M-9874/3 s vyzráváním, akutní 
myeloidní 

S terapií spojená, akutní 
myeloidní 

M-9920/3 NS 
M-9920/3 spojená s terapií 

alkylujícími látkami 
M-9920/3 spojená s terapií 

Epipodofylotoxinem 
M-9920/3 Spojená s terapií alkylačními 

látkami, akutní myeloidní 
M-9920/3 spojená s terapií 

Epipodofylotoxinem, akutní 
myeloidní 

M-9836/3 společná „common” ALL (viz 
také M-9728/3) 

Subakutní 
M-9800/3 NS [obs] 
M-9860/3 granulocytická [obs] 
M-9820/3 lymfatická [obs] 
M-9820/3 lymfocytická [obs] 
M-9820/3 lymfoidní [obs] 
M-9860/3 monocytická [obs] 
M-9860/3 myelogenní [obs] 
M-9860/3 myeloidní [obs] 

Leukemie, pokračování 
M-9866/3 t(15;17)(q22;q11-12), akutní 

promyelocytická 
M-9871/3 t(16;16)(p13;q11), akutní 

myeloidní 
M-9896/3 t(8;21)(q22;q22), akutní 

myeloidní 
M-9896/3 t(8;21)(q22;q22), FAB M2 
M-9875/3 t(9;22)(q34;q11), chronická 

granulocytická 
M-9875/3 t(9;22)(q34;q11), chronická 

myelogenní 
M-9940/3 trichocelulární „hairy cell” 
M-9940/3 trichocelulární varianta 

Z B buněk 
M-9823/3 chronická lymfocytická 

leukemie/malobuněčný 
lymfocytický lymfom (viz 
také M-9670/3) 

M-9836/3 lymfoblastická, 
z prekurzorových buněk 
(viz také M-9728/3) 

M-9823/3 typ, chronická 
lymfocytická, (zahrnuje 
všechny varianty BCLL), 
(viz také M-9670/3) 

M-9833/3 typ, prolymfocytická 
M-9826/3 typ, ze zralých buněk, 

akutní lymfoblastická, 
(viz také M-9687/3) 

M-9826/3 z Burkittových buněk (viz také 
M-9687/3) 

M-9801/3 z kmenových buněk 
M-9820/3 z lymfosarkomových buněk 

[obs] 
M-9948/3 z NK buněk, agresivní 
M-9831/1 z NK buněk, velkých 

granulárních, lymfocytická 

Z prekurzorových buněk 
M-9835/3 akutní lymfoblastická, bez 

určení fenotypu (viz také 
M-9727/3) 

M-9836/3 lymfoblastická, z B buněk 
(viz také M-9728/3) 

M-9837/3 lymfoblastická, z T buněk 
(viz také M-9729/3) 

M-9835/3 typ, akutní lymfoblastická 
(viz také M-9727/3) 
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Leukemie, pokračování 
Z T buněk 

M-9827/3 adultní (zahrnuje všechny 
varianty) 

M-9827/3 leukemie/lymfom (HTLV-1 
pozitivní), adultní 
(zahrnuje všechny 
varianty) 

M-9837/3 lymfoblastická, 
z prekurzorových buněk 
(viz také M-9729/3) 

M-9831/1 lymfocytická, z velkých 
granulárních buněk 

M-9827/3 lymfom/leukemie, adultní 
(zahrnuje všechny 
varianty) 

M-9834/3 typ, prolymfocytická 
M-9742/3 z žírných buněk (C42.1) 
M-9805/3 ze smíšených linií, akutní 
M-9836/3 ze společných prekurzorů 

ALL (viz také M-9728/3) 
M-9826/3 ze zralých B buněk, 

lymfoblastická, akutní (viz 
také M-9687/3) 

Leukemie-lymfom 
M-9827/3 adultní, z T buněk (HTLV-1 

pozitivní) (zahrnuje všechny 
varianty) 

M-9827/3 adultní, z T buněk (zahrnuje 
všechny varianty) 

M-9835/3 akutní lymfoblastická, NS (viz 
také M-9727/3) 

M-9823/3 B-cell chronická lymfocytická 
leukemie/malobuněčný 
lymfocytický lymfom (viz 
také M-9670/3) 

M- - - - - - -  Leukokeratóza (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  Leukoplakie, NS (viz SNOMED) 
C18.6 Levý tračník 

Leydigovy a Sertoliho buňky, 
nádor 

M-8631/1 NS 
M-8631/0 dobře diferencovaný 
M-8631/3 nízce diferencovaný 
M-8634/3 nízce diferencovaný, 

s heterologními elementy 
M-8633/1 retiformní 

Leydigovy a Sertoliho buňky, 
nádor, pokračování 

M-8634/1 retiformní, s heterologními 
elementy 

M-8631/3 sarkomatoidní 
M-8631/1 středně diferencovaný 
M-8634/1 středně diferencovaný, 

s heterologními elementy 

Leydigovy buňky, nádor 
M-8650/1 NS (C62._) 
M-8650/0 benigní (C62._) 
M-8650/3 maligní (C62._) 
M-9766/1 Léze, angiocentrická 

imunoproliferativní 
M-8762/1 Léze, proliferativní dermální, 

v kongenitálním névu (C44._) 
M-9493/0 Lhermitte-Duclos, dysplastický 

gangliocytom mozečku (C71.6) 
C41.0 Lícní kost 
C18.5 Lienální flexura 

Ligamentum 
C49.9 NS 
C57.1 latum uteri 
C57.3 sacrouterinum 
C57.2 teres uteri 
C57.3 uterinum, NS 
C69.1 Limbus corneae 
C02.4 Lingualis, tonsilla 
C02.9 Linguální, NS 
C34.1 Lingula, plíce 
M-8142/3 Linitis plastica (C16._) 
M-8641/0 Lipidique, folliculome 

Lipidy, lipidní 
M-8670/0 buňky ovária, nádor (C56.9) 
M-8641/0 střádání, nádor ze Sertoliho 

buněk (C56.9) 
M-8641/0 střádání, tubulární 

androblastom (C56.9) 
M-8324/0 Lipoadenom 
M-8881/0 Lipoblastom 
M-8881/0 Lipoblastomatóza 
M- - - - - - -  Lipogranulom, NS (viz SNOMED) 
M-8670/0 Lipoidní buňky, nádor ovária 

(C56.9) 
M-8890/0 Lipoleiomyom 
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Lipom 
M-8850/0 NS 
M-8850/1 atypický 
M-8881/0 fetální, NS 
M-8862/0 chondroidní 
M-8856/0 infiltrující 
M-8856/0 intramuskulární 
M-8854/0 pleomorfní 
M-8857/0 vřetenobuněčný 
M-8880/0 z fetálních tukových buněk 

Lipomatóza 
M-- - - - - -  NS (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  difuzní (viz SNOMED) 
M-8881/0 fetální 
M-9506/1 Lipomatózní meduloblastom 

(C71.6) 
M-8851/3 Lipomu podobný liposarkom 
M-9506/1 Liponeurocytom mozečku 

Liposarkom 
M-8850/3 NS 
M-8858/3 dediferencovaný 
M-8851/3 diferencovaný 
M-8851/3 dobře diferencovaný 
M-8850/1 dobře diferencovaný, 

superficiální, měkké tkáně 
M-8857/3 fibroblastický 
M-8853/3 kulatobuněčný 
M-8851/3 lipomu podobný 
M-8852/3 myxoidní 
M-8854/3 pleomorfní 
M-8851/3 sklerozující 
M-8855/3 smíšený 
M-8850/1 superficiální, dobře 

diferencovaný 
M-8851/3 zánětlivý 

Lobulární 
M-8522/3 a duktální karcinom (C50._) 
M-8522/3 a infiltrující duktální karcinom 

(C50._) 
M-8522/3 a intraduktální karcinom 

(C50._) 
M-8520/3 adenokarcinom (C50._) 
M- - - - - - -  hyperplazie (viz SNOMED) 
M-8524/3 infiltrující, smíšený s jinými 

typy karcinomu (C50._) 

Lobulární, pokračování 
Karcinom 

M-8520/3 NS (C50._) 
M-8520/2 in situ (C50._) 
M-8522/3 in situ a infiltrující duktální 

(C50._) 
M-8522/2 in situ a intraduktální 

karcinom (C50._) 
M-8520/3 infiltrující (C50._) 
M-8522/3 infiltrující, a duktální 

karcinom in situ (C50._) 
M-8520/2 neinfiltrující (C50._) 
C80.9 Lokalizace primární, neznámá 
M-8815/0 Lokalizovaný fibrózní nádor 

Loket 
C76.4 NS 
C44.6 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.1 NS (sarkom, lipom) 
C47.1 autonomní nervový systém 
C49.1 fibrózní tkáň 
C40.0 kloub 
C44.6 kůže 
C49.1 měkká tkáň 
C47.1 periferní nerv 
C49.1 podkožní tkáň 
C49.1 vazivová tkáň 
C40.0 Lopatka 

Lumbální 
C72.0 mícha 
C47.6 nerv 
C77.2 uzlina 
C47.5 Lumbosakrální plexus 
M-8601/0 Luteinizovaný thekom (C56.9) 
M-8610/0 Luteinom (C56.9) 
M-8610/0 Luteom, NS (C56.9) 
M- - - - - - -  Luteom, těhotenský (viz 

SNOMED) 
C03.9 Lůžko, zubní 
M-9767/1 Lymfadenopatie 

angioimunoblastická 
M-9705/3 Lymfadenopatie 

angioimunoblastická, 
s dysproteinemií (AILD), 
periferní lymfom z T buněk [obs] 
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M- - - - - - -  Lymfadenopatie imunoblastická 
(viz SNOMED) 

M-9170/3 Lymfangioendoteliální sarkom 
M-9170/0 Lymfangioendoteliom, NS 
M-9170/3 Lymfangioendoteliom, maligní 
M-9174/1 Lymfangioleiomyomatóza 

Lymfangiom 
M-9170/0 NS 
M-9173/0 cystický 
M-9171/0 kapilární 
M-9172/0 kavernózní 
M- - - - - - -  Lymfangiomatóza, systémová 

(viz SNOMED) 
M-9174/0 Lymfangiomyom 
M-9174/1 Lymfangiomyomatóza 
M-9170/3 Lymfangiosarkom 
C49.9 Lymfatická céva, NS 

Lymfatická uzlina 
C77.9 NS 
C77.2 aortická 
C77.0 aurikulární 
C77.3 axilární 
C77.3 axily 
C77.3 brachiální 
C77.1 bronchiální 
C77.1 bronchopulmonální 
C77.2 břišní 
C77.0 cervikální 
C77.4 Cloquetova 
C77.1 diafragmatická 
C77.5 dolní epigastrická 
C77.4 dolní končetiny 
C77.2 dolní mezenteriální 
C77.5 epigastrická, dolní 
C77.3 epitrochleární 
C77.1 ezofageální 
C77.4 femorální 
C77.2 gastrická 
C77.2 hepatická 
C77.1 hilová, NS 
C77.1 hilová, plicní 
C77.2 hilová, sleziny 
C77.0 hlavy 
C77.3 horní končetiny 
C77.2 horní mezenterická 
C77.0 hrdla 
C77.1 hrudníku 

Lymfatická uzlina, pokračování 
C77.5 hypogastrická 
C77.2 ileocolická 
C77.5 ilická 
C77.3 infraklavikulární 
C77.4 inguinální 
C77.4 inguinální oblasti 
C77.1 interkostální 
C77.2 intestinální 
C77.5 intrapelvická 
C77.0 jugulární 
C77.2 kolická 
C77.3 kubitální 
C77.2 lumbální 
C77.0 mandibulární 
C77.1 mediastinální 
C77.2 mezenterická, NS 
C77.2 mezenterická, dolní 
C77.2 mezenterická, horní 
C77.2 nitrobřišní 
C77.1 nitrohrudní 
C77.0 obličeje 
C77.5 obturátorová 
C77.0 okcipitální 
C77.5 pánevní 
C77.2 pankreatická 
C77.2 paraaortální 
C77.5 paracervikální 
C77.5 parametriální 
C77.1 parasternální 
C77.0 parotická 
C77.3 paže 
C77.3 pektorální 
C77.2 periaortální 
C77.2 peripankreatická 
C77.1 plicní hilová 
C77.1 plicní, NS 
C77.4 popliteální 
C77.2 portae hepatis 
C77.2 portální 
C77.0 preaurikulární 
C77.0 prelaryngeální 
C77.5 presymfyziální 
C77.0 pretracheální 
C77.2 pylorická 
C77.0 retrofaryngeální 
C77.2 retroperitoneální 
C77.4 Rosenmüllerova 
C77.5 sakrální 
C77.0 skalenová 
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Lymfatická uzlina, pokračování 
C77.2 splenická, NS 
C77.2 splenická, hilu 
C77.4 subinguinální 
C77.3 subklavikulární 
C77.0 sublinguální 
C77.0 submandibulární 
C77.0 submaxilární 
C77.0 submentální 
C77.3 subskapulární 
C77.0 supraklavikulární 
C77.4 tibiální 
C77.1 tracheální 
C77.1 tracheobronchiální 
C17.4 třísla 
C77.8 více oblastí 
C- - . -  Lymfatická žláza (viz lymfatická 

uzlina) 
C77.8 Lymfatické uzliny více oblastí 
M-9835/3 Lymfoblastická leukemie-lymfom, 

akutní, NS (viz také M-9727/3) 
M-9727/3 Lymfoblastom [obs] 
M-9831/1 Lymfocytóza z velkých 

granulárních T buněk 
M-8082/3 Lymfoepiteliální karcinom 
M-8082/3 Lymfoepiteliom 
M-8082/3 Lymfoepiteliomu podobný 

karcinom 
M- - - - - - -  Lymfoepitelová léze, benigní 

(viz SNOMED) 

Lymfocytický 
M-- - - - - -  infiltrát Jessnerův, benigní 

(viz SNOMED) 
M-8583/1 thymom, NS (C37.9) 
M-8583/3 thymom, maligní (C37.9) 
M-9831/1 Lymfocytóza z velkých 

granulárních T buněk 

Lymfoidní 
M-9766/1 granulomatóza 
M- - - - - - -  hamartom, angiomatózní 

(viz SNOMED) 
M- - - - - - -  hyperplazie, NS 

(viz SNOMED) 
M- - - - - - -  polyp, NS (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  polyp, benigní (viz SNOMED) 
M-8512/3 stroma, medulární karcinom 

Lymfom (maligní) 
M-9590/3 NS 
M-9827/3 adultní z T buněk (zahrnuje 

všechny varianty) 
M-9827/3 adultní z T buněk 

leukemie/lymfom (HTLV-1 
pozitivní) (zahrnuje všechny 
varianty) 

M-9827/3 adultní z T buněk 
lymfom/leukemie (zahrnuje 
všechny varianty) 

M-9705/3  AILD (angioimunoblastická 
lymfadenopatie 
s dysproteinemií) periferní 
z T buněk [obs] 

Anaplastický velkobuněčný 
M-9714/3 NS 
M-9714/3 CD 30+ 
M-9718/3 primární kožní (C44._) 
M-9714/3 typ z T buněk a „null cell” 
M-9680/3 anaplastický velkobuněčný 

z B buněk 
M-9719/3 angiocentrický, z T buněk 

[obs] 
M-9705/3 angioimunoblastický [obs] 
M-9705/3 angioimunoblastický, 

z T buněk 
M-9680/3 angiotropní 
M-9699/3 BALT 
M-9687/3 Burkitt-like 

Burkittův 
M-9687/3 NS (zahrnuje všechny 

varianty) 
M-9687/3 typ, nediferencovaný [obs] 

(zahrnuje všechny 
varianty) 

M-9687/3 typ, z malých 
nerozštěpených buněk 
[obs] (zahrnuje všechny 
varianty) 

Centroblasticko-centrocytický 
M-9675/3 NS [obs] 
M-9675/3 difuzní [obs] 
M-9690/3 folikulární [obs] (viz také 

M-9675/3) 
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Lymfom (maligní), pokračování 
Centroblastický 

M-9680/3 NS 
M-9680/3 difuzní 
M-9698/3 folikulární 
M-9680/3 velkobuněčný z B buněk, 

difuzní, NS 
M-9714/3 CD30+ anaplastický 

velkobuněčný 
M-9718/3 CD30+ velkobuněčný 

z T buněk, primární kožní 
(C44._} 

M-9673/3 centrocytický [obs] (zahrnuje 
všechny varianty: blastickou, 
pleomorfní, malobuněčnou) 

Difuzní 
M-9591/3 NS 
M-9675/3 centroblasticko-

centrocytický [obs] 
M-9680/3 centroblastický 
M-9680/3 histiocytický 

Lymfocytický 
M-9670/3 NS (viz také M-9823/3) 
M-9670/3 dobře diferencovaný 

(viz také M-9823/3) 
M-9673/3 intermediární 

diferenciace [obs] 
(zahrnuje všechny 
varianty: blastickou, 
pleomorfní, 
malobuněčnou) 

M-9670/3 malobuněčný (viz také 
M-9823/3) 

M-9591/3 špatně diferencovaný 
[obs] 

Malobuněčný 
M-9670/3 lymfocytický (viz také 

M-9823/3) 
M-9670/3 z malých buněk (viz 

také M-9823/3) 
M-9591/3 z nerozštěpených 

buněk [obs] 
M-9687/3 z nerozštěpených 

buněk, Burkittův typ 
M-9591/3 z rozštěpených buněk 

[obs] 

Lymfom (maligní), pokračování 
Difuzní, pokračování 

Smíšený, pokračování 
M-9675/3 buněčně smíšený [obs] 
M-9675/3 lymfocyticko-

histiocytární [obs] 
M-9675/3 malobuněčný 

a velkobuněčný [obs] 

Velkobuněčný 
M-9680/3 NS [obs] 
M-9680/3 z nerozštěpených 

buněk 
M-9680/3 z rozštěpených buněk 

Velkobuněčný z B buněk 
M-9680/3 NS 
M-9680/3 centroblastický, NS 
M-9684/3 imunoblastický, NS 
M-9680/3 z nerozštěpených buněk, 

NS [obs] 

Dobře diferencovaný 
M-9670/3 lymfocytický, difuzní (viz 

také M-9823/3) 
M-9598/3 lymfocytický, nodulární 

[obs] 
M-9670/3 dobře diferencovaný, difuzní 

(viz také M-9823/3) 
M-9698/3 dobře diferencovaný, 

nodulární [obs] 

Folikulární 
M-9690/3 NS (viz také M-9675/3) 
M-9690/3 centroblasticko-

centrocytický [obs] (viz 
také M-9675/3) 

M-9698/3 centroblastický 
M-9690/3 folikulárního centra (viz 

také M-9675/3) 
M-9691/3 smíšený [obs] 
M-9691/3 smíšený, z malých 

rozštěpených buněk 
a z velkých  buněk [obs] 

M-9695/3 stupeň (grade) 1 
M-9691/3 stupeň (grade) 2 
M-9698/3 stupeň (grade) 3 
M-9698/3 velkobuněčný, NS 
M-9698/3 velkobuněčný, 

z nerozštěpených buněk 
[obs] 
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Lymfom (maligní), pokračování 
Folikulární, pokračování 

M-9695/3 z malých rozštěpených 
buněk [obs] 

M-9698/3 z nerozštěpených buněk, 
NS [obs] 

Folikulárního centra 
M-9690/3 NS (viz také M-9675/3) 
M-9690/3 folikulární (viz také 

M-9675/3) 
M-9716/3 hepatosplenický γδ (gama-

delta) buněčný 

Histiocytický 
M-9680/3 NS [obs] 
M-9680/3 difuzní 
M-9698/3 nodulární [obs] 
M-9755/3 pravý 
M-9650/3 Hodgkinův (viz Hodgkinův 

lymfom) 
M-9596/3 Hodgkinův a non-Hodgkinův 

kompozitní 

Imunoblastický 
M-9684/3 NS 
M-9684/3 velkobuněčný 
M-9684/3 velkobuněčný z B buněk, 

difuzní, NS 
M-9673/3 intermediární diferenciace, 

lymfocytický, difuzní [obs] 
(zahrnuje všechny varianty: 
blastickou, pleomorfní, 
malobuněčnou) 

M-9591/3 intermediární diferenciace, 
lymfocytický, nodulární 
[obs] 

M-9717/3 intestinální lymfom z T buněk, 
typu enteropatie 

M-9717/3 intestinální z T buněk 
M-9717/3 intestinální z T buněk, 

enteropatický typ 
M-9680/3 intravaskulární velkobuněčný 

z B buněk (C49.9) 
M-9680/3 intravaskulární z B buněk 
M-9714/3 Ki-1+ velkobuněčný [obs] 
M-9596/3 kompozitní Hodgkinův 

a non-Hodgkinův 

Lymfom (maligní), pokračování 

Kožní 
M-9709/3 NS (C44._) [obs] 
M-9718/3 CD30+ velkobuněčný 

z T buněk, primární 
M-9718/3 primární, anaplastický 

velkobuněčný (C44._) 
M-9709/3 z T buněk, NS (C44._) 
M-9702/3 Lennertův 

Lymfatické tkáně 
M-9699/3 bronchiální 
M-9699/3 kožní 
M-9699/3 slizniční 

Lymfoblastický 
M-9727/3 NS (viz také M-9835/3) 
M-9728/3 z prekurzorových B buněk 

(viz také M-9836/3) 
M-9727/3 z prekurzorových buněk, 

NS (viz také M-9835/3) 
M-9729/3 z prekurzorových T buněk 

(viz také M-9837/3) 
M-9675/3 lymfocyticko-histiocytární, 

smíšený, difuzní [obs] 
M-9691/3 lymfocyticko-histiocytární, 

smíšený, nodulární[obs] 

Lymfocytický 
M-9670/3 NS (viz také M-9823/3) 
M-9670/3 B, malobuněčný NS (viz 

také M-9823/3) 
M-9670/3 difuzní, NS (viz také 

M-9823/3) 
M-9670/3 difuzní, dobře 

diferencovaný (viz také 
M-9823/3) 

M-9673/3 difuzní, intermediární 
diferenciace [obs] 
(zahrnuje všechny 
varianty: blastickou, 
pleomorfní, 
malobuněčnou) 

M-9670/3 difuzní, malobuněčný (viz 
také M-9823/3) 

M-9591/3 difuzní, špatně 
diferencovaný [obs] 



  Abecední rejstřík   L 

  199 

 

Lymfom (maligní), pokračování 
Lymfocytický, pokračování 

M-9673/3 intermediární diferenciace, 
difuzní [obs] (zahrnuje 
všechny varianty: 
blastickou, pleomorfní, 
malobuněčnou)  

M-9702/3 lymfoepiteloidní 
M-9717/3 lymfom z T buněk, spojený 

s enteropatií 
M-9671/3 lymfoplazmocytický 
M-9671/3 lymfoplazmocytoidní 

Malobuněčný 
M-9670/3 NS (viz také M-9823/3) 
M-9670/3 /B chronická lymfocytická 

leukemie (viz také 
M-9823/3) 

M-9675/3 a velkobuněčný, smíšený, 
difuzní [obs] 

M-9670/3 B lymfocytický, NS (viz 
také M-9823/3) 

M-9670/3 B, NS (viz také M-9823/3) 
M-9670/3 difuzní (viz také M-9823/3) 
M-9670/3 lymfocytický, difuzní, NS 

(viz také M-9823/3) 
M-9670/3 lymfocytický, NS (viz také 

M-9823/3) 
M-9670/3 lymfocytický, B, NS (viz 

také M-9823/3) 
M-9670/3 lymfocytický/chronická 

lymfocytická leukemie 
z B buněk (viz také 
M-9823/3) 

M-9702/3 pleomorfní, periferní, 
z T buněk 

M-9687/3 z nerozštěpených buněk, 
Burkittův typ [obs] 
(zahrnuje všechny 
varianty) 

M-9591/3 z nerozštěpených buněk, 
difuzní [obs] 

Lymfom (maligní), pokračování 
Malobuněčný, pokračování 

Z rozštěpených buněk 
M-9591/3 NS [obs) 
M-9691/3 a velkobuněčný, 

smíšený, folikulární 
[obs] 

M-9591/3 difuzní [obs] 
M-9695/3 folikulární [obs] 
M-9699/3 MALT 

Marginální zóny 
M-9699/3 NS 
M-9689/3 splenický, NS (C42.2) 
M-9689/3 splenický, z B buněk 

(C42.2) 
M-9699/3 uzlinový 
M-9699/3 z B buněk, NS 
M-9689/3 z B buněk, splenický 

(C42.2) 
M-9679/3 mediastinální velkobuněčný 

z B buněk (C38.3) 
M-9764/3 mediteránní 
M-9699/3 monocytoidní z B buněk 

Nediferencovaný 
M-9591/3 NS [obs] 
M-9687/3 Burkittův typ [obs] 

(zahrnuje všechny 
varianty) 

M-9591/3 non-Burkittův [obs] 

Nodulární 
M-9690/3 NS [obs] (viz také 

M-9675/3) 
M-9698/3 dobře diferencovaný [obs] 
M-9698/3 histiocytární [obs] 
M-9591/3 intermediární diferenciace 

[obs] 

Lymfocytický 
M-9690/3 NS [obs] (viz také 

M-9675/3) 
M-9698/3 dobře diferencovaný 

[obs] 
M-9591/3 intermediární 

diferenciace [obs] 
M-9695/3 špatně diferencovaný 

[obs] 
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Lymfom (maligní), pokračování 
Nodulární, pokračování 

M-9691/3 smíšený [obs] 
M-9691/3 smíšený lymfocyticko-

histiocytární [obs] 
M-9695/3 špatně diferencovaný [obs] 
M-9591/3 non-Burkittův, 

z nediferencovaných buněk 
[obs] 

M-9596/3 non-Hodgkinův a Hodgkinův, 
kompozitní 

M-959113 non-Hodgkinův, NS 
M-9708/3 panikulitidě podobný, 

z T buněk, podkožní 

Periferní, z T buněk 
M-9702/3 NS 
M-9705/3 AILD 

(angioimunoblastická 
lymfadenopatie 
s dysproteinemií) [obs] 

M-9702/3 pleomorfní malobuněčný 
M-9702/3 pleomorfní, ze středních 

a velkých buněk 
M-9702/3 velkobuněčný 
M-9673/3 plášťové zóny [obs] (zahrnuje 

všechny varianty: blastickou, 
pleomorfní, malobuněčnou) 

M-9684/3 plazmoblastický 
M-9671/3 plazmocytický [obs] 
M-9671/3 plazmocytoidní [obs] 
M-9702/3 pleomorfní, z malých T buněk 
M-9702/3 pleomorfní, ze středních 

a velkých T buněk, periferní 
M-9708/3 podkožní, panikulitidě 

podobný, z T buněk 
M-9755/3 pravý histiocytický 

Prekurzorový 
M-9727/3 lymfoblastický, NS (viz 

také M-9835/3) 
M-9728/3 z B buněk, lymfoblastický 

(viz také M-9836/3) 
M-9729/3 z T buněk, lymfoblastický 

(viz také M-9837/3) 
M-9678/3 primární exsudativní  
M-9718/3 primární kožní anaplastický, 

velkobuněčný (C44._) 
M-9718/3 primární kožní CD30+, 

z velkých T buněk 
M-9699/3 SALT 

Lymfom (maligní), pokračování 

Smíšený 
M-9675/3 buněčně smíšený, difuzní 

[obs] 
M-9691/3 buněčně smíšený, 

folikulární [obs] 
M-9691/3 buněčně smíšený, nodulární 

[obs] 
M-9675/3 lymfocyticko-histiocytární, 

difuzní [obs] 
M-9691/3 lymfocyticko-histiocytární, 

nodulární [obs] 
M-9675/3 z malých a velkých buněk, 

difuzní [obs] 
M-9691/3 z malých rozštěpených 

a velkých buněk, 
folikulární [obs] 

Splenický 
M-9689/3 marginální zóny, NS 

(C42.2) 
M-9689/3 marginální zóny, z B buněk 

(C42.2) 
M-9689/3 s vilózními lymfocyty 

(C42.2) 
M-9695/3 špatně diferencovaný, 

nodulární [obs] 

Špatně diferencovaný 
M-9591/3 lymfocytický, difuzní [obs] 
M-9695/3 lymfocytický, nodulární 

[obs] 
M-9591/3 špatně diferencovaný, difuzní 

[obs] 
M-9679/3 thymický velkobuněčný, 

z B buněk (C37.9) 
M-9702/3 T-zóny 
M-9699/3 uzlinový, marginální zóny 

Velkobuněčný 
M-9680/3 NS 
M-9714/3 anaplastický, NS 
M-9714/3 anaplastický, CD30+ 
M-9680/3 anaplastický, z B buněk 
M-9714/3 anaplastický, z T buněk 

a „null cell” typu 
M-9680/3 bohatý na histiocyty, 

z velkých B buněk 
M-9714/3 CD30+ anaplastický 
M-9680/3 difuzní, NS [obs] 
M-9698/3 folikulární, NS 
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Lymfom (maligní), pokračování 
Velkobuněčný, pokračování 

M-9684/3 imunoblastický 
M-9702/3 periferní T-cell 
M-9702/3 periferní z T buněk, 

pleomorfní, z buněk 
střední velikosti 
a velkobuněčný 

M-9718/3 primární kožní anaplastický 
C44._) 

M-9718/3 primární kožní 
anaplastický, 
velkobuněčný (C44._) 

M-9675/3 smíšený malo- a 
velkobuněčný, difuzní 
[obs] 

M-9691/3 smíšený malobuněčný 
z rozštěpených buněk 
a velkobuněčný 
folikulární [obs] 

M-9714/3 velkobuněčný (Ki-1+) 
[obs] 

M-9680/3 z nerozštěpených buněk, 
NS 

M-9680/3 z nerozštěpených buněk, 
difuzní 

M-9698/3 z nerozštěpených buněk, 
folikulární [obs] 

M-9680/3 z rozštěpených buněk 
a nerozštěpených buněk 
[obs] 

M-9680/3 z rozštěpených buněk, NS 
[obs] 

M-9680/3 z rozštěpených buněk, 
difuzní 

M-9698/3 z rozštěpených buněk, 
folikulární [obs] 

Z B buněk 
M-9680/3 NS 
M-9680/3 anaplastický 
M-9680/3 bohatý na T lymfocyty 
M-9680/3 bohatý na 

T lymfocyty/bohatý 
na histiocyty 

M-9680/3 difuzní, NS 
M-9680/3 difuzní, 

centroblastický, NS 
M-9684/3 difuzní, 

imunoblastický, NS 

Lymfom (maligní), pokračování 
Velkobuněčný, pokračování 

Z B buněk, pokračování 
M-9680/3 intravaskulární (C49.9) 
M-9679/3 mediastinální (C38.3) 
M-9679/3 thymický (C37.9) 
M-9680/3 velkobuněčný, bohatý 

na histiocyty 
M-9680/3 z rozštěpených buněk, NS 

[obs] 

Z T buněk 
M-9714/3 a z buněk nulového 

typu („null cell”), 
anaplastický 

M-9718/3 primární kožní CD30+ 
M-9680/3 velkobuněčný z B buněk, 

bohatý na histiocyty 
M-9680/3 velkobuněčný z B buněk, 

bohatý na histiocyty/bohatý 
na T lymfocyty 

M-9699/3 z kožní lymfatické tkáně 

Z nerozštěpených buněk 
M-9680/3 NS 
M-9680/3 a z rozštěpených buněk, 

velkobuněčný [obs] 
M-9680/3 difuzní, NS [obs] 
M-9698/3 folikulární, NS [obs] 
M-9687/3 malobuněčný, Burkittův 

typ [obs] (zahrnuje 
všechny varianty) 

M-9591/3 malobuněčný, difuzní [obs] 

Velkobuněčný 
M-9680/3 NS 
M-9680/3 difuzní 
M-9698/3 folikulární [obs] 
M-9591/3 z malých buněk, NS 
M-9719/3 z NK/T buněk, nosu a nosního 

typu 
M-9680/3 z rozštěpených 

a nerozštěpených buněk, 
velkobuněčný [obs]  

M-9719/3 z T/NK buněk 
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Lymfom (maligní), pokračování 
Z B buněk 

M-9591/3 NS 
M-9680/3 anaplastický velkobuněčný 
M-9680/3 bohatý na histiocyty, 

velkobuněčný 
M-9680/3 bohatý na T lymfocyty, 

velkobuněčný 
M-9680/3 bohatý na T 

lymfocyty/bohatý na 
histiocyty, velkobuněčný 

M-9680/3 difuzní velkobuněčný, NS  
M-9680/3 intravaskulární 
M-9680/3 intravaskulární, 

velkobuněčný 
M-9728/3 lymfoblastický, 

prekurzorový (viz také 
M-9836/3) 

M-9670/3 malobuněčný 
lymfocytický/chronická 
lymfocytická leukemie 
(viz také M-9823/3) 

M-9699/3 marginální zóny, NS 
M-9679/3 mediastinální, 

velkobuněčný (C38.3) 
M-9699/3 monocytoidní 
M-9728/3 prekurzorový, 

lymfoblastický (viz také 
M-9836/3) 

M-9689/3 splenický, marginální zóny 
(C42.2) 

M-9679/3 thymický, velkobuněčný 
(C37.9) 

Velkobuněčný 
M-9680/3 NS 
M-9680/3 difuzní, NS 
M-9680/3 difuzní, 

centroblastický, NS 
M-9684/3 difuzní, 

imunoblastický, NS 
M-9714/3 z buněk nulového typu 

a z T buněk, anaplastický 
velkobuněčný 

M-9699/3 z lymfatické tkáně spojené 
s bronchy 

M-9670/3 z malých B buněk, NS 
M-9673/3 z plášťových buněk (zahrnuje 

všechny varianty: blastickou, 
pleomorfní, malobuněčnou) 

Lymfom (maligní), pokračování 
M-9727/3 z pomačkaných „convoluted” 

buněk [obs] 

Z rozštěpených buněk 
M-9591/3 NS [obs] 
M-9695/3 folikulární, malobuněčný 
M-9591/3 malobuněčný, NS [obs] 
M-9591/3 malobuněčný, difuzní [obs] 
M-9695/3 malobuněčný, folikulární 

[obs] 
M-9691/3 smíšený malobuněčný 

a velkobuněčný, 
folikulární [obs] 

M-9680/3 velkobuněčný, NS [obs] 
M-9680/3 velkobuněčný, difuzní 
M-9698/3 velkobuněčný, folikulární 

[obs] 

Z T buněk 
M-9702/3 NS 
M-9702/3 NS, kožní (C44._) 
M-9827/3 adultní (zahrnuje všechny 

varianty) 
M-9827/3 adultní leukemie/lymfom 

z T buněk (HTLV-1 
pozitivní) (zahrnuje 
všechny varianty) 

M-9827/3 adultní lymfom/leukemie 
z T buněk (zahrnuje 
všechny varianty) 

M-9714/3 anaplastický velkobuněčný, 
z T buněk a z buněk 
„nulového” typu 

M-9719/3 angiocentrický [obs] 
M-9705/3 angioimunoblastický 
M-9717/3 enteropatický typ, 

intestinální 
M-9717/3 intestinální 
M-9709/3 kožní, NS (C44._) 
M-9729/3 lymfoblastický, 

prekurzorový (viz také 
M-9837/3) 

M-9702/3 periferní, NS 
M-9705/3 periferní, AILD 

(angioimunoblastická 
lymfadenopatie 
s dysproteinemií) [obs] 

M-9702/3 periferní, pleomorfní 
malobuněčný 
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Lymfom (maligní), pokračování 
Z T buněk, pokračování 

M-9702/3 periferní, pleomorfní, ze 
středních a velkých buněk 

M-9702/3 periferní, velkobuněčný 
M-9708/3 podkožní, panikulitidě 

podobný 
M-9729/3 prekurzorový, 

lymfoblastický (viz také 
M-9837/3) 

M-9718/3 primární kožní CD30+, 
z velkých buněk 

M-9717/3 spojený s enteropatií 
M-9702/3 velkobuněčný, periferní 
M-9702/3 zralý, NS 
M-9699/3 ze slizniční lymfatické tkáně 
M-9702/3 ze středních a velkých T 

buněk, periferní, pleomorfní 
M-9702/3 ze zralých T buněk, NS 
M-9590/3 Lymfom, NS {viz Lymfom 

(maligní)} 
M-9827/3 Lymfom/leukemie, adultní, z T 

buněk (zahrnuje všechny 
varianty) 

M-9718/3 Lymfomatoidní papulóza (C44._) 
M-8561/0 Lymfomatózní papilární 

cystadenom (C07._, C08._) 
M-9673/3 Lymfomatózní polypóza, maligní 

(zahrnuje všechny varianty: 
blastickou, pleomorfní, 
malobuněčnou) 

Lymfoproliferativní 
M-9768/1 nemoc, T-gama 
M-9970/1 porucha, NS 
M-9718/3 porucha, primární kožní 

CD30+, T-buněčná (C44._) 

Lymfosarkom 
M-9591/3 NS [obs] 
M-95911 difuzní [obs] 
M- - - - - - -  Lymphocytoma cutis, benigní (viz 

SNOMED) 

M 
M-- - - - - -  M_(viz Leukemie, FAB, M_) 
M-8334/0 Makrofolikulární adenom (C73.9) 

M-9761/3 Makroglobulinemie, 
Waldenstrőmova (C42.0) (viz 
také M-9671/3) 

C16.5 Malá kurvatura žaludku, NS 
(pokud nelze kódovat v položkách 
C16.1 až C16.4) 

C06.9 Malá slinná žláza, NS (viz 
Pravidla pro kódování, str. 47 
a poznámku pod C08) 

M-- - - - - -  Malakoplakie (viz SNOMED) 
M-8806/3 Malé kulaté buňky, 

desmoplastický nádor 
M-8593/1 Malé množství „sex cord” 

elementů, ve stromálním nádoru 
(C56.9) 

M-8110/0 Malherbeův kalcifikující epiteliom 
(C44._) 

M-8742/3 Maligna melanom, lentigo (C44._) 
M-8742/2 Maligna, lentigo (C44._) 

Maligní 
M-- - - - - -  lymfom {viz Lymfom 

(maligní)} 
M- - - - - /6 metastatický (viz kód chování, 

str. 40) 
M- - - - - /9 nejisté, zda primární nebo 

metastatický (viz kód 
chování, str. 40) 

M- - - - - /3 primární lokalizace (viz kód 
chování, str. 40) 

M- - - - - /6 sekundární lokalizace (viz kód 
chování, str. 40) 

M-8000/3 Malignita 
M- - - - - /1 Malignita, hraniční (viz kód 

chování, str. 40) 

Malobuněčný 

Karcinom 
M-8041/3 NS 
M-8073/3 dlaždicový, nerohovějící 
M-8073/3 epidermoidní, nerohovějící 
M-8045/3 kombinovaný 
M-8041/3 neuroendokrinní 
M-8045/3 smíšený 
M-8043/3 vřetenobuněčný (C34._) 
M-8044/3 z intermediárních buněk 

(C34._) 
M-8002/3 maligní nádor 
M-9185/3 osteosarkom (C40._, C41._) 
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Malobuněčný, pokračovaní 
M-8803/3 sarkom 
M-8045/3 Malobuněčný a dlaždicový 

karcinom, kombinovaný (C34._) 
M-8045/3 Malobuněčný a velkobuněčný 

karcinom, kombinovaný(C34._) 
M-8045/3 Malobuněčný karcinom 

a adenokarcinom, kombinovaný 
(C34._) 

M-9699/3 MALT lymfom 
M-8761/0 Malý kongenitální névus (C44._) 
M- - - - - - -  Mamární duktektazie 

(viz SNOMED) 
M-8540/3 Mamární Pagetova nemoc (C50._) 
C49.3 Mammaria, arteria, interna 
C41.1 Mandibula 
C03.1 Mandibulární dáseň 
C77.0 Mandibulární uzlina 
C09.9 Mandle NS (vyjma tonsilla 

lingualis C02.4 a tonsilla 
pharyngea C11.1) 

C09.9 Mandle patrová 
M-8670/0 Masculinovoblastom (C56.9) 
C49.0 Masseter, musculus 
M-9740/1 Mastocytom, NS 
M-9740/3 Mastocytom, maligní 
M-9741/3 Mastocytóza, maligní 
C30.1 Mastoideum, antrum 
M- - - - - - -  Mateřské znaménko 

(viz SNOMED) 
M-8110/3 Matrixový karcinom (C44._) 
C41.0 Maxila 

Maxilární 
C31.0 antrum 
C03.0 dáseň 
C31.0 sinus 
C17.3 Meckelův divertikl (pokud je 

místem vzniku nádoru) 
C40.2 Mediální meniskus kolenního 

kloubu 
C47.1 Medianus, nerv 
C77.1 Mediastinální uzlina 

Mediastinum 
C38.3 NS 
C38.1 přední 
C38.2 zadní 
M-9764/3 Mediteránní lymfom 

Medulární 
M-8510/3 adenokarcinom 
M-8700/0 adrenální paragangliom 

(C74.1) 
M-8700/3 adrenální paragangliom, 

maligní (C74.1) 

Karcinom 
M-8510/3 NS 
M-8513/3 atypický (C50._) 
M-8345/3 s amyloidním stromatem 

(C73.9) 
M-8512/3 s lymfoidním stromatem 
M-9186/3 osteosarkom (C40._, C41._) 
M-8700/0 paragangliom, adrenální 

(C74.1) 
M-8700/3 paragangliom, adrenální, 

maligní (C74.1) 
M-9750/3 retikulóza, histiocytická [obs] 
M-8581/1 thymom, NS (C37.9) 
M-8581/3 thymom, maligní (C37.9) 
M-8346/3 Medulární-folikulární karcinom, 

smíšený (C73.9) 
M-8347/3 Medulární-papilární karcinom, 

smíšený (C73.9) 

Meduloblastom 
M-9470/3 NS (C71.6) 
M-9471/3 desmoplastický (C71.6) 
M-9471/3 desmoplastický nodulární 

(C71.6) 
M-9506/1 lipomatózní (C71.6) 
M-9470/3 melanotický (C71.6) 
M-9474/3 velkobuněčný (C71.6) 
M-9506/1 Medulocytom (C71.6) 

Meduloepiteliom 
M-9501/3 NS 
M-9501/0 benigní (C69.4) 
M-9502/3 teratoidní (C69.4) 
M-9502/0 teratoidní, benigní (C69.4) 
M-9472/3 Medulomyoblastom (C71.6) 
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Megakaryocytická 
M-9910/3 leukemie (C42.1) 
M-9910/3 leukemie, akutní (C42.1) 
M-9961/3 myeloskleróza (C42.1) 
C44.1 Meibomova žláza 

Měkká tkáň 
C49.9 NS 
C49.3 axily 
C49.2 bérce 
C49.6 boku 
C49.0 brady 
C49.4 břicha 
C49.4 břišní stěny 
C49.0 cervikální oblasti 
C49.0 čela 
C49.2 dolní končetiny 
C49.0 fossa pterygoidea 
C49.5 gluteální oblasti 
C49.0 hlavy 
C49.5 hráze 
C49.0 hrdla 
C49.3 hrudní stěny 
C49.3 hrudníku 
C49.5 hýždě 
C49.3 infraklavikulární oblasti 
C49.5 inguinální oblast 
C49.2 jamky podkolenní 
C49.2 kolene 
C49.2 kotníku 
C49.0 kštice 
C49.2 kyčle 
C49.1 loketní jamky 
C49.1 lokte 
C49.2 nohy 
C4S.0 obličeje 
C69.6 očnice 
C49.1 palce ruky 
C49.2 paty 
C49.1 paže 
C49.2 prstu nohy 
C49.1 prstu ruky 
C49.1 předloktí 
C49.4 pupku 
C49.1 ramene 
C49.1 ruky 
C49.5 sakrokokcygeální oblasti 
C49.3 skapulární oblasti 
C49.0 spánku 
C49.2 stehna 
C49.3 stěny hrudníku 

Měkká tkáň, pokračování 
C49.0 supraklavikulární oblasti 
C49.6 trupu, NS 
C49.5 třísla 
C49.0 tváře 
C49.6 zad 
C49.1 zápěstí 
M-8850/1 liposarkom, superficiální, 

dobře diferencovaný 
M-9044/3 melanom, maligní (C49._) 
M-8800/0 nádor, benigní 
M-8800/3 nádor, maligní 
M-9251/1 obrovskobuněčný nádor, NS 
M-9251/3 obrovskobuněčný nádor, 

maligní 
M-9571/0 perineuriom 
M-8800/3 sarkom 
M-9581/3 sarkom, alveolární 

Měkké patro 
C05.1 NS (vyjma nazofaryngeálního 

povrchu C11.3) 
C05.8 a tvrdé patro, přechod 
C11.3 nazofaryngeální povrch 
M-9363/0 Melanoameloblastom (C40._, 

C41._) 
M-8720/0 Melanocytický névus (C44._) 
M-8761/3 Melanocytický névus, 

kongenitální, s maligním 
melanomem (C44._) 

Melanocytom 
M-8726/0 NS 
M-8728/1 meningeální (C70.9) 
M-8726/0 oka (C69.4) 
M-8728/0 Melanocytóza, difuzní (C70.9) 

Melanom 
M-8720/3 NS 
M-8744/3 akrální lentiginózní, maligní 

(C44._) 
M-8730/3 amelanotický (C44._) 
M-8745/3 amelanotický, desmoplastický 

(C44._) 
M-8734/3 desmoplastický, amelanotický 

(C44._) 
M-8745/3 desmoplastický, maligní 

(C44._) 
M-8770/3 epiteloidní a vřetenobuněčný, 

smíšený 
M-8720/2 in situ 
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Melanom, pokračování 
M-8770/0 juvenilní (C44._) 
M-8744/3 lentiginózní, akrální, maligní 

(C44._) 
M-8742/3 lentigo maligna (C44._) 

Maligní 
M-8720/3 NS (vyjma juvenilního 

melanomu M-8770/0) 
M-8744/3 akrální lentiginózní (C44._) 
M-8745/3 desmoplastický (C44._) 
M-9044/3 měkkých tkání (C49._) 
M-8745/3 neurotropní (C44._) 
M-8723/3 regredující (C44._) 
M-8740/3 v junkčním névu (C44._) 
M-8761/3 v kongenitálním 

melanocytickém névu 
(C44._) 

M-8761/3 v obrovském pigmentovém 
névu (C44._) 

M-8741/3 v prekancerózní melanóze 
(C44._) 

M-8742/3 v Hutchinsonově lentigu 
(C44._) 

M-8745/3 neurotropní, maligní (C44._) 
M-8721/3 nodulární (C44._) 
M-8723/3 regredující, maligní (C44._) 
M-8746/3 slizniční lentiginózní 
M-8743/3 supeficiálně se šířící (C44._) 

Vřetenobuněčný 
M-8772/3 NS 
M-8770/3 a epiteloidní, smíšený 
M-8773/3 typ A (C69._) 
M-8774/3 typ B (C69._) 
M-8722/3 z balónových buněk (C44._) 
M-8771/3 z epiteloidních buněk 
M-8728/3 Melanomatóza, meningeální 

(C70.9) 

Melanotický 
M-9470/3 meduloblastom (C71.6) 
M-9540/3 MPNST 
M-9540/3 MPNST, psamomatózní 
M-9363/0 neuroektodermální nádor 
M-9541/0 neurofibrom 
M-9363/0 progonom 
M-9540/3 psamomatózní MPNST 
M-9560/0 schwannom 

Melanóza 
M- - - - - - -  kongenitální (viz SNOMED) 
M-8741/2 prekancerózní, NS (C44._) 
M-8741/3 prekancerózní, maligní, 

s melanomem (C44._) 

Meningeální 
M-8728/1 melanocytom (C70.9) 
M-8728/3 melanomatóza (C70.9) 
M-9530/3 sarkom (C70._) 
M-9539/3 sarkomatóza (C70._) 

Meningiom (C70._) 
M-9530/0 NS 
M-9530/3 anaplastický 
M-9535/0 angioblastický [obs] 
M-9534/0 angiomatózní 
M-9539/1 atypický 
M-9530/0 bohatý na lymfocyty 
M-9531/0 endoteliomatózní 
M-9532/0 fibroblastický 
M-9532/0 fibrózní 
M-9535/0 hemangioblastický [obs] 
M-9150/1 hemangiopericytický [obs] 
M-9538/1 chordoidní 
M-9530/3 maligní 
M-9531/0 meningoteliální 
M-9530/0 metaplastický 
M-9530/0 mikrocytický 
M-9538/3 papilární 
M-9533/0 psamomatózní 
M-9538/1 rhabdoidní 
M-9530/0 sekreční 
M-9537/0 smíšený 
M-9531/0 syncytiální 
M-9538/1 z jasných buněk 
M-9537/0 z přechodních buněk 
M-9530/1 Meningiomatóza, NS (C70._) 
M-9530/1 Meningiomatóza, difuzní (C70._) 
M-9530/1 Meningiomy, mnohočetné (C70._) 
M-9531/0 Meningoteliální meningiom 

(C70._) 
M-9530/3 Meningoteliální sarkom (C70._) 

Meningy 
C70.9 NS 
C70.0 cerebrální 
C70.0 intrakraniální 
C70.0 kraniální 
C70.1 spinální 
C40.2 Meniskus, NS 
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C40.2 Meniskus, laterální 
C40.2 Meniskus, mediální 
M-8247/3 Merkelovy buňky, karcinom 

(C44._) 
M-8247/3 Merkelovy buňky, nádor (C44._) 
C48.1 Mesenterium 
C48.1 Mesoappendix 
C48.1 Mesocolon 

Mesofarynx 
C10.9 NS 
C10.2 postranní stěna 
C10.3 zadní stěna 
C57.1 Mesovarium 
M- - - - - - -  Metafyzální fibrózní defekt (viz 

SNOMED) 
C40.1 Metakarpální kost 
M-8325/0 Metanefrický adenom (C64.9) 
M-8575/3 Metaplastický karcinom, NS 
M-9530/0 Metaplastický meningiom (C70._) 

Metaplazie 
M-- - - - - -  NS (viz SNOMED) 
M-9961/3 agnogenní myeloidní 
M-8573/3 apokrinní, v adenokarcinomu 
M-8573/3 apokrinní, v karcinomu 
M- - - - - - -  dlaždicová (viz SNOMED) 
M-8570/3 dlaždicová, v adenokarcinomu 
M- - - - - - -  glandulární (viz SNOMED) 
M-8571/3 kartilaginózní a kostní, 

v adenokarcinomu 
M-8571/3 kartilaginózní, 

v adenokarcinomu 
M-8571/3 kostní, v adenokarcinomu 
M- - - - - - -  myeloidní (viz SlVOMED) 
M-9961/3 myeloidní, s myelofibrózou 
M-9961/3 myeloidní, s myelosklerózou 
M-8572/3 vřetenobuněčná, 

v adenokarcinomu 
M- - - - - /6 Metastatická lokalita, maligní (viz 

kód chování, str. 40) 

Metastatický 
M-8140/6 adenokarcinom, NS 
M-8070/6 dlaždicový karcinom, NS 
M-8490/6 karcinom z prsténčitých buněk  
M-8010/6 karcinom, NS 
M-8000/6 nádor 
M-8898/1 Metastazující leiomyom 

C40.3 Metatarzální kost 
M-8095/3 Metatypický karcinom (C44._) 

Mezenchymální 
M-9540/3 diferenciace, v MPNST 
M- - - - - - -  hamartom (viz SNOMED) 
M-9240/3 chondrosarkom  
M-8800/3 nádor, maligní 
M-8990/1 nádor, smíšený 
M-8990/3 sarkom, smíšený 

Mezenchymom 
M-8990/1 NS 
M-8990/0 benigní 
M-8990/3 maligní 
C49.4 Mezenteriální artérie 
M-8822/1 Mezenteriální fibromatóza (C48.1) 

Mezenteriální uzlina 
C77.2 NS 
C77.2 dolní 
C77.2 horní 
C41.2 Meziobratlová ploténka 
M-8960/1 Mezoblastický nefrom 
M-8951/3 Mezodermální smíšený nádor 

Mezonefrický 
M-9110/3 adenokarcinom 
M-9110/0 adenom 
M-9110/1 nádor, NS  
M-8310/3 Mezonefroidní adenokarcinom 

z jasných buněk 

Mezonefrom 
M-9110/3 NS 
M-9110/0 benigní 
M-9110/3 maligní 
M-9052/0 Mezoteliální papilom 

Mezoteliom 
M-9050/3 NS 
M-9050/0 benigní 
M-9053/3 bifázický, NS 
M-9053/3 bifázický, maligní 
M-9055/1 cystický, NS (C48._) 
M-9055/0 cystický, benigní (C48._) 
M-9051/3 desmoplastický 

Epiteloidní 
M-9052/3 NS 
M-9052/0 benigní 
M-9052/3 maligní 
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Mezoteliom, pokračování 
Fibrózní 

M-9051/3 NS 
M-9051/0 benigní 
M-9051/3 maligní 
M-9050/3 maligní 
M-9055/0 multicystický, benigní 
M-9052/0 papilární, dobře 

diferencovaný, benigní 
M-9051/3 sarkomatoidní 
M-9051/3 vřetenitý 
M-9765/1 MGUS 

Mícha 
C72.0 cervikální 
C72.0 lumbální 
C47.9 míšní nerv 
C72.0 sakrální 
C72.0 torakální 
C71.7 Mícha, prodloužená 

Mikrocystický 
M-8202/0 adenom (C25._) 
M-8441/0 adenom, serózní 
M-8407/3 adnexální karcinom (C44._) 
M-9530/0 meningiom (C70._) 
M-8333/0 Mikrofolikulární adenom (C73.9) 
M-9590/3 Mikrogliom (C71._) [obs] 
M-8076/3 Mikroinvazívní dlaždicový 

karcinom (C53._) 
M-8341/3 Mikrokarcinom, papilární (C73.9) 
M-8097/3 Mikronodulární bazocelulární 

karcinom (C44._) 

Mikropapilární 
M-8507/2 duktální karcinom in situ 

(C50._) 
M-8131/3 karcinom z přechodních buněk 

(C67._) 
M-8507/2 karcinom, intraduktální 

(C50._) 
M-8460/3 serózní karcinom (C56.9) 
M-8335/3 Minimálně invazívní folikulární 

karcinom (C73.9) 
C50.9 Mléčná žláza 

Mnohočetný, á, é 
M-8221/0 adenomatózní polypy 
M-8221/3 adenomatózní polypy, 

s adenokarcinomem 

Mnohočetný, á, é, pokračování 
M-8360/1 adenomy endokrinní 
M-9140/3 hemoragický sarkom 
M-9530/1 meningiomy (C70._) 
M-9732/3 myelom (C42.1) 
M-9540/1 neurofibromatóza 
M-8221/0 polypy, adenomatózní 
M-8221/3 polypy, adenomatózní, 

s adenokarcinomem 
C66.9 Močovod 

Močový měchýř 
C67.9 NS 
C67.1 apex 
C67.2 boční stěna 
C67.5 cervix vesicae 
C67.6 ostium ureteris 
C67.5 ostium urethrae internum 
C67.3 přední stěna 
C67.9 stěna, NS 
C67.2 stěna, boční 
C67.3 stěna, přední 
C67.4 stěna, zadní 
C67.0 trigonum 
C67.7 urachus 
C67.4 zadní stěna 
M-8120/1 Močový měchýř, papilom (C67._) 

Modrý névus 
M-8780/0 NS (C44._) 
M-8790/0 buněčný (C44._) 
M-8780/0 Jadassohnův (C44._) 
M-8780/3 maligní (C44._) 

Mola 
Hydatidiformní 

M-9100!0 NS (C58.9) 
M-9100/1 invazívní (C58.9) 
M-9100/0 kompletní (C58.9) 
M-9100/1 maligní (C58.9) 
M-9103/0 parciální (C58.9) 
M-9100/0 hydatidózní (C58.9) 
M-9100/1 invazívní, NS (C58.9) 
M- - - - - - -  Molluscum contagiosum (viz 

SNOMED) 
M-- - - - - -  Molluscum sebaceum 

(viz SNOMED) 
M-9041/3 Monofázický fibrózní synoviální 

sarkom 
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M-9765/1 Monoklonální gamapatie 
neurčitého významu 

M-9765/1 Monoklonální gamapatie, NS 
M-8146/0 Monomorfní adenom 
M-9752/1 Monoostotická histiocytóza 

z Langerhansových buněk 
C51.9 Mons pubis 
C51.9 Mons veneris 
M-9441/3 Monstrocelulární sarkom (C71._) 

[obs] 
M-8092/3 Morphea, bazocelulární karcinom 

(C44._) 
C71.7 Most Varolův 
C71.6 Mostomozečkový úhel 
C71.6 Mozeček, NS 

Mozečkový 
M-9506/1 liponeurocytom 
M-9480/3 sarkom, NS (C71.6) [obs] 
M-9471/3 sarkom, arachnoidální, 

ohraničený (C71.6) [obs] 

Mozek 
C71.9 NS 
C70.9 arachnoidea, NS 
C70.0 arachnoidea, intrakraniální 
C71.7 basis pedunculi 
C71.0 bazální ganglia 
C71.0 bílá hmota mozku 
C71.0 bílá hmota, centrální 
C71.0 capsula interna 
C71.0 centrální bílá hmota 
C70.0 cerebrální meningy 
C71.8 corpus callosum 
C71.7 čtvrtá komora, NS 
C71.7 čtvrtá komora, plexus 

choroideus  
C70.9 dura, NS 
C70.9 dura mater, NS 
C70.0 dura mater, kraniální 
C71.5 ependym 
C70.0 falx cerebelli 
C70.0 falx cerebri 
C70.0 falx, NS 
C71.1 frontální lalok 
C71.1 frontální pól 
C71.0 ganglia, bazální 
C71.0 globus pallidus 
C71.0 hemisféra mozku 

Mozek, pokračování 
C71.2 hippocampus 
C71.0 hypothalamus 
C72.3 chiasma opticum 
C71.7 infratentoriální, NS 
C71.0 insula 
C71.0 insula Reili 
C71.9 intrakraniální 
C70.0 intrakraniální arachnoidea 
C70.0 intrakraniální meningy 
C71.7 kmen mozkový 
C71.7 komora čtvrtá, NS 
C71.7 komora čtvrtá, plexus 

choroideus 
C71.5 komora mozková 
C71.5 komora postranní, NS 
C71.5 komora postranní, plexus 

choroideus 
C71.5 komora třetí, NS 
C71.5 komora třetí, plexus 

choroideus 
C71.5 komora, NS 
C70.0 kraniální dura mater 
C70.0 kraniální meningy 
C70.0 kraniální pia mater 
C71.0 kůra mozková 
C71.1 lalok, frontální 
C71.4 lalok, okcipitální 
C71.3 lalok, parietální 
C71.2 lalok, temporální 
C71.9 lební jáma, NS 
C71.9 lební jáma, přední 
C71.9 lební jáma, střední 
C71.9 lební jáma, zadní 
C70.9 meningy, NS 
C70.0 meningy, cerebrální 
C70.0 meningy, kraniální 
C71.7 mezencefalon 
C71.7 most Varolův 
C71.6 mostomozečkový úhel 
C71.6 mozeček, NS 
C71.6 mozeček, vermis 
C71.0 mozek 
C71.0 mozková bílá hmota 
C71.0 mozková hemisféra 
C71.5 mozková komora 
C71.0 mozková kůra 
C71.7 mozkový kmen 
C71.7 mozkový pedunculus 
C71.4 okcipitální lalok 
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Mozek, pokračování 
C71.4 okcipitální pól 
C71.7 oliva 
C71.0 operculum 
C71.0 pallium 
C71.3 parietální lalok 
C71.7 pedunculus cerebri 
C70.9 pia mater, NS 
C70.0 pia mater, kraniální 
C71.5 plexus choroideus, NS 
C71.7 plexus choroideus, čtvrté 

komory 
C71.5 plexus choroideus, postranní 

komory 
C71.5 plexus choroideus, třetí 

komory 
C71.1 pól, frontální 
C71.4 pól, okcipitální 
C71.5 postranní komora, NS 
C71.5 postranní komora, plexus 

choroideus 
C71.7 prodloužená mícha 
C71.0 putamen 
C71.7 pyramida 
C71.0 rhinencephalon 
C71.0 striatum 
C71.7 střední mozek 
C71.9 supraselární 
C71.0 supratentoriální, NS 
C71.8 tapetum 
C71.2 temporální lalok 
C70.0 tentorium cerebelli 
C70.0 tentorium, NS 
C71.0 thalamus 
C72.3 tractus opticus 
C71.5 třetí komora, NS 
C71.5 třetí komora, plexus 

choroideus 
C71.2 uncus 
C71.6 vermis cerebelli 

Mozkový, á, é 
C71.0 bílá hmota 
C71.0 hemisféra 
C71.5 komora 
C71.0 kůra 
C70.0 meningy 
C71.7 pedunculus 
M-9381/3 Mozku, gliomatóza (C71._) 

MPNST 
M-9540/3 NS 
M-9540/3 epiteloidní 
M-9540/3 melanotický 
M-9540/3 melanotický psamomatózní 
M-9571/3 perineurální 
M-9540/3 s glandulární diferenciací 
M-9540/3 s mezenchymální diferenciací 

Mucinózní 
M-8523/3 a infltrující duktální karcinom 

(C50._) 

Adenofibrom 
M-9015/0 NS 
M-9015/1 hraniční malignity 
M-9015/3 maligní 
M-9015/3 adenokarcinofibrom 
M-8480/3 adenokarcinom 
M-8482/3 adenokarcinom, 

endocervikální typ 
M-8480/0 adenom 
M-8253/3 bronchioloalveolární karcinom 

(C34._) 
M-8254/3 bronchioloalveolární karcinom 

a nemucinózní, smíšený 
(C34._) 

Cystadenofibrom 
M-9015/0 NS 
M-9015/1 hraniční malignity 
M-9015/3 maligní 
M-9015/3 cystadenokarcinofibrom 

Cystadenokarcinom 
M-8470/3 NS (C56.9) 
M-8470/2 neinvazívní (C25._) 
M-8471/3 papilární (C56.9) 

Cystadenom 
M-8470/0 NS (C56.9) 
M-8472/1 hraniční malignity (C56.9) 
M-8471/0 papilární, NS (C56.9) 
M-8473/1 papilární, hraniční 

malignity (C56.9) 
M-8470/0 cystom (C56.9) 
M-8243/3 karcinoid 
M-8480/3 karcinom 

Nádor 
M-8472/1 NS, o nízkém maligním 

potenciálu (C56.9) 
M-8472/1 atypický proliferující 

(C56.9) 



  Abecední rejstřík   M 

  211 

 

Mucinózní, pokračování 
Nádor, pokračování 

M-8472/1 cystický, o hraniční 
malignitě (C56.9) 

M-8470/1 cystický, se střední 
dysplazií (C25._) 

M-8473/1 papilární, o nízkém 
maligním potenciálu 
(C56.9) 

Mucinózní-papilární 
M-8453/0 adenom intraduktální (C25._) 
M-8453/3 karcinom, intraduktální, 

invazívní (C25._) 
M-8453/2 karcinom, intraduktální, 

neinvazívní (C25._) 
M-8453/1 nádor, intraduktální, se střední 

dysplazií (C25._) 
M-8430/3 Mukoepidermoidní karcinom 
M-8430/1 Mukoepidermoidní nádor [obs] 

Mukoidní 
M-8480/3 adenokarcinom 
M-8300/3 buňky, adenokarcinom 

(C75.1) 
M-8300/0 buňky, adenom (C75.1) 
M-8480/3 karcinom 
M-8243/3 Mukokarcinoid 
M- - - - - - -  Mukokéla (viz SNOMED) 
M-8480/3 Mukózní adenokarcinom 
M-8480/3 Mukózní karcinom 
M-8950/3 Müllerovský smíšený nádor 

(C54._) 
M-8091/3 Multicentrický bazocelulární 

karcinom (C44._) 
M-9055/0 Multicystický mezoteliom, benigní 
M-9753/1 Multifokální histiocytóza 

z Langerhansových buněk  
M-8091/3 Multifokální superficiální 

bazocelulární karcinom (C44._) 
M-9440/3 Multiformní glioblastom (C71._) 
M-9440/3 Multiformní spongioblastom 

(C71._) 
M-8959/3 Multilokulární cystický nefrom, 

maligní (C64.9) 
C49.1 Musculus brachialis 
C21.1 Musculus sphincter ani 

M- - - - - - -  Muskuloaponeurotická 
fibromatóza (viz SNOMED) 

Mužský, é 
C63.9 genitální trakt, NS 
C63.9 genitourinální trakt, NS 
C63.9 pohlavní orgány, NS 
M-9700/3 Mycosis fungoides (C44._) 

Myelodysplastický syndrom 
M-9989/1 NS 

Spojený s terapií 
M-9987/3 NS 
M-9987/3 alkylačními látkami 
M-9987/3 epipodofylotoxinem 
M-9986/3 s delecí 5q (5q-) syndrom 
M-9987/3 spojený s terapií alkylačními 

látkami 
M-9987/3 spojený s terapií 

epipodofylotoxinem 

Myelofibróza 
M-- - - - - -  NS (viz SNOMED) 
M-9931/3 akutní (C42.1) 
M-9961/3 chronická idiopatická 
M-9961/3 jako výsledek 

myeloproliferativní nemoci 
M-9961/3 s myeloidní metaplazií 
M-9931/3 s panmyelózou (C42.1) 

Myeloidní 
Metaplazie 

M-9961/3 agnogenní 
M-9961/3 s myelofibrózou 
M-9961/3 s myelosklerózou 
M-9930/3 sarkom (viz také M-9861/3) 
M-8870/0 Myelolipom 

Myelom 
M-9732/3 NS (C42.1) 
M-9732/3 mnohotný (C42.1) 
M-9732/3 plazmocytární (C42.1) 
M-9731/3 solitární (C42.1) 
M-9732/3 Myelomatóza (C42.1) 

Myeloproliferativní nemoc 
M-9975/1 NS 
M-9960/3 chronická (C42.1) 
M-9961/3 myelofibróza jako výsledek 
M-9960/3 Myeloproliferativní porucha, 

chronická 
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Myeloskleróza 
M-9931/3 akutní, NS (C42.1) 
M-9931/3 maligní (C42.1) [obs] 
M-9961/3 megakaryocytická 
M-9961/3 s myeloidní metaplazií 
M-9840/3 Myelóza, erytremická, NS (C42.1) 
M-9840/3 Myelóza, erytremická, akutní [obs] 
M-9580/0 Myoblastom z granulárních buněk, 

NS 
M-9580/3 Myoblastom z granulárních buněk, 

maligní 

Myoepiteliální 
M-8982/0 adenom 
M-8982/3 karcinom 
M-8982/0 nádor 
M-8562/3 Myoepiteliální-epiteliální 

karcinom 
M-8982/0 Myoepiteliom 
M-8982/3 Myoepiteliom, maligní 

Myofibroblastický nádor 
M-8825/1 NS 
M-8827/1 peribronchiální (C34._) 
M-8827/1 peribronchiální, kongenitální 

(C34._) 
M-8825/1 zánětlivý 
M-8825/0 Myofibroblastom 
M-8824/0 Myofibrom 
M-8824/1 Myofibromatóza 
M-8824/1 Myofibromatóza, infantilní 
C38.0 Myokard 
M-8895/0 Myom 
C54.2 Myometrium 
M-8895/3 Myosarkom 
M - - - - - - Myositis ossificans, NS (viz 

SNOMED) 
M-8931/3 Myóza, stromální, NS (C54.1) 
M-8931/3 Myóza, stromální, endolymfatická 

(C54.1) 
M-8811/0 Myxofibrom, NS 
M-9320/0 Myxofibrom, odontogenní (C41._) 

Myxoidní 
M-8811/0 fibrom 
M-9231/3 chondrosarkom 
M-8896/3 leiomyosarkom 
M-8852/3 liposarkom 

M-8852/0 Myxolipom 
M-8852/3 Myxoliposarkom 

Myxom 
M-8840/0 NS 
M-9562/0 nervové pochvy 
M-9320/0 odontogenní (C41._) 
M-9394/1 Myxopapilární ependymom 

(C72.0) 
M-8840/3 Myxosarkom 

N 
M-9530/0 Na lymfocyty bohatý meningiom 

(C70._) 
C53.0 Nabothi, glandula 

Nadledvina 
C74.9 NS 
C74.1 dřeň 
C74.0 kůra 

Nádor 
M-8000/1 NS 
M-8245/3 adenokarcinoid 
M-9054/0 adenomatoidní, NS 
M-9300/0 adenomatoidní, odontogenní 

(C41._) 
M-8390/0 adnexální, benigní (C44._) 

Adrenální kortikální 
M-8370/0 NS (C74.0) 
M-8370/0 benigní (C74.0) 
M-8370/3 maligní (C74.0) 
M-9133/3 alveolární, intravaskulární 

bronchiální (C34._) [obs] 
M- - - - - - -  amyloidní (viz SNOMED) 
M-9365/3 Askinův 
M-8249/3 atypický karcinoid 
M-9508/3 atypický teratoidní/rhabdoidní 

(C71._) 
M-8090/1 bazocelulární (C44._) 
M-8833/3 Bednářův (C44._) 
M-8000/0 benigní 
M-8000/0 benigní, neklasifikovaný 
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Nádor, pokračování 
Brennerův 

M-9000/0 NS (C56.9) 
M-9000/1 hraniční malignity (C56.9) 
M-9000/3 maligní (C56.9) 
M-9000/1 proliferující (C56.9) 
M-9133/3 bronchiální alveolární, 

intravaskulární (C34._) [obs] 
M-8100/0 Brookeův (C44._) 
M-9687/3 Burkittův [obs] (zahrnuje 

všechny varianty) 
M-9473/3 centrální primitivní 

neuroektodermální, NS 
(C71._) 

M-9230/0 Codmanův (C40._, C41._) 

Cystický 
M-8452/1 a solidní (C25._) 
M-8454/0 atrioventrikulárního uzlu 

(C38.0) 
M-8470/1 mucinózní, se střední 

dysplazií (C25._) 
M-8452/1 papilární (C25._) 
M-8444/1 z jasných buněk, hraniční 

malignity (C56.9) 
M-9135/1 Dabska 
M-8806/3 desmoplastický, z malých 

kulatých buněk 
M-9312/0 dlaždicový odontogenní 

(C41._) 
M-9413/0 dysembryoplastický 

neuroepiteliální 
M-9071/3 endodermálního sinu 
M-8380/1 endometroidní, atypický 

proliferativní 
M-8380/1 endometroidní, nízkého 

maligního potenciálu 
M-8010/3 epiteliový, maligní 
M-8010/0 epitelový, benigní 
M-9260/3 Ewingův (C40._, C41._) 
M-8835/1 fibrohistiocytární, plexiformní 
M-8842/0 fibromyxoidní, osifikující 

Fibrózní 
M-8815/0 lokalizovaný 
M-8815/0 solitární 
M-8815/3 solitární, maligní 
M-8004/3 fusocelulární, maligní 

Nádor, pokračování 
Fyloidní 

M-9020/1 NS (C50._) 
M-9020/0 benigní (C50._) 
M-9020/1 hraniční (C50._) 
M-9020/3 maligní (C50._) 

Gastrointestinální 
M-8936/1 stromální, NS 
M-8936/0 stromální, benigní 
M-8936/3 stromální, maligní 
M-8936/1 stromální, nejistého 

maligního potenciálu 
M-8936/1 z autonomních nervů 

Glomus 
M-8711/0 NS 
M-8690/1 jugulárního, NS (C75.5) 
M-8711/3 maligní 
M-8691/1 glomus aorticum (C75.5) 
M-8590/1 gonadostromální 
M-8621/1 granulózothekální (C56.9) 

Granulózový 
M-8620/1 NS (C56.9) 
M-8620/1 adultní typ (C56.9) 
M-8622/1 juvenilní (C56.9) 
M-8620/3 maligní (C56.9) 
M-8620/3 sarkomatoidní (C56.9) 
M-8312/3 Grawitzův [obs] (C64.9) 
M-8311/1 hypernefroidní [obs] 
M-9230/0 chondromatózní 

obrovskobuněčný (C40._, 
C41._) 

M-8700/0 chromafinní 
M-8150/1 insulární, NS (C25._) 
M-8150/0 insulární, benigní 
M-8453/1 intraduktální papilárně-

mucinózní, se střední 
dysplazií (C25._) 

M-9133/3 intravaskulární bronchiální 
alveolární (C34._)[obs] 

M-8622/1 juvenilní granulózový (C56.9) 
M-8361/0 juxtaglomerulární (C64.9) 

Karcinoid 
M-8240/3 NS (vyjma appendixu 

M-8240/1) 
M-8240/1 NS, appendixu (C18.1) 
M-8240/1 argentafinní, NS 
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Nádor, pokračování 
Karcinoid, pokračování 

M-8241/3 argentafinní, maligní 
(vyjma appendixu 
M-8240/1) 

M-8249/3 atypický 
M-8240/1 nejistého maligního 

potenciálu 
M-8692/1 karotického glomu (C75.4) 
M-8162/3 Klatskinův (C22.1, C24.0) 
M-8390/0 kožní adnexální, benigní 

(C44._) 
M-8490/6 Krukenbergův 

Maligní 
M-8000/3 NS 
M-8004/3 fusocelulární 
M-8002/3 malobuněčný 
M-8800/3 mezenchymální 
M-8000/3 neklasifikovaný 
M-8000/9 neklasifikovaný, nejisté, 

zda primární nebo 
metastatický 

M-8003/3 obrovskobuněčný 
M-9540/3 pochvy periferních nervů 
M-8940/3 smíšený, NS 
M-8940/3 smíšený, slinné žlázy 

(C07._, C08._) 
M-8004/3 vřetenobuněčný 
M-8005/3 z jasných buněk typ 
M-8000/9 maligní, nejisté, zda primární 

nebo metastatický 
M-8002/3 malobuněčný, maligní 
M-8800/0 měkkých tkání, benigní 
M-8800/3 měkkých tkání, maligní 
M-9363/0 melanotický 

neuroektodermální 
M-8000/6 metastatický 
M-8800/3 mezenchymální, maligní 
M-8990/1 mezenchymální, smíšený 
M-8951/3 mezodermální, smíšený 
M-9110/1 mezonefrický, NS 
M-8453/1 mucinózně-papilární, 

intraduktální, se střední 
dysplazií (C25._) 

Mucinózní 
M-8472/1 NS, nízkého maligního 

potenciálu (C56.9) 
M-8472/1 atypický proliferativní 

(C56.9) 

Nádor, pokračování 
Mucinózní, pokračování 

M-8472/1 cystický, hraničně maligní 
(C56.9) 

M-8470/1 cystický, se střední 
dysplazií (C25._) 

M-8473/3 papilární, nízkého 
maligního potenciálu 
(C56.9) 

M-8430/1 mukoepidermoidní [obs] 
M-8243/3 mukokarcinoid 
M-8950/3 Müllerovský smíšený (C54._) 
M-8982/0 myoepiteliální 

Myofibroblastický 
M-8825/1 NS 
M-8827/1 kongenitální 

peribronchiální 
M-8827/1 peribronchiální (C34._) 
M-8825/1 zánětlivý 
M-8000/1 nejisté, zda benigní nebo 

maligní 

Neklasifikovaný 
M-8000/0 benigní 
M-8000/1 hraniční malignity 
M-8000/3 maligní 
M-8000/9 maligní, nejisté, zda 

primární nebo 
metastatický 

M-8000/1 nejisté, zda benigní nebo 
maligní 

M-8350/3 neopouzdřený sklerozující 
(C73.9) 

M-9065/3 neseminomový germinální 
(C62._) 

Neuroektodermový 
M-9364/3 NS 
M-9473/3 centrální primitivní, NS 

(C71._) 
M-9363/0 melanotický 
M-9364/3 periferní 
M-9473/3 primitivní, NS 
M-9413/0 neuroepiteliální, 

dysembryoplastický 
M-9520/3 neurogení, olfaktoriální 
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Nádor, pokračování 
Obrovskobuněčný 

M-9230/0 chondromatózní (C40._, 
C41._) 

M-9250/1 kosti, NS (C40._, C41._) 
M-9250/3 kosti, maligní (C40._, 

C41._) 
M-9251/1 měkkých tkání, NS 
M-9251/3 měkkých tkání, maligní 
M-9252/0 šlachové pochvy (C49._) 
M-9252/3 šlachové pochvy, maligní 

(C49._) 
M-9252/0 tenosynoviální (C49._) 
M-9252/3 tenosynoviální, maligní 

(C49._) 
M-8003/3 typ, maligní 

Odontogenní 
M-9270/1 NS (C41._) 
M-9300/0 adenomatoidní (C41._) 
M-9270/0 benigní (C41._) 
M-9312/0 dlaždicový (C41._) 
M-9340/0 kalcifikující epiteliální 

(C41._) 
M-9270/3 maligní (C41._) 
M-9341/1 z jasných buněk (C41._) 
M-9302/0 ze stínových buněk (C41._) 
M-9520/3 olfaktoriální neurogenní 
M-8842/0 osifikující fibromyxoidní 
M-8967/0 osifikující renální (C64.9) 
M-8590/1 ovariální stromální (C56.9) 
M-9507/0 Paciniánský 
M-8453/1 papilárně-mucinózní, 

intraduktální, se střední 
dysplazií (C25._) 

Papilární 
M-8452/1 cystický (C25._) 
M-8473/1 mucinózní, nízkého 

maligního potenciálu 
(C56.9) 

M-8462/1 serózní, atypický 
proliferativní (C56.9) 

M-8462/1 serózní, nízkého maligního 
potenciálu (C56.9) 

M-8452/1 papilární a solidní, epitelový 
(C25._) 

M-8130/1 papilární uroteliální, nízkého 
maligního potenciálu (C67._) 

Nádor, pokračování 
M-8130/1 papilární z přechodních buněk, 

nízkého maligního 
potenciálu (C67._) 

M-9362/3 parenchymatózní pineální, 
intermediární diferenciace 
(C75.3) 

Periferní 
M-9364/3 neuroektodermový 
M-9540/3 pochvy periferního nervu, 

maligní 
M-9561/3 pochvy periferního nervu, 

maligní, s 
rhabdomyoblastickou 
diferenciací 

M-9364/3 primitivní 
neuroektodermový, NS 

M-8103/0 pilární (C44._) 
M-9340/0 Pindborgův (C41._) 

Pineální 
M-9362/3 parenchymatózní, 

intermediární diferenciace 
(C75.3) 

M-9362/3 přechodný (C75.3) 
M-9362/3 smíšený (C75.3) 
M-8093/3 Pinkusův 
M-9104/1 „placental site” trofoblastický 

(C58.9) 
M-8835/1 plexiformní fibrohistiocytární 
M-9540/3 pochvy periferních nervů, 

maligní  
M-9561/3 pochvy periferních nervů, 

maligní, 
s rhabdomyoblastickou 
diferenciací 

M-9071/3 polyvezikulární vitelinní 

Potní žlázy 
M-8400/1 NS (C44._) 
M-8400/0 benigní (C44._) 
M-8400/3 maligní (C44._) 

Primitivní neuroektodermový 
M-9473/3 NS 
M-9473/3 centrální, NS (C71._) 
M-9364/3 periferní, NS 
M-8103/0 proliferující tricholemální 
M-9362/3 přechodný pineální (C75.3) 
M-8452/1 pseudopapilární, solidní 

(C25._) 
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Nádor, pokračování 
M-9350/1 Rathkeho výchlipky (C75.1) 
M-8967/0 renální, osifikující (C64.9) 
M-8966/0 renomedulární 

z intersticiálních buněk 
(C64.9) 

M-9363/0 retinal anlage 
M-8963/3 rhabdoidní, NS 
M-8963/3 rhabdoidní, maligní 
M-9508/3 rhabdoidní/teratoidní, atypický 

(C71._) 
M-8000/6 sekundární 
M-9084/3 sekundární v dermoidní cystě 

Serózní 
M-8442/1 NS, nízkého maligního 

potenciálu (C56.9) 
M-8442/1 atypický proliferující 

(C56.9) 
M-8462/1 papilární cystický, hraničně 

maligní (C56.9) 
M-8462/1 papilární, nízkého 

maligního potenciálu 
(C56.9) 

M-8463/1 povrchový papilární, 
hraničně maligní (C56.9) 

M-8082/3 Schminckeův (C11._) 
M-8350/3 sklerozující neopouzdřený 

(C73.9) 
M-8602/0 sklerozující stromální (C56.9) 

Smíšený 
M-8940/0 NS 
M-9085/3 germinální 
M-8940/3 maligní, NS 
M-8990/1 mezenchymální 
M-8951/3 mezodermální 
M-8940/0 slinné žlázy, NS (C07._, 

C08._) 
M-8940/3 slinné žlázy, maligní 

(C07._, C08._) 
M-8452/1 solidní a cystický (C25._) 
M-8452/1 solidní a papilární, epitelový 

(C25._) 

Stromální 
M-8935/1 NS 
M-8935/0 benigní 
M-8936/0 gastrointestinální, benigní 
M-8936/3 gastrointestinální, maligní 
M-8936/1 gastrointestinální, nejistého 

maligního potenciálu 

Nádor, pokračování 
Stromální, pokračování 

M-8593/1 s malým množstvím ”sex 
cord” elementů (C56.9) 

M-8602/0 sklerozující (C56.9) 
M-8623/1 stromální gonadální, s 

anulárními tubuly (C56.9) 
M-9252/0 tenosynoviální 

obrovskobuněčný (C49._) 
M-9252/3 tenosynoviální 

obrovskobuněčný, maligní 
(C49._) 

M-9508/3 teratoidní/rhabdoidní, atypický 
(C71._) 

M-8590/1 testikulární stromální (C62._) 
M-8621/1 thekagranulózový (C56.9) 
M-8103/0 tricholemální, proliferující 
M-9561/3 Tritonský, maligní 
M-9104/1 trofoblastický, „placental site” 

(C58.9) 
M-9105/3 trofoblastický, epiteloidní 
M-8200/0 turbanový (C44.4) 
M-9071/3 vitelinní, polyvezikulární 

Vřetenobuněčný 
M-8588/3 epitelový, s diferenciací 

podobnou thymu 
M-8588/3 epitelový, s elementy 

podobnými thymu 
M-8004/3 maligní 
M-8561/0 Warthinův (C07._, C08._) 
M-8960/3 Wilmsův (C64.9) 
M-9110/1 Wolffova duktu 
M-8550/1 z acinárních buněk [obs] 
M-8550/1 z acinózních buněk [obs] 
M-8152/1 z alfa buněk, NS (C25._) 
M-8152/3 z alfa buněk, maligní (C25._) 
M-8936/1 z autonomních nervů, 

gastrointestinální 
M-8151/3 z beta buněk, maligní 
M-9758/3 z dendritických buněk, 

folikulárních 
M-9756/3 z folikulárních dendritických 

buněk 
M-8153/1 z G buněk, NS 
M-8153/3 z G buněk, maligní 
M-8290/0 z Hürthleho buněk (C73.9) 
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Nádor, pokračování 
Z jasných buněk 

M-8005/0 NS 
M-8444/1 atypický proliferující 

(C56.9) 
M-8444/1 cystický, hraniční malignity 

(C56.9) 
M-8005/3 typ, maligní 
M-8242/3 z buněk enterochromafinním 

podobných, maligní 
M-8153/1 z buněk produkujících gastrin 
M-8153/3 z buněk produkujících gastrin, 

maligní 
M-8156/1 z buněk produkujících 

somatostatin, NS 
M-8156/3 z buněk produkujících 

somatostatin, maligní 
M-8600/0 z buněk theky (C56.9) 

Z germinálních buněk 
M-9064/3 NS 
M-9065/3 neseminomový (C62._) 
M-9085/3 smíšený 

Z granulárních buněk 
M-9580/0 NS 
M-9580/3 maligní 
M-9582/0 selární oblasti (C75.1) 
M-8660/0 z hilových buněk (C56.9) 
M-8897/1 z hladké svaloviny, NS 
M-8897/1 z hladké svaloviny, nejistého 

maligního potenciálu 
M-8880/0 z hnědé tukové tkáně 

Z intersticiálních buněk 
M-8650/1 NS 
M-8650/0 benigní 
M-8650/3 maligní 
M-8631/0 z Leydigových a Sertoliho 

buněk, dobře diferencovaný 

Z Leydigových buněk 
M-8650/1 NS (C62._) 
M-8650/0 benigní (C62._) 
M-8650/3 maligní (C62._) 
M-8670/0 z lipidních buněk, ovária 

(C56.9) 
M-8670/0 z lipoidních buněk, ovária 

(C56.9) 
M-8806/3 z malých kulatých buněk, 

desmoplastický 

Nádor, pokračování 
M-8806/3 z malých kulatých buněk, 

desmoplastický 
M-8247/3 z Merkelových buněk (C44._) 
M-9731/3 z plazmatických buněk 
M-9740/1 z žírných buněk, NS 
M-9740/3 z žírných buněk, maligní 

Ze Sertoliho a Leydigových 
buněk 

M-8631/1 NS 
M-8631/0 dobře diferencovaný 
M-8631/1 intermediární diferenciace 
M-8634/1 intermediární diferenciace, 

s heterologními elementy 
M-8633/1 retiformní 
M-8634/1 retiformní, s heterologními 

elementy 
M-8631/3 sarkomatoidní 
M-8631/3 špatně diferencovaný 
M-8634/3 špatně differecovaný, 

s heterologními elementy 

Ze Sertoliho buněk 
M-8640/1 NS (C56.9) 
M-8641/0 bohatý na lipidy 
M-8641/0 se střádáním lipidů 
M-8642/1 velkobuněčný kalcifikující 
M-9071/3 ze sinu, endodermálního 
M-8670/0 ze steroidních buněk, NS 
M-8670/3 ze steroidních buněk, maligní 
M-9302/0 ze stínových buněk, 

odontogenní (C41._) 

Ze stromatu zárodečných 
pruhů 

M-8590/1 NS 
M-8591/1 neúplně diferencovaný 
M-8592/1 smíšené formy 
M-8671/0 ze zbytků nadledviny 
M-9071/3 ze žloutkového váčku 
M-9071/3 ze žloutkového váčku, 

hepatoidní 
M- - - - - - - Nádorová kalcinóza (viz 

SNOMED) 

Nádorové buňky 
M-8001/1 NS 
M-8001/0 benigní 
M-8001/3 maligní 
M-8001/1 nejisté, zda benigní nebo 

maligní 
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M-8000/6 Nádorový embolus 
C63.0 Nadvarle 
C30.0 Naris 

Nazofarynx 
C11.9 NS 
C11.0 horní stěna 
C11.2 postranní stěna 
C11.3 přední stěna 
C11.0 strop 
C11.1 zadní stěna 
M- - - - - - - Nasopalatinus, ductus, cysta 

(viz SNOMED) 
C11.3 Nazofaryngeální povrch, měkkého 

patra 
C11.9 Nazofaryngeální stěna 

Nediferencovaný 
M-8020/3 karcinom, NS 
M-9512/3 retinoblastom (C69.2) 
M-8805/3 sarkom 
M-9082/3 teratom, maligní 
M- - - - - /-4 Nediferencovaný, á, é (viz kód pro 

stupeň nádoru, str. 44) 
M-8960/3 Nefroblastom, NS (C64.9) 
M-8959/1 Nefroblastom, cystický, částečně 

diferencovaný (C64.9) 
M-8965/0 Nefrogenní adenofibrom (C64.9) 

Nefrom 
M-8960/3 NS (C64.9) 
M-8959/0 cystický, benigní (C64.9) 
M-8959/3 cystický, maligní (C64.9) 
M-8959/3 cystický, multilokulární, 

maligní (C64.9) 
M-8960/1 mezoblastický 
C44·6 Nehet, prstu 
C44·7 Nehet, prstu nohy 

Neinfiltrující 
M-8500/2 adenokarcinom, intraduktální, 

NS 
M-8503/2 adenokarcinom, intraduktální, 

papilární (C50._) 

Karcinom 
M-8504/2 intracystický 
M-8503/2 intraduktální papilární 

(C50._) 
M-8500/2 intraduktální, NS (C50._) 

Neinfiltrující, pokračování 
Karcinom, pokračování 

M-8501/2 komedonový karcinom 
(C50._) 

M-8520/2 lobulární (C50._) 
M- - - - - /2 Neinfiltrující (viz kód chování, 

str. 40) 
M-- - - - /2 Neinvazívní (viz kód chování, 

str. 40) 
M-8470/2 Neinvazívní cystadenokarcinom, 

mucinózní (C25._) 

Neinvazívní karcinom 
M-8453/2 intraduktální papilární-

mucinózní (C25._) 
M-8052/2 papilární dlaždicový 
M-8130/2 papilární uroteliální (C67._) 
M-8130/2 papilární z přechodních buněk 

(C67._) 
M- - - - - /1 Nejisté, zda benigní či maligní (viz 

kód chování, str. 40) 
M- - - - - /9 Nejisté, zda primární či 

metastatický (viz kód chování, 
str. 40) 

Nejistého maligního potenciálu 
M-8936/1 nádor, gastrointestinální 

stromální 
M-8240/1 nádor, karcinoid 
M-8897/1 nádor, z hladké svaloviny 

Neklasifikovaný nádor 
M-8000/0 benigní 
M-8000/1 hraniční malignity 
M-8000/3 maligní 
M-8000/9 maligní, nejisté, zda primární 

nebo metastatický 
M-8000/1 nejisté, zda benigní nebo 

maligní 
M- - - - - - - Nekróza, tuková (viz SNOMED) 
M-8046/3 Nemalobuněčný karcinom (C34._) 

Nemoc 
M-8081/2 Bowenova (C44._) 
M-9840/3 Di Guglielmova [obs] 
M-9762/3 Franklinova 
M-9753/1 Hand-Schüller-Christian [obs] 
M- - - - - - -  Hodgkinova (viz Hodgkinova 

nemoc) 
M-9960/3 chronická myeloproliferativní 

(C42.1) 
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Nemoc, pokračování 
M-9760/3 imunoproliferativní, NS 
M-9764/3 imunoproliferativní, tenkého 

střeva (C17._) 
M-9754/3 Letterer-Siwe 
M-9970/1 lymfoproliferativní, NS 
M-9768/1 lymfoproliferativní, T-gama 
M-9975/1 myeloproliferativní, NS 

(C42.1) 
M-9960/3 myeloproliferativní, chronická 

(C42.1) 
M- - - - - - -  Pagetova (viz Pagetova 

nemoc) 
M-9540/1 Recklinghausenova (vyjma 

kosti) 
M-9701/3 Sézaryho 
M-9769/1 systémová, lehkých řetězců 
M-9764/3 tenkého střeva, 

imunoproliferativní (C17._) 
M-9768/1 T-gama lymfoproliferativní 
M-9540/1 von Recklinghausenova 

(vyjma kosti) 
M-9762/3 z mu těžkých řetězců 

Z těžkých řetězců 
M-9762/3 NS 
M-9762/3 alfa 
M-9762/3 gama 
M-9762/3 mu 
M-9769/1 z ukládání imunoglobulinů 
M-8254/3 Nemucinózní a mucinózní 

bronchioloalveolární karcinom, 
smíšený(C34._) 

M-8252/3 Nemucinózní bronchioloalveolární 
karcinom (C34._) 

Neoplazie 
M-8077/2 anální intraepiteliální, stupeň 

III (C21.1) 
M-8077/2 cervikální intraepiteliální, 

grade III (C53._) 
M-8077/2 dlaždicová intraepiteliální, 

stupeň III 
M-8500/2 duktální intraepiteliální 3 

(C50._) 
M-9064/2 intratubulární z germinálních 

buněk (C62._) 
M-8077/2 vaginální intraepiteliální, 

stupeň III (C52._) 
M-8077/2 vulvární intraepiteliální, 

stupeň III (C51._) 

Neopouzdřený sklerozující 
M-8350/3 adenokarcinom (C73.9) 
M-8350/3 karcinom (C73.9) 
M-8350/3 nádor (C73.9) 
M- - - - - - -  Neosifikující fibrom (viz 

SNOMED) 
M-8730/0 Nepigmentovaný névus (C44._) 
C32.1 Nepravý hlasový vaz 

Nerohovějící 
Dlaždicový karcinom 

M-8072/3 NS 
M-8073/3 malobuněčný 
M-8072/3 velkobuněčný 
M-8073/3 epidermoidní karcinom, 

malobuněčný 
M-8072/3 epidermoidní karcinom, 

velkobuněčný 

Nerv, nervus 
C47.9 NS 
C72.5 abducens 
C72.5 accessorius spinalis 
C72.5 accessorius, NS 
C72.4 acusticus 
C47.1 brachialis 
C72.5 facialis 
C47.2 femoralis 
C72.5 glossopharyngeus 
C72.5 hypoglossus 
C47.3 intercostalis 
C47.2 ischiadicus 
C72.5 kraniální, NS 
C47.6 lumbalis 
C47.1 medianus 
C47.9 míšní, NS 
C47.2 obturatorius 
C72.5 oculomotorius 
C72.2 olfactorius 
C72.3 opticus 
C47.9 periferní, NS 
C47.1 radialis 
C47.5 sacralis 
C72.5 spinalis accessorius 
C72.5 trigeminus 
C72.5 trochlearis 
C47.1 ulnaris 
C72.5 vagus 



MKN-O-3 ČV 

220 

 

Nervová pochva 
M-9562/0 myxom 
M-9540/3 nádor, maligní periferní 
M-9561/3 nádor, maligní periferní 

s rhabdomyoblastickou 
diferenciací 

Nervový systém 
C72.9 NS 
C47.9 autonomní, NS 
C72.9 centrální 
C47.9 parasympatický, NS 
C47.9 sympatický, NS 
C62.0 Nesestouplé varle (pokud je 

místem vzniku nádoru) 
M-8150/0 Nesidioblastom (C25._) 
M-8092/3 Nesklerozující infiltrující 

bazocelulární karcinom (C44._) 
M-8591/1 Neúplně diferencovaný nádor ze 

stromatu zárodečných pruhů 
M-9765/1 Neurčitého významu, 

monoklonální gamapatie 
M-9560/0 Neurilemom, NS 
M-9560/3 Neurilemom, maligní [obs] 
M-9560/3 Neurilemosarkom [obs] 
M-9560/0 Neurinom 
M-9560/1 Neurinomatóza 
M-9505/1 Neuroastrocytom [obs] 

Neuroblastom 
M-9500/3 NS 
M-9500/3 centrální (C71._) 
M-9522/3 olfaktoriální (C30.0) 

Neurocytom 
M-9506/1 NS 
M-9506/1 centrální 
M-9521/3 olfaktoriální (C30.0) 

Neuroektodermový nádor 
M-9364/3 NS  
M-9473/3 centrální primitivní, NS 

(C71._) 
M-9363/0 melanotický 
M-9364/3 periferní 
M-9364/3 periferní primitivní, NS 
M-9473/3 primitivní, NS 
M-9473/3 primitivní, centrální, NS 

(C71._) 

Neuroendokrinní 
M-8574/3 diferenciace, 

v adenokarcinomu 
M-8574/3 diferenciace, v karcinomu 
M-8246/3 karcinom, NS 
M-8041/3 karcinom, malobuněčný 
M-8247/3 karcinom, primární kožní 

(C44._) 
M-8013/3 karcinom, velkobuněčný 
M-9413/0 Neuroepiteliální nádor, 

dysembryoplastický 
M-9503/3 Neuroepiteliom, NS 
M-9523/3 Neuroepiteliom, olfaktoriální 

(C30.0) 

Neurofibrom 
M-9540/0 NS 
M-9541/0 melanotický 
M-9550/0 plexiformní 
M-9540/1 Neurofibromatóza, NS 
M-9540/1 Neurofibromatóza, mnohotná 
M-9540/3 Neurofibrosarkom [obs] 
M-9520/3 Neurogenní nádor, olfaktoriální 
M-9540/3 Neurogenní sarkom [obs] 
M-9506/1 Neurolipocytom (C71.6) 

Neurom 
M-9570/0 NS 
M-9560/0 akustický (C72.4) 
M- - - - - - -  amputační (viz SNOMED) 
M-9550/0 plexiformní 
M- - - - - - -  traumatický (Morton) 

(viz SNOMED) 
M-8725/0 Neuronévus (C44._) 
M-9540/3 Neurosarkom [obs] 
M-9562/0 Neurothekeom 
M-8745/3 Neurotropní melanom, maligní 

(C44._) 
M- - - - - - -  Névoxanthoendoteliom 

(viz SNOMED) 

Névus 
M-872010 NS (C44._) 
M-8730/0 achromický (C44._) 
M- - - - - - -  araneus (viz SNOMED) 
M-8750/0 dermální (C44._) 
M-8760/0 dermální a epidermální 

(C44._) 
M-8727/0 dysplastický (C44._) 
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Névus, pokračování 
M-8770/0 epiteloidní a vřetenobuněčný 

(C44._) 
M- - - - - - -  flammeus (viz SNOMED) 
M-8723/0 halo (C44._) 
M-8761/1 intermediární a obrovský, 

kongenitální (C44._) 
M-8750/0 intradermální (C44._) 
M-8740/0 intraepidermální (C44._) 
M-9160/0 involvující (C44._) [obs] 
M-8780/0 Jadassohnův modrý (C44._) 
M- - - - - - -  Jadassohnův sebaceus (viz 

SNOMED) 
M- - - - - - -  jahodovitý („strawberry”) (viz 

SNOMED) 
M-8740/0 junkční (C44._) 
M-8740/0 junkční, NS (C44._) 
M-8740/3 junkční, s maligním 

melanomem (C44._) 
M-8770/0 juvenilní (C44._) 
M-8760/0 kompoziční (C44._) 

Kongenitální 
M-8761/1 intermediární a obrovský 

(C44._) 
M-8761/0 malý (C44._) 
M-8761/3 melanocytární, s maligním 

melanomem (C44._) 
M-8762/1 s proliferativní dermální 

lézí (C44._) 
M-8761/0 malý kongenitální (C44._) 
M-8720/0 melanocytární (C44._) 
M-8761/3 melanocytární, kongenitální, 

s maligním melanomem 
(C44._) 

Modrý 
M-8780/0 NS (C44._) 
M-8790/0 buněčný (C44._) 
M-8780/0 Jadassohnův (C44._) 
M-8780/3 maligní (C44._) 
M-8730/0 nepigmentovaný (C44._) 

Obrovský 
M-8761/1 a intermediární, 

kongenitální (C44._) 
M-8761/1 pigmentovaný, NS (C44._) 
M-8761/3 pigmentovaný, s maligním 

melanomem (C44._) 
M- - - - - - -  pavoučkový (viz SNOMED) 

Névus, pokračování 
Pigmentovaný 

M-8720/0 NS (C44._) 
M-8761/1 obrovský, NS (C44._) 
M-8770/0 vřetenobuněčný, Reedův 
M-8770/0 Reedův, pigmentovaný 

vřetenobuněčný 
M-8723/0 regredující (C44._) 
M- - - - - - -  sanguinans (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  sebaceus, Jadassohnův (viz 

SNOMED) 
M-8760/0 smíšený (C44._) 
M-8770/0 Spitzové (C44._) 
M- - - - - - -  unilaterální (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  vaskulární (viz SNOMED) 
M-8726/0 velkobuněčný (C69.4) 
M- - - - - - -  verrucosus (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  vínový „portwine” 

(viz SNOMED) 
M-8720/0 vlasatý (C44._) 

Vřetenobuněčný 
M-8772/0 NS (C44._) 
M-8770/0 a epiteloidní (C44._) 
M-8770/0 pigmentovaný, Reedův 
M- - - - - - -  „white sponge” (viz 

SNOMED) 
M-8722/0 z balónových buněk (C44._) 
M-8771/0 z epiteloidních buněk (C44._) 
C80.9 Neznámá primární lokalizace 
M-8480/3 Neznámá primární lokalizace, 

pseudomyxom peritonea (C80.9) 
M-9080/3 Nezralý teratom, NS 
M-9080/3 Nezralý teratom, maligní 
C77.2 Nitrobřišní lymfatické uzliny 
C77.1 Nitrohrudní lymfatické uzliny 
C69.4 Nitrooční 

Nízkého maligního potenciálu 
M-8380/1 endometroidní nádor 
M-8472/1 mucinózní nádor, NS (C56.9) 
M-8473/1 papilární mucinózní nádor 

(C56.9) 
M-8130/1 papilární nádor z přechodních 

buněk (C67._) 
M-8462/1 papilární serózní nádor (C56.9) 
M-8130/1 papilární uroteliální nádor 

(C67._) 
M-8442/1 serózní nádor, NS (C56.9) 
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Nízkého stupně (low grade) 
M-8525/3 adenokarcinom, polymorfní 
M-9400/3 astrocytom (C71._) 
M-9400/3 difuzní astrocytom (C71._) 
M-8931/3 endometrální stromální 

sarkom (C54.1) 
M-9187/3 osteosarkom, intraoseální 
M- - - - - /1 Nízký maligní potenciál (viz kódy 

pro stupeň – grading, str. 40) 

Nodulární 
M-8097/3 bazocelulární karcinom 

(C44._) 
M- - - - - - -  fasciitis (viz SNOMED) 
M-8402/0 hidradenom (C44._) 
M-8402/3 hidradenom, maligní (C44._) 
M- - - - - - -  hyperplazie, NS (viz 

SNOMED) 
M- - - - - - -  hyperplazie, fokální (viz 

SNOMED) 
M-9471/3 meduloblastom, 

desmoplastický (C71.6) 
M-8721/3 melanom (C44._) 
M-8832/0 subepidermální fibróza 

(C44._) 
M- - - - - - -  tenosynovitis (viz SNOMED) 

Noha 
C76.5 NS 
C44.7 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.2 NS (sarkom, lipom) 
C47.2 autonomní nervový systém 
C40.3 článek prstu 
C49.2 fibrózní tkáň 
C40.3 kloub 
C40.3 kost 
C49.2 kosterní sval 
C44.7 kůže 
C49.2 měkká tkáň 
C47.2 periferní nerv 
C44.7 ploska 
C49.2 podkožní tkáň 
C49.2 sval 
C49.2 šlacha 
C49.2 šlachová pochva 
C49.2 tuková tkáň 
C49.2 vazivová tkáň 
M- - - - - /-7 Non T-non B (viz kód označení 

buněk, str. 45) 

M- - - - - - -  Non-Hodgkinův lymfom {viz 
lymfom (maligní)} 

M-8693/1 Nonchromaffinní paragangliom, 
NS 

M-8693/3 Nonchromaffinní paragangliom, 
maligní 

M-9754/3 Nonlipidní retikuloendotelióza 
[obs] 

Nos 
C76.0 NS 
C44.3 ala nasi 
C11.3 choana 
C30.0 chrupavka 
C41.0 kost 
C44.3 kůže 
C30.0 naris 
C30.0 nosní dutina (vyjma nos, NS 

C76.0) 
C41.0 nosní kost 
C30.0 septum, NS 
C11.3 septum, zadní okraj 
C30.0 skořepa 
C30.0 sliznice 
C30.0 vestibulum 
C30.0 vnitřní  
C44.3 zevní 

Nosní 
C30.0 dutina (vyjma nos, NS C76.0) 
C30.0 chrupavka 
C41.0 kost 
C30.0 septum, NS (vyjma zadní 

okraj nosního septa C11.3) 
C11.3 septum, zadní okraj 
C31.9 sinus, paranasální 
C30.0 skořepa 
C30.0 sliznice 
M- - - - - - - Nosní gliální heterotopie (viz 

SNOMED) 
M- - - - - - - Nosní gliom (viz SNOMED) 
C41.2 Nucleus pulposus 
M- - - - - /-7 Nulový typ buňky (viz kód 

označení buněk, str. 45) 
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O 
C58.9 Obaly plodové 

Obličej 
C76.0 NS 
C44.3 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.0 NS (sarkom, lipom) 
C49.0 fibrózní tkáň 
C41.0 kost (vyjma mandibuly C47.1) 
C49.0 kosterní sval 
C44.3 kůže 
C49.0 měkká tkáň 
C49.0 podkožní tkáň 
C49.0 sval 
C49.0 tuková tkáň 
C77.0 uzlina 
C49.0 vazivová tkáň 

Obličejový, á 
C41.0 kost 
C72.5 nerv 
C77.0 uzlina 
C44.3 Obočí 
C41.2 Obratel 

Obrovskobuněčný 
M-8030/3 a vřetenobuněčný karcinom 
M-9160/0 angiofibrom 
M-9384/1 astrocytom, subependymální 

(C71._) 
M-8834/1 fibroblastom 
M-9441/3 glioblastom (C71._) 
M- - - - - - -  granulom, centrální (viz 

SNOMED) 
M-8031/3 karcinom 
M-8035/3 karcinom s buňkami 

podobnými osteoklastům 

Nádor 
M-9230/0 chondromatózní (C40._, 

C41._) 
M-9250/1 kosti, NS (C40._, C41._) 
M-9250/3 kosti, maligní (C40._, 

C41._) 
M-9251/1 měkkých tkání, NS 
M-9251/3 měkkých tkání, maligní 
M-9252/0 šlachové pochvy (C49._) 
M-9252/3 šlachové pochvy, maligní 

(C49._) 

Obrovskobuněčný, pokračování 
Nádor, pokračování 

M-9252/0 tenosynoviální (C49._) 
M-9252/3 tenosynoviální, maligní 

(C49._) 
M- - - - - - -  reparativní granulom (viz 

SNOMED) 
M-8802/3 sarkom (vyjma kosti 

M-9250/3) 
M-9250/3 sarkom kosti (C40._, C41._) 
M- - - - - - -  šlachová pochva (viz 

SNOMED) 
M-8003/3 typ, maligního nádoru 

Obrovský, á, é 
M- - - - - - -  condyloma accuminatum (viz 

SNOMED) 
M-9016/0 fibroadenom (C50._) 
M-8761/1 kongenitální névus, 

intermediární (C44._) 
M-9200/0 osteoidní osteom (C40._, 

C41._) 
M-8761/1 pigmentový névus, NS 

(C44._) 
M-8761/3 pigmentový névus, s maligním 

melanomem (C44._) 
M- - - - - - -  rugální hypertrofie (viz 

SNOMED) 
C47.2 Obturatorius, nervus 
C77.5 Obturátorová uzlina  
C25.2 Ocas pankreatu 
C72.5 Oculomotorius, nervus 

Oční víčko 
C44.1 NS 
C44.1 dolní 
C44.1 horní 
M-9311/0 Odontoameloblastom (C41._) 

Odontogenní 
M-9300/0 adenomtoidní nádor (C41._) 

Cysta 
M- - - - - - -  NS (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  eruptivní (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  gingivální (viz SNOMED) 
M-9301/0 kalcifikující (C41._) 
M- - - - - - -  primordiární (viz 

SNOMED) 
M- - - - - - -  zubního původu (viz 

SNOMED) 



MKN-O-3 ČV 

224 

 

Odontogenní, pokračování 
Fibrom 

M-9321/0 NS (C41._) 
M-9321/0 centrální (C41._) 
M-9322/0 periferní (C41._) 
M-9330/3 fibrosarkom (C41._) 
M-9270/3 karcinom (C41._) 
M-9342/3 karcinosarkom (C41._) 
M-9320/0 myxofibrom (C41._) 
M-9320/0 myxom (C41._) 

Nádor 
M-9270/1 NS (C41._) 
M-9300/0 adenomatoidní (C41._) 
M-9270/0 benigní (C41._) 
M-9312/0 dlaždicový (C41._) 
M-9340/0 kalcifikující epiteliální 

(C41._) 
M-9270/3 maligní (C41._) 
M-9341/1 z jasných buněk (C44._) 
M-9302/0 nádor ze stínových buněk 

(C41._) 
M-9270/3 sarkom (C41._) 

Odontom 
M-9280/0 NS (C41._) 
M-9290/0 fibroameloblastický (C41._) 
M-9282/0 komplexní (C41._) 
M-9281/0 složený (C41._) 
M-9290/3 Odontosarkom, ameloblastický 

(C41._) 
M-9471/3 Ohraničený arachnoidální sarkom 

mozečku [obs] (C71.6) 

Okcipitální 
C41.0 kost 
C71.4 lalok 
C71.4 pól 
C77.0 uzlina 

Oko 
C69.9 NS 
C69.4 bělima 
C69.4 bulbus oculi 
C69.3 cévnatka 
C69.4 čočka 
C69.5 ductus nasolacrimalis 
C69.4 duhovka 
C44.1 koutek oční, NS 
C44.1 koutek oční, vnitřní 
C44.1 koutek oční, zevní 
C69.1 limbus corneae 

Oko, pokračování 
C44.1 Meibomova žláza 
C72.3 nervus opticus 
C69.4 nitrooční 
C44.3 obočí 
C44.1 oční víčko, NS 
C44.1 oční víčko, dolní 
C44.1 oční víčko, horní 
C69.6 očnice, NS 
C69.6 očnice, měkká tkáň 
C69.6 očnice, vazivová tkáň 
C69.6 retrobulbární tkáň 
C69.1 rohovka, NS 
C69.4 řasnaté těleso 
C69.4 sclera 
C69.2 sítnice 
C69.5 slzná žláza 
C69.5 slzný vak 
C69.5 slzovod 
C69.0 spojivka 
C69.6 sval, zevní okohybný 
C69.4 tunica vasculosa 
C69.4 uvea 
C69.6 vazivová tkáň očnice 
C44.1 víčko oční 
C44.1 vnitřní koutek oční 
C69.5 vývod slzné žlázy, NS 
C44.1 zevní koutek oční 
C69.6 zevní sval okohybný 
C69.4 živnatka 
C02.1 Okraj jazyka 
C72.2 Olfactorius, nervus 

Olfaktoriální 
M-9522/3 neuroblastom (C30.0) 
M-9521/3 neurocytom (C30.0) 
M-9523/3 neuroepiteliom (C30.0) 
M-9520/3 neurogenní nádor (C30.0) 
M-9382/3 Oligoastrocytom (C71._) 
M-9382/3 Oligoastrocytom, anaplastický 

(C71._) 
M-9460/3 Oligodendroblastom (C71._) [obs] 
M-9450/3 Oligodendrogliom, NS (C71._) 
M-9451/3 Oligodendrogliom, anaplastický 

(C71._) 
C71.7 Oliva 
C48.1 Omentum 
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Onkocytární 
M-8290/3 adenokarcinom 
M-8290/0 adenom 
M-8290/3 karcinom 
M-8121/1 papilom Schneiderovy 

membrány (C30.0, C31._) 
M- - - - - - -  Onkocytóza (viz SNOMED) 
M-8290/0 Onkocytom 
C71.0 Operculum 
M-8335/3 Opouzdřený folikulární karcinom 

(C73.9) 
M-8343/3 Opouzdřený papilární karcinom 

(C73.9) 

Opticus,um 
C72.3 chiasma 
C72.3 nervus 
C72.3 tractus 

Orbita 
C69.6 NS 
C69.6 autonomní nervový systém 
C69.6 měkká tkáň 
C69.6 periferní nerv 
C69.6 vazivová tkáň 
C75.5 Orgán, Zuckerkandlův 
M-8583/1 Organoidní thymom, NS (C37.9) 
M-8583/3 Organoidní thymom, maligní 

(C37.9) 

Orgány 
C63.9 mužské pohlavní, NS 
C57.9 ženské pohlavní, NS 
M-9071/3 Orchioblastom (C62._) 

Orofarynx 
C10.9 NS 
C10.8 junkční zóna 
C10.2 postranní stěna 
C10.3 zadní stěna 
C10.9 Orofarynx, NS 
C41.0 Os hyoideum 
C41.4 Os ilium 

Osifikující 
M-9262/0 fibrom (C40._, C41._) 
M-8842/0 fibromyxoidní nádor 
M-8967/0 nádor ledviny (C64.9) 
M-9180/3 Osteoblastický sarkom (C40._, 

C41._) 

M-9200/0 Osteoblastom, NS (C40._, C41._) 
M-9200/1 Osteoblastom, agresivní (C40._, 

C41._) 
M-9262/0 Osteofibrom (C40._, C41._) 
M-9182/3 Osteofibrosarkom (C40._, C41._) 
M-9180/3 Osteogenní sarkom, NS (C40._, 

C41._) 
M-9210/0 Osteochondrom (C40._, C41._) 
M-9210/1 Osteochondromatóza, NS (C40._, 

C41._) 
M- - - - - - -  Osteochondromatóza, synoviální 

(viz SNOMED) 
M-9180/3 Osteochondrosarkom (C40._, 

C41._) 
M-9191/0 Osteoidní osteom, NS (C40._, 

C41._) 
M-9200/0 Osteoidní osteom, obrovský 

(C40._, C41._) 
M-9210/0 Osteokartilaginózní exostóza 

(C40._, C41._) 
M-9250/1 Osteoklastom, NS (C40._, C41._) 
M-9250/3 Osteoklastom, maligní (C40._, 

C41._) 
M-8035/3 Osteoklastům podobné obrovské 

buňky, v karcinomu 

Osteom 
M-9180/0 NS (C40._, C41._) 
M-9191/0 osteoidní, NS (C40._, C41._) 
M-9200/0 osteoidní, obrovský (C40._, 

C41._) 

Osteosarkom 
M-9180/3 NS (C40._, C41._) 
M-9186/3 centrální (C40._, C41._) 
M-9186/3 centrální, konvenční 
M-9182/3 fibroblastický (C40._, C41._) 
M-9181/3 chondroblastický (C40._, 

C41._) 
M-9195/3 intrakortikální (C40._, C41._) 
M-9187/3 intraoseální, dobře 

diferencovaný 
M-9187/3 intraoseální, „low grade“ 
M-9192/3 juxtakortikální (C40._, C41._) 
M-9185/3 kulatobuněčný 
M-9185/3 malobuněčný (C40._, C41._) 
M-9186/3 medulární (C40._, C41._) 
M-9192/3 parostální (C40._, C41._) 
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Osteosarkom, pokračování 
M-9193/3 periostální (C40._, C41._) 
M-9194/3 povrchový, „high grade” 

(C40._, C41._) 
M-9183/3 telangiektatický (C40._, 

C41._) 
M-9184/3 v Pagetově nemoci kosti 

(C40._, C41._) 
M- - - - - - -  Ostitis deformans (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  Ostitis fibrosa cystica (viz 

SNOMED) 
C67.6 Ostium ureteris 
C67.5 Ostium urethrae internum 
C25.4 Ostrůvek Langerhansův 
M-8590/1 Ovariální stromální nádor (C56.9) 
M-9090/0 Ovarii, struma (C56.9) 
M-9090/3 Ovarii, struma, maligní (C56.9) 
C56.9 Ovarium 
M-8042/3 Ovískový karcinom (C34._) 

Oxyfilní 
M-8290/3 adenokarcinom 
M-8290/0 adenom 

Buňky 
M-8290/0 folikulární adenom (C73.9) 
M-8290/3 folikulární karcinom 

(C73.9) 
M-8342/3 papilární karcinom (C73.9) 

P 
M-9507/0 Paciniánský nádor 
M-9700/3 Pagetoidní retikulóza 

Pagetova nemoc 
M-8541/3 a infiltrující duktální karcinom 

prsu (C50._) 
M-8543/3 a intraduktální karcinom prsu 

(C50._) 
M-8542/3 extramamární (vyjma 

Pagetovy nemoci kosti) 
M-- - - - - -  kosti (viz SNOMED) 
M-9184/3 kosti, a osteosarkom (C40._, 

C41._) 
M-8540/3 mamární (C50._) 
M-8540/3 prsu (C50._) 

Palec ruky 
C76.4 NS 
C44.6 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.1 NS (sarkom, lipom) 
C47.1 autonomní nervový systém 
C49.1 fibrózní tkáň 
C40.1 kost 
C49.1 kosterní sval 
C44.6 kůže 
C49.1 měkká tkáň 
C47.1 periferní nerv 
C49.1 podkožní tkáň 
C49.1 sval 
C49.1 šlacha 
C49.1 šlachová pochva 
C49.1 vazivová tkáň 
C71.0 Pallium 

Palmární 
C49.1 aponeuróza 
C49.1 fascie 
C44.6 kůže 
C25.3 Pancreaticus, ductus 

Pánev 
C76.3 NS 
C49.5 NS (sarkom, lipom) 
C47.5 autonomní nervový systém 
C49.5 fibrózní tkáň 
C41.4 kost 
C49.5 kosterní sval 
C49.5 měkká tkáň 
C47.5 periferní nerv 
C76.3 stěna, NS 
C49.5 sval 
C49.5 vazivová tkáň 

Pánevní 
C41.4 kost 
C48.1 peritoneum 
C76.3 stěna, NS 
C77.5 uzlina 

Pankreas 
C25.9 NS 
C25.4 endokrinní 
C25.0 hlava 
C25.7 krček 
C25.4 Langerhansův ostrůvek 
C25.2 ocas 
C25.4 ostrůvek, Langerhansův 
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Pankreas, pokračování 
C25.1 tělo 
C25.3 vývod 
C25.3 vývod Santoriniho 
C25.3 vývod Wirsungův 
C77.2 Pankreatická uzlina 
M-8971/3 Pankreatoblastom (C25._) 
M-9931/3 Panmyelóza s myelofibrózou 

(C42.1) 
M-9931/3 Panmyelóza, akutní, NS (C42.1) 
C65.9 Pánvička ledvinná 

Papilární 
M-8340/3 a folikulární adenokarcinom 
M-8340/3 a folikulární karcinom 
M-8503/3 a infiltrující adenokarcinom 

(C50._) 
M-8452/1 a solidní epitelový nádor 

(C25._) 
M-8452/1 a solidní epitelový nádor 

(C25._) 
M-9013/0 adenofibrom 

Adenokarcinom 
M-8260/3 NS 
M-8408/3 digitální (C44._) 
M-8408/3 ekrinní (C44._) 
M-8340/3 folikulární varianta (C73.9) 
M-8503/3 infiltrující (C50._) 
M-8504/3 intracystický 
M-8503/2 intraduktální, NS (C50._) 
M-8503/3 intraduktální, s invazí 

(C50._) 
M-8503/2 neinfiltrující intraduktální 

(C50._) 
M-8460/3 serózní (C56.9) 

Adenom 
M-8260/0 NS 
M-8408/1 agresivní digitální (C44._) 
M-8408/0 ekrinní (C44._) 
M-8504/0 intracystický 
M-9135/1 angioendoteliom, 

endovaskulární 

Cystadenokarcinom 
M-8450/3 NS (C56.9) 
M-8471/3 mucinózní (C56.9) 
M-8471/3 pseudomucinózní (C56.9) 
M-8460/3 serózní C56.9) 

Papilární, pokračování 
Cystadenom 

M-8450/0 NS (C56.9) 
M-8451/1 hraniční malignity (C56.9) 
M-8561/0 lymfomatózní (C07._, 

C08._) 
M-8471/0 mucinózní, NS (C56.9) 
M-8473/1 mucinózní, hraniční 

malignity (C56.9) 
M-8471/0 pseudomucinózní, NS 

(C56.9) 
M-8473/1 pseudomucinózní, hraniční 

malignity (C56.9) 
M-8460/0 serózní, NS (C56.9) 
M-8462/1 serózní, hraniční malignity 

(C56.9) 
M-8452/1 cystický nádor (C25._) 
M-8462/1 cystický nádor, serózní, 

hraniční malignity (C56.9) 
M- - - - - - -  cystitis (viz SNOMED) 
M-8503/2 DCIS (C50._) 

Dlaždicový 
M-8052/3 karcinom 
M-8052/2 karcinom in situ 
M-8052/2 karcinom neinvazívní 
M-8503/2 duktální karcinom in situ 

(C50._) 
M-9135/1 endovaskulární 

angioendoteliom 
M-9393/3 ependymom (C71._) 
M-8052/3 epidermoidní karcinom 
M-8340/3 folikulární varianta 

adenokarcinomu (C73.9) 
M-8405/0 hidradenom (C44._) 

Karcinom 
M-8050/3 NS 
M-8350/3 difuzní sklerozující (C73.9) 
M-8052/3 dlaždicový 
M-8052/2 dlaždicový, neinvazívní 
M-8052/3 epidermoidní 
M-8340/3 folikulární varianta (C73.9) 
M-8050/2 in situ 
M-8052/2 in situ, dlaždicový 
M-8503/2 in situ, duktální (C50._) 
M-8503/2 intraduktální, NS (C50._) 
M-8343/3 opouzdřený (C73.9) 
M-8461/3 primární serózní, peritonea 

(C48.1) 
M-8461/3 serózní povrchový (C56.9) 



MKN-O-3 ČV 

228 

 

Papilární, pokračování 
Karcinom, pokračování 

M-8260/3 thyroidey (C73.9) 
M-8130/3 uroteliální (C67._) 
M-8130/2 uroteliální, neinvazívní 

(C67._) 
M-8342/3 z oxyfilních buněk (C73.9) 
M-8344/3 z cylindrických buněk 

(C73.9) 
M-8344/3 z vysokých buněk (C73.9) 
M-9352/1 kraniofaryngeom (C75.2) 
M-9538/3 meningiom (C70._) 
M-9052/0 mezoteliom, dobře 

diferencovaný, benigní 
M-8341/3 mikrokarcinom (C73.9) 
M-8473/1 mucinózní nádor nízkého 

maligního potenciálu (C56.9) 
M-8461/3 primární serózní karcinom 

peritonea (C48.1 ) 

Serózní 
M-8460/3 adenokarcinom (C56.9) 
M-8460/3 cystadenokarcinom (C56.9) 
M-8462/1 nádor, atypický 

proliferativní (C56.9) 
M-8462/1 nádor, nízkého maligního 

potenciálu (C56.9) 
M-8406/0 syringoadenom (C44._) 
M-8406/0 syringocystaadenom (C44._) 

Uroteliální 
M-8130/3 karcinom (C67._) 
M-8130/2 karcinom neinvazívní 

(C67._) 
M-8130/1 nádor nízkého maligního 

potenciálu (C67._) 

Z přechodních buněk 
M-&130/3 karcinom (C67._) 
M-8130/2 karcinom neinvazívní 

(C67._) 
M-8130/1 nádor nízkého maligního 

potenciálu (C67._) 
M-8260/3 z renálních buněk, karcinom 

(C64.9) 
M- - - - - - -  Papilární hyperplazie (viz 

SNOMED) 
M-8347/3 Papilární-medulární karcinom, 

smíšený (C73.9) 

Papilární-mucinózní 
M-8453/3 karcinom, intraduktální, 

invazívní (C25._) 
M-8453/2 karcinom, intraduktální, 

neinvazívní (C25._) 
M-8453/1 nádor, intraduktální, se střední 

dysplazií (C25._) 
M-8405/0 Papilliferum, hidradenoma (C44._) 
M-8406/0 Papilliferum, syringocystadenoma 
M-8450/3 Papilocystický adenokarcinom 

Papilom 
M-8050/0 NS (vyjma papilomu 

močového měchýře 
M-8120/1) 

M- - - - - - -  bazocelulární (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  bazoskvamózní (viz 

SNOMED) 

Dlaždicový 
M-8052/0 NS 
M-8560/0 a glandulární, smíšený 
M-8053/0 invertovaný 
M-8503/0 duktální 
M- - - - - - -  fibroepiteliální (viz SNOMED) 
M-8260/0 glandulární 
M-8504/0 intracystický 
M-8503/0 intraduktální 
M-8053/0 invertovaný dlaždicový 
M-8052/0 keratotický 
M-9052/0 mezoteliální 
M-8120/1 močového měchýře (C67._) 

Plexus chorioideus 
M-9390/0 NS (C71.5) 
M-9390/3 anaplastický (C71.5) 
M-9390/1 atypický (C71.5) 
M-9390/3 maligní (C71.5) 
M-8461/0 serózní povrchový (C56.9) 

Schneiderovy membrány 
M-8121/0 NS (C30.0, C31._) 
M-8121/1 invertovaný (C30.0, C31._) 
M-8121/1 onkocytární (C30.0, C31._) 

Sinonazální 
M-8121/0 NS (C30.0, C31._) 
M-8121/0 exofytický (C30.0, C31._) 
M-8121/0 fungiformní (C30.0, C31._) 
M-8560/0 smíšený dlaždicový 

a glandulární 
M-8120/1 uroteliální, NS (C67._) 
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Papilom, pokračování 
M-8051/0 verukózní 
M-8261/0 vilózní 

Z přechodních buněk 
M-8120/1 NS 
M-8120/0 benigní 
M-8121/1 invertovaný, NS 
M-8121/0 invertovaný, benigní 
M-8121/1 z cylindrických buněk 
M-8121/1 z cylindrických buněk (C30.0, 

C31._) 

Papilomatóza 
M-8060/0 NS 
M-8264/0 biliární (C22.1, C24.0) 
M-8505/0 difuzní intraduktální 
M-8060/0 dlaždicová 
M-8264/0 glandulární 
M-8505/0 intraduktální, NS 
M-8505/0 intraduktální, difuzní 
M-8506/0 subareolární duktální (C50.0) 
M-8263/3 Papilotubulární adenokarcinom 
M-8263/0 Papilotubulární adenom 
M-9160/0 Papule, fibrózní, nosu (C44.3) 

[obs] 
M-9718/3 Papulóza, lymfomatoidní (C44._) 
C75.5 Paraaortální orgán 
C77.5 Paracervikální uzlina 
M-8345/3 Parafolikulární buňky, karcinom 

(C73.9) 

Paragangliom 
M-8680/1 NS 
M-8700/0 adrenální medulární (C74.1) 
M-8700/3 adrenální medulární, maligní 

(C74.1) 
M-8691/1 aortopulmonální (C75.5) 
M-8680/0 benigní 
M-8693/1 extraadrenální, NS 
M-8693/3 extraadrenální, maligní 
M-8683/0 gangliocytický (C17.0) 
M-8691/1 glomus aorticum (C75.5) 
M-8700/0 chromafinní 
M-8690/1 jugulární (C75.5) 
M-8690/1 jugulotympanický (C75.5) 
M-8692/1 karotického glomu (C75.4) 
M-8680/3 maligní 
M-8693/1 nonchromafinní, NS 
M-8693/3 nonchromafinní, maligní 

Paragangliom, pokračování 
M-8682/1 parasympatický 
M-8681/1 sympatický 
C75.5 Paraganglion 
M-9659/3 Paragranulom, Hodgkinův, NS 

[obs] 
M-9659/3 Paragranulom, Hodgkinův, 

nodulární [obs] 
M-9373/0 Parachordom 
C77.5 Parametrální uzlina 
C57.3 Parametrium 
C31.9 Paranasální sinus 
C77.2 Paraortální uzlina 
C72.9 Paraselární 
C77.1 Parasternální uzlina 
C47.9 Parasympatický nervový systém, 

NS 
M-8682/1 Parasympatický paragangliom 
C68.1 Parauretrální žláza 
M-9103/0 Parciální hydatidiformní mola 

(C58.9) 
C64.9 Parenchym ledviny 
M-9362/3 Parenchymatózní nádor, pineální, 

intermediární diferenciace 
(C75.3) 

Parietální 
C41.0 kost 
C71.3 lalok 
C38.4 pleura 
M-8214/3 Parietální buňky, adenokarcinom 

(C16._) 
M-8214/3 Parietální buňky, karcinom 

(C16._) 
M-9192/3 Parosteální osteosarkom (C40._, 

C41._) 

Parotis 
C07.9 NS 
C07.9 glandula 
C77.0 uzlina 
C07.9 vývod 
C57.1 Parovariální oblast 
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Pata 
C76.5 NS 
C44.7 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.2 NS (sarkom, lipom) 
C47.2 autonomní nervový systém 
C49.2 fibrózní tkáň 
C40.3 kost 
C44.7 kůže 
C49.2 měkká tkáň 
C47.2 periferní nerv 
C49.2 podkožní tkáň 
C49.2 šlachová pochva 
C49.2 vazivová tkáň 
C40.3 Patella 
C41.2 Páteř (vyjma kosti křížové 

a kostrční C41.4) 

Patro 
C05.9 NS 
C05.1 měkké, NS (vyjma 

nazofaryngeální povrch 
C11.3) 

C11.3 měkké, nazofaryngeální 
povrch 

C05.8 přechod tvrdého a měkkého 
C05.0 tvrdé 
C09.9 Patrová mandle 
C09.1 Patrový oblouk 

Pavoučkovitý 
M- - - - - - - angiom (viz SNOMED) 
M- - - - - - - névus (viz SNOMED) 
M- - - - - - - vaskulární tumor (viz 

SNONED) 

Paže 
C76.4 NS 
C44.6 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.1 NS (sarkom, lipom) 
C47.1 autonomní nervový systém 
C49.1 fibrózní tkáň 
C40.0 kost 
C49.1 kosterní sval 
C44.6 kůže 
C77.3 lymfatická uzlina 
C49.1 měkká tkáň 
C47.1 periferní nerv 
C49.1 podkožní tkáň 
C49.1 sval 

Paže, pokračování 
C49.1 šlacha 
C49.1 tuková tkáň 
C49.1 vazivová tkáň 
C49.3 Pectoralis major, sval 
C71.7 Pedunculus cerebri 
C77.3 Pektorální uzlina 
C65.9 Pelviureterická junkce 

Penis 
C60.9 NS 
C60.2 corpus 
C60.2 corpus cavernosum 
C60.1 glans 
C60.9 kůže 
C60.0 praeputium 
C60.0 předkožka 
C48.0 Periadrenální tkáň 
C24.1 Periampulární oblast 
C44.5 Perianální kůže 
C77.2 Periaortická uzlina 
M-9272/0 Periapikální cementální dysplazie 

(C41._) 
M-9272/0 Periapikální cementooseální 

dysplazie (C41._) 
M-8827/1 Peribronchiální myofibroblastický 

nádor (C34._) 
M-8827/1 Peribronchiální myofibroblastický 

nádor, kongenitální (C34._) 

Periferní 
M-9540/3 nerv, nádor pochvy, maligní 
M-9561/3 nerv, nádor pochvy, 

s rhabdomyoblastickou 
diferenciací, maligní 

M-9364/3 neuroektodermální nádor 
M-9322/0 odontogenní fibrom (C41._) 

Periferní nerv 
C47.9 NS 
C47.3 axily 
C47.2 bérce 
C47.6 boku 
C47.0 brady 
C47.4 břicha 
C47.4 břišní stěny 
C47.0 cervikální oblasti 
C47.0 čela 
C47.2 dolní končetiny 
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Periferní nerv, pokračování 
C47.5 gluteální oblasti 
C47.0 hlavy 
C47.5 hráze 
C47.0 hrdla 
C47.3 hrudníku (vyjma thymu, srdce 

a madiastina C37._, C38._) 
C47.5 hýždě 
C47.3 infraklavikulární oblasti 
C47.5 inguinální oblasti 
C47.2 jamky podkolenní 
C47.2 kolene 
C47.2 kotníku 
C47.0 kštice 
C47.2 kyčle 
C47.1 loketní jamky 
C47.1 lokte 
C47.2 nohy 
C47.0 obličeje 
C69.6 očnice 
C47.1 palce ruky 
C47.5 pánve 
C47.2 paty 
C47.1 paže 
C47.1 prstu 
C47.2 prstu nohy 
C47.1 předloktí 
C47.4 pupku 
C47.1 ramene 
C47.1 ruky 
C47.5 sakrokokcygeální oblasti 
C47.3 skapulární oblasti 
C47.0 spánku 
C47.2 stehna 
C47.3 stěny hrudníku  
C47.0 supraklavikulární oblasti 
C47.6 trupu 
C47.5 třísla 
C47.0 tváře 
C47.6 zad 
C47.1 zápěstí 
M-8391/0 Perifolikulární fibrom (C44._) 
M-9012/0 Perikanalikulární fibroadenom 

(C50._) 
C38.0 Perikard 
M-9571/3 Perineurální MPNST 

Perineuriom 
M-9571/0 NS 
M-9571/0 intraneurální 
M-9571/3 maligní 
M-9571/0 měkkých tkání 
C03.9 Periodontium 

Periostální 
M-8812/0 fibrom (C40._, C41._) 
M-8812/3 fibrosarkom (C40._, C41._) 
M-9221/0 chondrom (C40._, C41._) 
M-9221/3 chondrosarkom (C40._, 

C41._) 
M-9193/3 osteosarkom (C40._, C41._) 
M-8812/3 sarkom, NS (C40._, C41._) 
C48.0 Peripankreatická tkáň 
C77.2 Peripankreatická uzlina 
C76.3 Perirektální oblast, NS 
C48.0 Perirenální tkáň 
M-8480/6 Peritonea, pseudomyxom 
M-8480/3 Peritonea, pseudomyxom, 

neznámé primární lokalizace 
(C80.9) 

C48.2 Peritoneální dutina 

Peritoneum 
C48.2 NS 
C48.1 Douglasův prostor 
C48.2 dutina 
C48.1 mesenterium 
C48.1 mesoappendix 
C48.1 mesocolon 
C48.1 omentum 
C48.1 pánevní 
C48.1 spatium rectouterinum 
M- - - - - - - Peutz-Jeghersův polyp (viz 

SNOMED) 

Pia miter 
C70.9 NS 
C70.0 kraniální 
C70.1 spinální 
M-8640/1 Pickův tubulární adenom 

Pigmentovaný, á 
M-8372/0 adenom (C74.0) 
M-8372/0 adrenální kortikální adenom 

(C74.0) 
M-8090/3 bazocelulární karcinom 

(C44._) 
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Pigmentovaný, á, pokračování 
M-8833/3 dermatofibrosarcoma 

protuberans (C44._) 

Névus 
M-8720/0 NS (C44._) 
M-8761/1 obrovský, NS (C44._) 
M-8761/3 obrovský, s maligním 

melanomem (C44._) 
M-9560/0 schwannom 
M- - - - - - -  vilonodulární synovitis (viz 

SNOMED) 
M-8770/0 vřetenobuněčný névus Reedův 

(C44._) 
M- - - - - - -  Piha NS (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  Pilární cysta (viz SNOMED) 
M-8103/0 Pilární nádor (C44._) 
M-9421/1 Pilocytický astrocytom (C71._) 
M-9421/1 Piloidní astrocytom (C71._) 
M-8110/0 Pilomatrixom, NS 
M-8110/3 Pilomatrixom, maligní (C44._) 
M-8110/3 Pilomatrixový karcinom (C44._) 
M-8213/0 Pilovitý adenom (C18._) 
M-8148/2 PIN III (C61.9) 
M-9340/0 Pindborgův nádor (C41._) 
C75.3 Pineale, corpus 

Pineální nádor 
M-9362/3 parenchymatózní, 

intermediární diferenciace 
(C75.3) 

M-9362/3 přechodný (C75.3) 
M-9362/3 smíšený (C75.3) 
M-9360/1 Pinealom (C75.3) 
M-9362/3 Pineoblastom (C75.3) 
M-9362/3 Pineoblastom-pineocytom, 

smíšený (C75.3) 
M-9361/1 Pineocytom (C75.3) 
M-9362/3 Pineocytom-pineoblastom, 

smíšený (C75.3) 

Pinkusův 
M-8093/3 nádor 
M-8093/3 typ fibroepiteliálního 

bazocelulárního karcinomu 
M-8093/3 typ fibroepiteliomu 
C75.1 Pituitární 
C58.9 Placenta 

M-9104/1 „Placental site” trofoblastický 
nádor (C58.9) 

Plantární 
C49.2 aponeuróza 
C49.2 fascie 
C44.7 kůže 
M-8142/3 Plastica, linitis (C16._) 
M-9673/3 Plášťové zóny, lymfom [obs] 
M-9733/3 Plazmatické buňky, leukemie 

(C42.1) 

Plazmocytární 
M- - - - - - -  granulom (viz SNOMED) 
M-9733/3 leukemie (C42.1) 
M-9732/3 myelom (C42.1) 
M-9731/3 nádor 
M- - - - - - -  pseudotumor (viz SNOMED) 
M-9733/3 Plazmocytická leukemie (C42.1) 
M-9671/3 Plazmocytický lymfom [obs] 

Plazmocytom 
M-9731/3 NS 
M-9734/3 extramedulární (nevyskytující 

se v kosti) 
M-9731/3 kosti (C40._, C41._) 
M-9731/3 solitární 

Pleomorfní 
M-8940/0 adenom 
M-8941/3 adenom, s karcinomem 

(C07._, C08._) 
M-8022/3 karcinom 
M-8893/0 leiomyom 
M-8854/0 lipom 
M-8854/3 liposarkom 
M-8901/3 rhabdomyosarkom, NS 
M-8901/3 rhabdomyosarkom, adultní typ 
M-8910/3 rhabdomyosarkom, 

embryonální 
M-8802/3 sarkom 
M-8175/3 typ hepatocelulárního 

karcinomu (C22.0) 
M-9424/3 xantoastrocytom (C71._) 
C40.0 Pletenec ramenní 

Pleura 
C38.4 NS 
C38.4 parietální 
C38.4 viscerální 
M-8973/3 Pleuropulmonální blastom 
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Plexiformní 
M-8835/1 fibrohistiocytický nádor 
M-9131/0 hemangiom 
M-8890/0 leiomyom 
M-9550/0 neurofibrom 
M-9550/0 neurom 
M-9560/0 schwannom 

Plexus 
C47.1 brachialis 
C47.0 cervicalis 
C71.5 choroideus 
C47.5 lumbosacralis 
C47.5 sacralis 

Plexus chorioideus - papilom 
M-9390/0 NS (C71.5) 
M-9390/3 anaplastický (C71.5) 
M-9390/1 atypický (C71.5) 
M-9390/3 maligní (C71.5) 
M-9390/3 Plexus choroideus - karcinom 

(C71.5) 

Plíce 
C34.9 NS 
C34.9 bronchiolus 
C34.9 bronchogenní 
C34.9 bronchus, NS 
C34.3 bronchus, dolní lalok 
C34.0 bronchus, hlavní 
C34.1 bronchus, horní lalok 
C34.2 bronchus, střední lalok 
C34.0 carina 
C34.3 dolní lalok 
C34.3 dolní lalok, bronchus 
C34.0 hilus 
C34.0 hlavní bronchus 
C34.1 horní lalok 
C34.1 horní lalok, bronchus 
C34.1 lingula 
C34.2 střední lalok 
C34.2 střední lalok, bronchus 

Plicní 
C34.9 NS 
C77.1 uzlina, NS 
C77.1 uzlina, hilová 
M-8250/1 Plicní adenomatóza (C34._) 
M-8972/3 Plicní blastom (C34._) 
C58.9 Plodové obaly 
M-8212/0 Plochý adenom 

C44.7 Ploska nohy 
C41.2 Ploténka, meziobratlová 
C75.8 Pluriglandulární 
M-9473/3 PNET, NS 
M-9473/3 PNET, supratentoriální 
M-8972/3 Pneumoblastom (C34._) 
M-8254/3 Pneumocyty II. typu a pohárkové 

buňky, typ 
bronchioloalveolárního 
karcinomu (C34._) 

M-8252/3 Pneumocyty II. typu, bronchiolo-
alveolární karcinom (C34._) 

C08.0 Podčelistní žláza 
C08.0 Podčelistní žláza, vývod 
C08.1 Podjazyková žláza 

Podkožní tkáň 
C49.9 NS 
C49.3 axily 
C49.2 bérce 
C49.6 boku 
C49.0 brady 
C49.4 břicha 
C49.4 břišní stěny 
C49.0 cervikální oblasti 
C49.0 čela 
C49.2 dolní končetiny 
C49.5 gluteální oblasti 
C49.0 hlavy 
C49.5 hráze 
C49.0 hrdla 
C49.3 hrudní stěny 
C49.3 hrudníku 
C49.5 hýždě 
C49.3 infraklavikulární oblasti 
C49.5 inguinální oblasti 
C49.2 jamky podkolenní 
C49.2 kolene 
C49.2 kotníku 
C49.0 kštice 
C49.2 kyčle 
C49.1 loketní jamky 
C49.1 lokte 
C49.2 nohy 
C49.0 obličeje 
C49.1 palce ruky 
C49.2 paty 
C49.1 paže 
C49.2 prstu nohy 
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Podkožní tkáň, pokračování 
C49.1 prstu ruky 
C49.1 předloktí 
C49.4 pupku 
C49.1 ramene 
C49.1 ruky 
C49.5 sakrokokcygeální oblasti 
C49.3 skapulární oblasti 
C49.0 spánku 
C49.2 stehna 
C49.3 stěny hrudníku 
C49.0 supraklavikulární oblasti 
C49.6 trupu, NS 
C49.5 třísla 
C49.0 tváře 
C49.6 zad 
C49.1 zápěstí 
C75.1 Podvěsek mozkový, NS 

Pohárkové buňky („goblet cell”) 
M-8243/3 karcinoid 
M-8253/3 typ, bronchiolo-alveolární 

karcinom (C34._) 
M-8254/3 typ, bronchiolo-alveolární 

karcinom, a z Clarových 
buněk (C34._) 

M-8254/3 typ, bronchiolo-alveolární 
karcinom, a z pneumocytů 
typu II (C34._) 

C63.9 Pohlavní orgány, mužské, NS 
C57.9 Pohlavní orgány, ženské, NS 
C71.1 Pól, frontální 
C71.4 Pól, okcipitální 
M-9423/3 Polare, spongioblastoma (C71._) 
M-9423/3 Polární spongioblastom (C71._) 
M-9423/3 Polární spongioblastom, primitivní 

(C71._) [obs] 

Polycytemie 
M-9950/3 proliferativní 
M-9950/3 rubra vera 
M- - - - - - -  sekundární (viz SNOMED) 
M-9950/3 vera 
M-9950/3 Polycythaemia rubra vera 
M-9072/3 Polyembryom 
M-9072/3 Polyembryonální typ 

embryonálního karcinomu 
M-8034/3 Polygonální buňky, karcinom 

M-8525/3 Polymorfní adenokarcinom 
nízkého stupně (C50._) 

M-9719/3 Polymorfní retikulóza [obs] 
M-9753/1 Polyostotická histiocytóza 

z Langerhansových buněk 

Polyp 
M-- - - - - -  NS (viz SNOMED) 
M-8210/3 NS, s adenokarcinomem 
M-8210/2 NS, s adenokarcinomem in 

situ 
M-82101 NS, s karcinomem 
M-8210/ NS, s karcinomem in situ 

Adenomatózní 
M-8210/0 NS 
M-8213/0 a hyperplastický, smíšený 

(C18._) 
M-8210/3 s adenokarcinomem 
M-8210/2 s adenokarcinomem in situ 
M-8210/3 s karcinomem 
M-8210/2 s karcinomem in situ 
M- - - - - - -  fibroepiteliální (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  fibrózní (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  hyperplastický (viz SNOMED) 
M-8213/0 hyperplastický 

a adenomatózní polyp, 
smíšený (C18._) 

M- - - - - - -  juvenilní (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  lymfoidní, NS (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  lymfoidní, benigní (viz 

SNOMED) 
M-- - - - - -  Peutz-Jeghersův (viz 

SNOMED) 
M-8210/2 s karcinomem in situ, NS 
M- - - - - - -  zánětlivý (viz SNOMED) 

Polypoidní 
M-8210/0 adenom 
M-8210/3 adenom, s adenokarcinomem 
M-8210/2 adenom, s adenokarcinomem 

in situ 
M-8932/0 atypický adenomyom 

Polypóza 
M-8220/0 adenomatózní, tlustého střeva 

(C18._) 
M-8220/3 adenomatózní, tlustého střeva, 

s adenokarcinomem (C18._) 
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Polypóza, pokračování 
M-9673/3 lymfomatózní, maligní 

(zahrnuje všechny varianty: 
blastickou, pleomorfní, 
malobuněčnou) 

M-8221/0 mnohočetná 
M-8220/0 tlustého střeva, familiární (C18._) 
M-8221/0 Polypy, adenomatózní, 

mnohočetné 
M-8221/3 Polypy, adenomatózní, 

mnohočetné, s adenokarcinomem 
M-9071/3 Polyvezikulární vitelinní nádor 
C77.4 Popliteální uzlina 
M-8409/3 Porokarcinom (C44._) 
M-8409/0 Porom, ekrinní (C44._) 
M-8409/3 Porom, ekrinní, maligní 
C77.2 Porta hepatis, uzlina 
C77.2 Portální uzlina 
M-9960/3 Porucha, chronická 

myeloproliferativní 
M-9970/1 Porucha, lymfoproliferativní, NS 
C13.0 Postkrikoidní oblast 

Postranní 
C71.5 komora, NS 
C71.5 komora, plexus choroideus 
M-8936/1 Potenciál, nejistý maligní, 

gastrointestinální stromální nádor 
M-8897/1 Potenciál, nejistý maligní, nádor 

z hladké svaloviny 

Potní žláza 
M-8400/3 adenokarcinom (C44._) 
M-8400/0 adenom (C44._) 
M-8400/3 karcinom (C44._) 

Nádor 
M-8400/1 NS (C44._) 
M-8400/0 benigní (C44._) 
M-8400/3 maligní (C44._) 

Povrchový 
M-9194/3 osteosarkom, „high grade” 

(C40._, C41._) 
M-8461/3 papilární karcinom, serózní 

(C56.9) 
M-8461/0 papilom, serózní (C56.9) 
M-8463/1 serózní papilární nádor, 

hraničně maligní (C56.9) 

M-9364/3 PPNET 
C60.0 Praeputium 
M-9755/3 Pravý histiocytický lymfom 
C18.2 Pravý tračník 
C32.0 Pravý vaz hlasový 
C77.0 Preaurikulární uzlina 
M-9836/3 Pre-B ALL (viz také M-9728/3) 
M-8741/2 Prekancerózní melanóza, NS 

(C44._) 
M-8741/3 Prekancerózní melanóza, 

s maligním melanomem (C44._) 
C77.0 Prelaryngeální uzlina 
M-9989/1 Preleukemický syndrom (C42.1) 

[obs] 
M-9989/1 Preleukemie [obs] 
M-9836/3 Pre-pre-B ALL (viz také 

M-9728/3) 
C16.4 Prepylorus 
C76.3 Presakrální oblast, NS 
C77.5 Presymfyziální uzlina 
M-9837/3 Pre-T ALL (viz také M-9729/3) 
C77.0 Pretracheální uzlina 

Primární 
M-9769/1 amyloidóza 
M-9270/3 intraoseální karcinom (C41._) 
M-9718/3 kožní CD30+ 

lymfoproliferativní porucha 
z T buněk (C44._) 

M-8247/3 kožní neuroendokrinní 
karcinom (C44._) 

M-8461/3 serózní papilární karcinom 
peritonea (C48.1) 

C80.9 Primární lokalizace neznámá 
M- - - - - /3 Primární lokalizace, maligní (viz 

kód chování nádorů, str. 40) 

Primitivní 
M-9473/3 neuroektodermální nádor, NS 
M-9473/3 neuroektodermální nádor, 

centrální, NS (C71._) 
M-9364/3 neuroektodermální nádor, 

periferní, NS 
M-9423/3 polární spongioblastom 

(C71._) [obs] 
M- - - - - - -  Primordiární cysta (viz SNOMED) 
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M-9836/3 Pro-B ALL (viz také M-9728/3) 
M-9837/3 Pro-T ALL (viz také M-9729/3) 
M-8141/3 Produktivní fibróza, v karcinomu 
M-9363/0 Progonom, melanotický 
M-9754/3 Progresivní histiocytóza X, akutní 
M-8271/0 Prolaktinom (C75.1) 

Proliferativní  
M-8762/1 dermální léze v kongenitálním 

névu (C44._) 
M-9950/3 polycytemie 

Proliferující 
M-9000/1 Brennerův nádor (C56.9) 
M-8380/1 endometroidní nádor, atypický 
M-8472/1 mucinózní nádor, atypický 

(C56.9) 
M-8444/1 nádor z jasných buněk, 

atypický (C56.9) 
M-8462/1 papilární serózní nádor, 

atypický (C56.9) 
M-8442/1 serózní nádor, atypický 

(C56.9) 
M-8103/0 tricholemální cysta 
M-8103/0 tricholemální nádor 
C61.9 Prostata, NS 
M-8148/2 Prostatická intraepiteliální 

neoplazie, stupeň III (C61.9) 
C68.0 Prostaticus, utriculus 
C48.1 Prostor Douglasův 
M-8231/3 Prostý, karcinom 
M-9410/3 Protoplazmický astrocytom 

(C71._) 
M-8832/3 Protuberující dermatofibrosarkom, 

NS (C44._) 
M-8833/3 Protuberující dermatofibrosarkom, 

pigmentovaný (C44._) 
C15.3 Proximální třetina jícnu 

Prs 
C50.9 NS (vyjma Kůže prsu C44.5) 
C50.0 areola 
C50.6 axilární výběžek 
C50.0 bradavka 
C50.1 centrální část 
C50.8 dolní část 
C50.3 dolní vnitřní kvadrant 
C50.5 dolní zevní kvadrant 

Prs, pokračování 
C50.0 dvorec 
C50.8 horní část 
C50.2 horní vnitřní kvadrant 
C50.4 horní zevní kvadrant 
C44.5 kůže 
C50.3 kvadrant, dolní vnitřní 
C50.5 kvadrant, dolní zevní 
C50.2 kvadrant, horní vnitřní 
C50.4 kvadrant, horní zevní 
C50.0 mamilla 
C50.8 střední část 
C50.8 vnitřní část 
C50.6 výběžek 
C50.8 zevní část 

Prst nohy 
C76.5 NS 
C44.7 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.2 NS (sarkom, lipom) 
C47.2 autonomní nervový systém 
C49.2 fibrózní tkáň 
C40.3 kost 
C49.2 kosterní sval 
C44.7 kůže 
C49.2 měkká tkáň 
C44.7 nehet 
C47.2 periferní nerv 
C49.2 podkožní tkáň 
C49.2 sval 
C49.2 šlacha 
C49.2 šlachová pochva 
C49.2 vazivová tkáň 

Prst ruky 
C76.4 NS 
C44.6 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.1 NS (sarkom, lipom) 
C47.1 autonomní nervový systém 
C49.1 fibrózní tkáň 
C40.1 kost 
C49.1 kosterní sval 
C44.6 kůže 
C49.1 měkká tkáň 
C44.6 nehet 
C47.1 periferní nerv 
C49.1 podkožní tkáň 
C49.1 sval 
C49.1 šlacha 
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Prst ruky, pokračování 
C49.1 šlachová pochva 
C49.1 vazivová tkáň 

Prsténčité buňky 
M-8490/3 adenokarcinom 
M-8490/3 karcinom 
M-8490/6 karcinom, metastatický 
C33.9 Průdušnice 
C60.0 Předkožka 

Předloktí 
C76.4 NS 
C44.6 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.1 NS (sarkom, lipom) 
C47.1 autonomní nervový systém 
C49.1 fibrózní tkáň 
C40.0 kost 
C49.1 kosterní sval 
C44.6 kůže 
C49.1 měkká tkáň 
C47.1 periferní nerv 
C49.1 podkožní tkáň 
C49.1 sval 
C49.1 šlacha 
C49.1 šlachová pochva 
C49.1 tuková tkáň 
C49.1 vazivová tkáň 

Přední 
C04.0 část spodiny dutiny ústní 
C71.9 jáma lební 
C38.1 mediastinum 
C10.1 plocha epiglotis 

Přední 2/3 jazyka 
C02.3 NS 
C02.0 hřbet 
C02.2 spodní plocha 

Přední stěna  
C67.3 měchýře (močového)  
C11.3 nazofaryngu 
C16.8 žaludku, NS (nelze kódovat 

položkami C16.0 až C16.4) 
C32.1 Předsíň hrtanová 
C38.0 Předsíň srdeční 
C61.9 Předstojná žláza 
M-9362/3 Přechodný pineální nádor (C75.3) 

C- - .8 Přesahující (viz poznámka, str. 59 
a pravidla pro kódování, str. 37) 

C02.8 Přesahující léze jazyka 
M-8583/1 Převážně kortikální thymom, NS 

(C37.9) 
M-8583/3 Převážně kortikální thymom, 

maligní (C37.9) 
C75.0 Příštítné tělísko 

Psamomatózní 
M-9533/0 meningiom (C70._) 
M-9540/3 MPNST, melanotický 
M-9560/0 schwannom 
M- - - - - - -  Pseudoepiteliomatózní hyperplazie 

(viz SNOMED) 
M-8075/3 Pseudoglandulární dlaždicový 

karcinom 
M- - - - - - -  Pseudolymfom (viz SNOMED) 

Pseudomucinózní 
M-8470/3 adenokarcinom (C56.9) 
M-8470/3 cystadenokarcinom, NS 

(C56.9) 
M-8471/3 cystadenokarcinom, papilární 

(C56.9) 

Cystadenom 
M-8470/0 NS (C56.9) 
M-8472/1 hraniční malignity (C56.9) 
M-8471/0 papilární, NS (C56.9) 
M-8473/1 papilární, hraniční 

malignity (C56.9) 
M-8480/6 Pseudomyxom peritonea 
M-8480/3 Pseudomyxom peritonea neznámé 

primární lokalizace (C80.9) 
M-8452/3 Pseudopapilární karcinom, solidní 

(C25._) 
M-8452/1 Pseudopapilární nádor, solidní 

(C25._) 
M- - - - - - -  Pseudopolyp, NS (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  Pseudosarkom (viz SNOMED) 

Pseudosarkomatózní 
M-- - - - - -  fasciitis (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  fibromatóza (viz SNOMED) 
M-8033/3 karcinom 
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Pseudotumor 
M-- - - - - -  NS (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  plazmocelulární 

(viz SNOMED) 
M-- - - - - -  zánětlivý (viz SNOMED) 
C49.4 Psoas, musculus 

Pterygoidea, fossa 
C49.0 NS 
C47.0 autonomní nervový systém 
C49.0 fibrózní tkáň 
C49.0 měkká tkáň 
C47.0 periferní nerv 
C49.0 vazivová tkáň 
C41.4 Pubis, os 

Pupek 
C44.5 NS 
C44.5 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.4 NS (sarkom, lipom) 
C47.4 autonomní nervový systém 
C49.4 fibrózní tkáň 
C44.5 kůže 
C49.4 měkká tkáň 
C47.4 periferní nerv 
C49.4 podkožní tkáň 
C49.4 vazivová tkáň 
C71.0 Putamen 

Pylorický, á, é 
C16.3 antrum 
C16.4 kanál 
C77.2 uzlina 
C16.4 Pylorus 
M- - - - - - - Pyogenní granulom 

(viz SNOMED) 
C71.7 Pyramida 
C12.9 Pyriformis, fossa 
C12.9 Pyriformis, recessus 
C12.9 Pyriformis, recessus 

Q 
C49.2 Quadriceps femoris, musculus 
M-8080/2 Queyratova erytroplazie (C60._) 

R 
M-9123/0 Racemózní hemangiom 
C49.1 Radialis, arteria 
C47.1 Radialis, nervus 
M- - - - - - -  Radikulární cysta (viz SNOMED) 
C40.0 Radius 
M-9983/3 RAEB (C42.1) 
M-9983/3 RAEB I (C42.1) 
M-9983/3 RAEB II (C42.1) 
M-9984/3 RAEB-T (C42.1) 
C40.0 Ramenní pletenec 

Rameno 
C76.4 NS 
C44.6 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.1 NS (sarkom, lipom) 
C47.1 autonomní nervový systém 
C49.1 fibrózní tkáň 
C40.0 kloub 
C40.0 kost 
C49.1 kosterní sval 
C44.6 kůže 
C49.1 měkká tkáň 
C47.1 periferní nerv 
C40.0 pletenec 
C49.1 podkožní tkáň 
C49.1 sval 
C49.1 tuková tkáň 
C49.1 vazivová tkáň 
M-9982/3 RARS (C42.1) 
C75.1 Rathkeho výchlipka 
M-9350/1 Rathkeho výchlipka, nádor (C75.1) 
C11.2 Recessus pharyngeus Rosenmülleri 
M-9540/1 Recklinghausenova nemoc (vyjma 

kosti) 
M- - - - - - -  Recklinghausenova nemoc kosti 

(viz SNOMED) 
C20.9 Recti, ampulla 
C76.3 Rectovaginale, septum 
C76.3 Rectovesicale, septum 
C20.9 Rectum, NS 
C49.4 Rectus abdominis, musculus 
M-8770/0 Reedův pigmentovaný 

vřetenobuněčný névus (C44._) 
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Refrakterní anémie (C42.1) 
M-9980/3 NS 
M-9980/3 bez sideroblastů 
M-9983/3 s excesem blastů (RAEB) 
M-9984/3 s excesem blastů 

v transformací (RAEB-T) 
[obs] 

M-9982/3 s prsténčitými sideroblasty 
(RARS) 

M-9982/3 se sideroblasty 
M-9980/3 Refrakterní cytopenie s dysplazií 

ve více řadách 
M-9514/1 Regredovaný, spontánně, 

retinoblastom (C69.2) 
M-8723/3 Regredující maligní melanom 

(C44._) 
M-8723/0 Regredující névus (C44._) 
M-9560/0 Regresivně změněný schwannom 
C19.9 Rektosigmoideální junkce 
C19.9 Rektosigmoideum 
C49.4 Renalis, arteria 
C65.9 Renalis, pelvis 

Renální buňky 
M-8312/3 adenokarcinom (C64.9) 

Karcinom 
M-8312/3 NS (C64.9) 
M-8317/3 chromofobocelulární 

(C64.9) 
M-8260/3 papilární (C64.9) 
M-8318/3 sarkomatoidní (C64.9) 
M-8316/3 spojený s cystou (C64.9) 
M-8318/3 vřetenobuněčný (C64.9) 
C64.9 Renální, NS 
M-8361/0 Reninom (C64.9) 
M-8966/0 Renomedulární fibrom (C64.9) 
M-8966/0 Renomedulární nádor 

z intersticiálních buněk (C64.9) 
C39.9 Respirační trakt, NS 
C39.0 Respirační trakt, horní, NS 

Ret 
C00.9 NS (vyjma kůže rtu C44.0) 
C00.6 commissura 
C00.6 commissura labiorum 
C00.2 červeň rtu, NS 
C00.1 červeň rtu, dolní 
C00.0 červeň rtu, horní 

Ret, pokračování 
C00.1 dolní, NS (vyjma kůže dolního 

rtu C44.0) 
C00.1 dolní, červeň 
C00.4 dolní, frenulum 
C44.0 dolní, kůže 
C00.4 dolní, sliznice 
C00.4 dolní, vnitřní plocha 
C00.1 dolní, zevní 
C00.5 frenulum labii, NS 
C00.5 frenulum, NS 
C00.4 frenulum, dolní 
C00.3 frenulum, horní 
C00.0 horní, NS (vyjma kůže horního 

rtu C44.0) 
C00.3 horní, frenulum 
C44.0 horní, kůže 
C00.3 horní, sliznice 
C00.3 horní, vnitřní plocha 
C00.0 horní, zevní 
C00.0 horní,červeň 
C44.0 kůže, NS 
C00.6 labiorum, commissura 
C00.5 sliznice, NS 
C00.4 sliznice, dolní 
C00.3 sliznice, horní 
C00.5 vnitřní plocha, NS 
C00.4 vnitřní plocha, dolní 
C00.3 vnitřní plocha, horní 
C00.5 vnitřní, NS 
C00.2 zevní, NS 
C00.1 zevní, dolní 
C00.0 zevní, horní 
M-8633/1 Retiformní nádor ze Sertoliho 

a Leydigových buněk 
M-8634/1 Retiformní nádor ze Sertoliho 

a Leydigových buněk 
s heterologními elementy 

M-9591/3 Retikulární buňky, sarkom, NS 
[obs] 

M-9591/3 Retikulární buňky, sarkom, difuzní 
[obs] 

M-9940/3 Retikuloendotelióza, leukemická 
M-9754/3 Retikuloendotelióza, nonlipidní 

[obs] 
C42.3 Retikuloendotelový systém, NS 
M- - - - - - -  Retikulohistiocytický 

(viz SNOMED) 
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M- - - - - - -  Retikulohistiocytický granulom 
(viz SNOMED) 

M-8831/0 Retikulohistiocytom 

Retikulosarkom 
M-9591/3 NS [obs] 
M-9591/3 difuzní [obs] 

Retikulóza 
M-9750/3 histiocytická medulární [obs] 
M-9719/3 maligní, NS [obs] 
M-9719/3 maligní, střední čáry [obs] 
M-9700/3 Pagetoidní 
M-9719/3 polymorfní [obs] 
M-9363/0 Retinal anlage nádor 

Retinoblastom 
M-9510/3 NS (C69.2) 
M-9511/3 diferencovaný (C69.2) 
M-9513/3 difuzní (C69.2) 
M-9512/3 nediferencovaný (C69.2) 
M-9514/1 spontánně regredovaný 

(C69.2) 
M-9510/0 Retinocytom (C69.2) 
C62.0 Retinované varle (pokud je místem 

vzniku nádoru) 
C69.6 Retrobulbární tkáň 
C48.0 Retrocékální tkáň 
C77.0 Retrofaryngeální uzlina 
C14.0 Retrofarynx 
C06.2 Retromolární oblast 
M-8822/1 Retroperitoneální fibromatóza 

(C48.0) 
C77.2 Retroperitoneální uzlina 
C48.0 Retroperitoneum 
M-8041/3 Rezervní buňky, karcinom 

Rhabdoidní 
M-8014/3 fenotyp, velkobuněčný 

karcinom 
M-9538/3 meningiom (C70._) 
M-8963/3 nádor, NS 
M-8963/3 nádor, maligní 
M-8963/3 sarkom 
M-9508/3 Rhabdoidní/teratoidní nádor, 

atypický (C71._) 

Rhabdomyoblastická 
diferenciace 

M-9561/3 v maligním nádoru z pochev 
periferních nervů 

M-9561/3 v maligním schwannomu 
M-9561/3 v MPNST 

Rhabdomyom 
M-8900/0 NS 
M-8904/0 adultní 
M-8903/0 fetální 
M-8905/0 genitální (C51._, C52.9) 
M-8904/0 glykogenní 

Rhabdomyosarkom 
M-8900/3 NS 
M-8920/3 alveolární 
M-8902/3 alveolární a embryonální, 

smíšený 
M-8910/3 embryonální, NS 
M-8910/3 embryonální, pleomorfní 
M-8901/3 pleomorfní, NS 
M-8901/3 pleomorfní, adultní typ 
M-8921/3 s ganglionickou diferenciací 
M-8902/3 smíšený 
M-8902/3 smíšený embryonální 

a alveolární 
M-8912/3 vřetenobuněčný 
M-8900/3 Rhabdosarkom 
C71.0 Rhinencephalon 
M-8090/3 Rodens, ulcus (C44._) 
C51.9 Rodidla 

Rohovějící 
M-8071/3 dlaždicový karcinom, NS 
M-8071/3 dlaždicový karcinom, 

velkobuněčný 
M-8071/3 epidermoidní karcinom 
C69.1 Rohovka, NS 
C69.1 Rohovka, limbus 
C11.2 Rosenmülleri, recessus pharyngeus 
C77.4 Rosenmüllerova uzlina 
M-9950/3 Rubra vera, polycythaemia 
M- - - - - - -  Rugální hypertrofie, obrovská (viz 

SNOMED) 
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Ruka 
C76.4 NS 
C44.6 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.1 NS (sarkom, lipom) 
C47.1 autonomní nervový systém 
C40.1 článek prstu 
C49.1 fibrózní tkáň 
C40.1 kloub 
C40.1 kost 
C49.1 kosterní sval 
C44.6 kůže 
C49.1 měkká tkáň 
C47.1 periferní nerv 
C49.1 podkožní tkáň 
C49.1 sval 
C49.1 šlacha 
C49.1 šlachová pochva 
C49.1 tuková tkáň 
C49.1 vazivová tkáň 

Řasa 
C13.1 aryepiglotická, NS (vyjma 

laryngeálního povrchu 
aryepiglotické řasy C32.1) 

C13.1 aryepiglotická, 
hypofaryngeální povrch 

C32.1 aryepiglotická, laryngeální 
povrch 

C13.1 arytenoidní 
M-8383/3 Řasinkové buňky - varianta 

endometroidního 
adenokarcinomu 

C69.4 Řasnaté těleso 

S 
C47.5 Sacralis, plexus 
C41.4 Sacrum, os 

Sakrální 
C72.0 mícha 
C77.5 uzlina 

Sakrokokcygeální oblast 
C76.3 NS 
C44.5 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.5 NS (sarkom, lipom) 
C47.5 autonomní nervový systém 
C49.5 fibrózní tkáň 

Sakrokokcygeální oblast, 
pokračování 

C49.5 kosterní sval 
C44.5 kůže 
C49.5 měkká tkáň 
C47.5 periferní nerv 
C49.5 podkožní tkáň 
C49.5 sval 
C49.5 tuková tkáň 
C49.5 vazivová tkáň 
M- - - - - - -  Salpingitis isthmica nodosa (viz 

SNOMED) 
M-9699/3 SALT lymfom 
C25.3 Santoriniho vývod 
M- - - - - - -  Sarkoidní (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  Sarkoidní granulom (viz 

SNOMED) 

Sarkom 
M-8800/3 NS 
M-9581/3 alveolární, měkkých tkání 
M-9330/3 ameloblastický (C41._) 
M-9471/3 arachnoidální, ohraničený, 

mozečku (C71.6) [obs] 
M-8910/3 botryoidní 
M-9480/3 cerebelární, NS (C71.6) [obs] 
M-8991/3 embryonální 

Endometrální 
M-8930/3 NS (C54.1) 
M-8930/3 stromální, NS (C54.1) 
M-8931/3 stromální, nízkého stupně 

(low grade) (C54.1) 
M-8930/3 stromální, vysokého stupně 

(high grade) (C54.1) 
M-8804/3 epiteloidní 
M-9260/3 Ewingův (C40._, C41._) 
M-9758/3 folikulární, z dendritických 

buněk 
M-8936/3 gastrointestinální stromální 
M-8710/3 glomoidní 
M-9930/3 granulocytický 
M-9130/3 hemangioendoteliální 
M-9755/3 histiocytický 
M-9662/3 Hodgkinův [obs] 
M-9684/3 imunoblastický [obs] 
M-9140/3 Kaposiho 
M-8803/3 kulatobuněčný 
M-9530/3 leptomeningeální (C70._) 
M-9170/3 lymfangioendoteliální (C70._) 
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Sarkom, pokračování 
M-8803/3 malobuněčný 
M-8800/3 měkkých tkání 
M-9530/3 meningeální (C70._) 
M-9530/3 meningoteliální (C70._) 
M-8990/3 mezenchymální, smíšený 
M-9441/3 monstrocelulární [obs] 

(C71._) 
M-9930/3 myeloidní (viz také M-9861/3) 
M-8805/3 nediferencovaný 
M-9540/3 neurogenní [obs] 
M-8802/3 obrovskobuněčný (vyjma kosti 

M-9250/3) 
M-9250/3 obrovskobuněčný, kosti 

(C40._, C41._) 
M-9270/3 odontogenní (C41._) 
M-9471/3 ohraničený, arachnoidální, 

mozečku (C71.6) [obs] 
M-9180/3 osteoblastický (C40._, C41._) 
M-9180/3 osteogenní, NS (C40._, C41._) 
M-8812/3 periostální, NS (C40._, C41._) 
M-8963/3 rhabdoidní 

Stromální 
M-8935/3 NS 
M-8930/3 endometrální, NS (C54.1) 
M-8931/3 endometrální, nízkého 

stupně (low grade) 
(C54.1) 

M-8930/3 endometrální, vysokého 
stupně (high grade) 
(C54.1) 

M-8936/3 gastrointestinální 

Synoviální 
M-9040/3 NS 
M-9043/3 bifázický 
M-9042/3 epiteloidní 
M-9041/3 monofázický fibrózní 
M-9041/3 vřetenobuněčný 
M-8801/3 vřetenobuněčný 

Z dendritických buněk 
M-9757/3 NS 
M-9758/3 folikulární 
M-9757/3 interdigitující 
M-9757/3 z interdigitujících buněk 
M-9757/3 z interdigitujících 

dendritických buněk 

Sarkom, pokračování 
Z jasných buněk 

M-9044/3 NS (vyjma ledviny 
M-8964/3) 

M-8964/3 ledviny (C64.9) 
M-9044/3 šlach a aponeuróz (C49._) 
M-8804/3 z epiteloidních buněk 
M-9124/3 z Kupfferových buněk (C22.0) 
M-9756/3 z Langerhansových buněk 
M-8802/3 z pleomorfních buněk 
M-9591/3 z retikulárních buněk, NS 

[obs] 
M-9591/3 z retikulárních buněk, difuzní 

[obs] 
M-9740/3 z žírných buněk 

Sarkomatoidní 
M-8074/3 dlaždicový karcinom 
M-8620/3 granulózový nádor (C56.9) 
M-8033/3 karcinom 
M-8074/3 karcinom dlaždicový 
M-8173/3 karcinom hepatocelulární 

(C22.0) 
M-8122/3 karcinom z přechodních buněk 
M-8318/3 karcinom z renálních buněk 

(C64.9) 
M-9051/3 mezoteliom 
M-8631/3 nádor ze Sertoliho 

a Leydigových buněk 
M-8800/9 Sarkomatóza, NS 
M-9539/3 Sarkomatóza, meningeální (C70._) 
M-9442/3 Sarkomatózní komponenta 

v glioblastomu (C71._) 
M-8319/3 Sběrací kanálek - karcinom 

(C64.9) 
M-8319/3 Sběrací kanálek - typ karcinomu 

ledviny (C64.9) 
C40.0  Scapula 
C69.4 Sclera 
C63.2 Scrotum, NS 

Sebaceózní 
M-8410/3 adenokarcinom (C44._) 
M-8410/0 adenom (C44._) 
M- - - - - - -  cysta (viz SNOMED) 
M-8410/0 epiteliom (C44._) 
M-8410/3 karcinom (C44._) 
M- - - - - - -  Seborrhoická keratóza (viz 

SNOMED) 
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M- - - - - - -  Seborrhoická veruka (viz SNOMED) 

Sekreční 
M-8502/3 karcinom, prsu (C50._) 
M-9530/0 meningiom (C70._) 
M-8382/3 varianta endometroidního 

adenokarcinomu 

Sekundární 
M-8010/6 karcinom 
M-8000/6 nádor 
M-9084/3 nádor v dermoidní cystě 

(C56.9) 
M- - - - - - -  polycytemie (viz SNOMED) 
M-8000/6 tumor 
M-----/6 Sekundární lokalizace (viz kód 

chování, str. 40) 
M-9582/0 Selární oblast, nádor 

z granulárních buněk (C75.1) 
C75.1 Sella turcica 
C63.7 Semenný váček 

Seminom 
M-9061/3 NS (C62._) 
M-9085/3 a teratom, smíšený 
M-9062/3 anaplastický (C62._) 
M-9062/3 s vysokým mitotickým 

indexem (C62._) 
M-9063/3 spermatocytický (C62._) 
M- - - - - - -  Senilní keratóza (viz SNOMED) 

Septum 
C30.0 nosní, NS (vyjma zadního 

okraje nosního septa C11.3) 
C11.3 nosní, zadní okraj 
C76.3 rectovaginale 
C76.3 rectovesicale 
C57.9 urethrovaginale 
C57.9 vesicovaginale 
M-8241/3 Serotonin produkující karcinoid 

Serózní 
Adenofibrom 

M-9014/0 NS 
M-9014/1 hraniční malignity 
M-9014/3 maligní 
M-9014/3 adenokarcinofibrom 
M-8441/3 adenokarcinom, NS (C56.9) 
M-8460/3 adenokarcinom, papilární 

(C56.9) 
M-8441/0 adenom, microcystický 

Serózní, pokračování 
Cystadenofibrom 

M-9014/0 NS 
M-9014/1 hraniční malignity 
M-9014/3 maligní 
M-9014/3 cystadenokarcinofibrom 
M-8441/3 cystadenokarcinom, NS 

(C56.9) 
M-8460/3 cystadenokarcinom, papilární 

(C56.9) 

Cystadenom 
M-8441/0 NS (C56.9) 
M-8442/1 hraniční malignity (C56.9) 
M-8460/0 papilární, NS (C56.9) 
M-8462/1 papilární, hraniční 

malignity (C56.9) 
M-8441/0 cystom (C56.9) 
M-8441/3 karcinom (C56.9) 
M-8460/3 karcinom, mikropapilární 

(C56.9) 
M-8441/0 mikrocystický adenom 

Nádor 
M-8442/1 NS, nízkého maligního 

potenciálu (C56.9) 
M-8442/1 atypický, proliferující 

(C56.9) 
M-8462/1 papilární, atypický, 

proliferující (C56.9) 
M-8462/1 papilární, nízkého 

maligního potenciálu 
(C56.9) 

M-8462/1 papilární cystický nádor 
hraniční malignity (C56.9) 

M-8461/3 papilární karcinom, primární, 
peritonea (C48.1 ) 

Povrchový 
M-8461/3 papilární karcinom (C56.9) 
M-8463/1 papilární nádor hraniční 

malignity (C56.9) 
M-8461/0 papilom (C56.9) 

Sertoliho a Leydigovy buňky, 
nádor 

M-8631/1 NS 
M-8631/0 dobře diferencovaný 
M-8631/1 intermediární diferenciace 
M-8634/1 intermediární diferenciace, 

s heterologními elementy 
M-8631/3 nízce diferencovaný 
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Sertoliho a Leydigovy buňky, 
nádor, pokračování 

M-8634/3 nízce diferencovaný, 
s heterologními elementy 

M-8633/1 retiformní 
M-8634/1 retiformní, s heterologními 

elementy 
M-8631/3 sarkomatoidní 

Sertoliho buňky 
M-8640/1 adenom 
M-8640/3 karcinom (C62._) 

Nádor 
M-8640/1 NS 
M-8641/0 bohatý na lipidy (C56.9) 
M-8641/0 se střádáním lipidů (C56.9) 
M-8642/1 velkobuněčný, kalcifikující 
C62.1 Sestouplé varle 
M-8588/3 SETTLE 

Sex cord 
M-8593/1 elementy, malé množství ve 

stromálním nádoru (C56.9) 
M-8623/1 nádor s anulárními tubuly 

(C56.9) 
M-8590/1 nádor, NS 
M-8590/1 Sex cord gonadostromální nádor 
M-9701/3 Sézaryho nemoc 
M-9701/3 Sézaryho syndrom 
M-8082/3 Schminckeův nádor (C11._) 

Schneiderova membrána 
M-8121/3 karcinom (C30.0, C31._) 

Papilom 
M-8121/0 NS (C30.0, C31._) 
M-8121/1 invertovaný (C30.0, C31._) 
M-8121/1 onkocytární (C30.0, C31._) 

Schwannom 
M-9560/0 NS 
M-9560/0 ancientní 
M-9560/0 celulární 
M-9560/0 degenerovaný 
M-9560/3 maligní, NS [obs] 
M-9561/3 maligní, s rhabdomyo-

blastickou diferenciací 
M-9560/0 melanotický 
M-9560/0 pigmentovaný 
M-9560/0 plexiformní 
M-9560/0 psamomatózní 

Schwannom, pokračování 
M-9561/3 s rhabdomyoblastickou 

diferenciací, maligní 
M-8974/1 Sialoblastom 

Sideroblasty 
M-9982/3 prsténčité, u refrakterní 

anémie (C42.1) 
M-9980/3 refrakterní anémie, bez 

sideroblastů (C42.1) 
M-9982/3 u refrakterní anémie (C42.1) 

Sigmoideum 
C18.7 NS 
C18.7 colon 
M-9131/0 Simplex, hemangioma 
M-8231/3 Simplex, karcinom 

Sinonazální papilom 
M-8121/0 NS (C30.0, C31._) 
M-8121/0 exofytický (C30.0, C31._) 
M-8121/0 fungiformní (C30.0, C31._) 

Sinus 
C31.1 ethmoidalis 
C31.2 frontalis 
C31.0 maxillaris 
C31.9 paranasální 
C31.3 sphenoidalis 
M-9071/3 Sinus endodermální, nádor 
M- - - - - - -  Sinusová histiocytóza s masivní 

lymfadenopatií (viz SNOMED) 
C69.2 Sítnice 
C77.0 Skalenová uzlina 

Skapulární oblast 
C76.1 NS 
C44.5 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.3 NS (sarkom, lipom) 
C47.3 autonomní nervový systém 
C49.3 fibrózní tkáň 
C44.5 kůže 
C49.3 měkká tkáň 
C47.3 periferní nerv 
C49.3 podkožní tkáň 
C49.3 tuková tkáň 
C49.3 vazivová tkáň 
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Skirhotický 
M-8141/3 adenokarcinom 
M-8141/3 karcinom 
M-8172/3 karcinom, hepatocelulární 

(C22.0) 

Sklerozující 
M-8350/3 adenokarcinom, neopouzdřený 

(C73.9) 
M- - - - - - -  adenóza (viz SNOMED) 
M-8092/3 bazocelulární karcinom, 

infiltrující (C44._) 
M-8832/0 hemangiom (C44._) 
M-8172/3 hepatocelulární karcinom 

(C22.0) 
M-8407/3 karcinom vývodu potní žlázy 

(C44._) 
M-8350/3 karcinom, neopouzdřený 

(C73.9) 
M-8350/3 karcinom, papilární, difuzní 

(C73.9) 
M-8851/3 liposarkom 
M-8350/3 nádor, neopouzdřený, 

sklerozující (C73.9) 
M-8602/0 nádor, stromální (C56.9) 
M-8350/3 papilární karcinom, difuzní 

(C73.9) 
M-8602/0 stromální nádor (C56.9) 
C30.0 Skořepa nosní 
C53.8 Skvamokolumnární junkce, cervix 
C42.2 Slezina 
C25.9 Slinivka břišní, NS 

Slinná žláza 
C08.9 NS (vyjma malé slinné žlázy, 

NS C06.9; (viz Pravidla pro 
kódování, str. 47 a poznámka 
u C08)  

C06.9 malá, NS (viz pravidla pro 
kódování, str. 47 a poznámka 
u C08) 

C08.9 velká, NS 
M-8940/0 Slinná žláza, smíšený nádor, NS 

(C07._, C08._) 
M-8940/3 Slinná žláza, smíšený nádor, 

maligní (C07._, C08._) 

Sliznice 
C03.9 alveolární, NS 
C03.1 alveolární, dolní 
C03.0 alveolární, horní 

Sliznice, pokračování 
C03.9 alveolárního výběžku, NS 
C03.1 alveolárního výběžku, dolní 
C03.0 alveolárního výběžku, horní 
C06.0 bukální 
C30.0 nosní 
C00.4 rtu dolního 
C00.3 rtu horního 
C00.5 rtu, NS 
C06.0 tvářová 
C06.9 ústní 
M-8746/3 Slizniční lentiginózní melanom 
M-9281/0 Složený odontom (C41._) 

Slzný, á 
C69.5 vak 
C69.5 vývod, NS 
C69.5 žláza 
C69.5 Slzovod 
M-8760/0 Smíšený (kompoziční) névus 

(C44._) 

Smíšený, á, é 
M-8281/0 acidofilní-bazofilní adenom 

(C75.1) 
M-8281/3 acidofilní-bazofilní karcinom 

(C75.1) 
M-8154/3 acinární-endokrinní karcinom 

(C25._) 
M-8560/3 adenokarcinom a dlaždicový 

karcinom 
M-8560/3 adenokarcinom 

a epidermoidní karcinom 
M-8244/3 adenokarcinom-karcinoid 
M-8213/0 adenomatózní a 

hyperplastický polyp (C18._) 
M-8902/3 alveolární rhabdomyosarkom 

a embryonální 
rhabdomyosarkom 

M-8094/3 bazocelulární-dlaždicový 
karcinom (C44._) 

M-8281/3 bazofilní-acidofilní adenom 
(C75.1) 

M-8281/3 bazofilní-acidofilní karcinom 
(C75.1) 

Buněčně smíšený 
M-8323/3 adenokarcinom 
M-8323/0 adenom 
M-8375/0 adrenální kortikální 

adenom (C74.0) 
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Smíšený, á, é, pokračování 
M-8560/0 dlaždicový a glandulární 

papilom 
M-8094/3 dlaždicový karcinom 

a bazaliom (C44._) 
M-8560/3 dlaždicový karcinom 

a adenokarcinom 
M-8523/3 duktální karcinom, infiltrující, 

s jinými typy karcinomu 
(C50._) 

M-8154/3 duktální-endokrinní karcinom 
(C25._) 

M-9081/3 embryonální karcinom 
a teratom 

M-8902/3 embryonální 
rhabdomyosarkom a 
alveolární rhabdomyosarkom 

M-8154/3 endokrinní-acinární karcinom 
(C25._) 

M-8154/3 endokrinní-duktální karcinom 
(C25._) 

M-9383/1 ependymom-subependymom 
M-8560/3 epidermoidní karcinom 

a adenokarcinom 
M-8770/3 epiteloidní a vřetenobuněčný 

melanom 
M-8154/3 exokrinní a insulární 

adenokarcinom (C25._) 
M-8346/3 folikulární-medulární 

karcinom (C73.9) 
M-9085/3 germinální nádor 
M-8560/0 glandulární a dlaždicový 

papilom 
M-9382/3 gliom (C71._) 
M-8180/3 hepatocelulární a 

cholangiocelulární karcinom 
M-8213/0 hyperplastický a 

adenomatózní polyp (C18._) 
M-8180/3 cholangiocelulární 

a hepatocelulární karcinom 
(C22.0) 

M-8523/3 infiltrující duktální karcinom 
s jinými typy karcinomu 
(C50._) 

M-8524/3 infiltrující lobulární karcinom 
s jinými typy karcinomu 
(C50._) 

M-8154/3 insulární a exokrinní 
adenokarcinom (C25._) 

M-8244/3 karcinoid-adenokarcinom 

Smíšený, á, é, pokračování 
M-8855/3 liposarkom 
M-8524/3 lobulární karcinom infiltrující, 

s jinými typy karcinomu 
(C50._) 

M-8045/3 malobuněčný karcinom 
M-8346/3 medulární-folikulární 

karcinom (C73.9) 
M-8347/3 medulární-papilární karcinom 

(C73.9) 
M-9537/0 meningiom (C70._) 
M-8990/1 mezenchymální nádor 
M-8990/3 mezenchymální sarkom 
M-8951/3 mezodermální nádor 
M-8254/3 mucinózní a non-mucinózní 

bronchioloalveolární 
karcinom (C34._) 

M-8950/3 Müllerovský nádor (C54._) 

Nádor 
M-8940/0 NS 
M-8940/3 maligní, NS 
M-8951/3 mezodermální 
M-8950/3 Müllerovský (C54._) 
M-9362/3 pineální (C75.3) 
M-8940/0 slinné žlázy, NS (C07._, 

C08._) 
M-8940/3 slinné žlázy, maligní 

(C07._, C08._) 
M-8592/1 nádor ze stromatu 

zárodečných pruhů, smíšené 
formy 

M-8254/3 non-mucinózní a mucinózní 
bronchioloalveolární 
karcinom (C34._) 

M-8347/3 papilární-medulární karcinom 
(C73.9) 

M-9362/3 pineální nádor (C75.3) 
M-9362/3 pineocytom-pineoblastom 

(C75.3) 
M-8902/3 rhabdomyosarkom, alveolární 

a embryonální 
M-9085/3 seminom a teratom 
M-9383/1 subependymom-ependymom 
M-8255/3 subtypy, v adenokarcinomu 
M-9081/3 teratom a embryonální 

karcinom 
M-9085/3 teratom a seminom 
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Smíšený, á, é, pokračování 
Typ 

M-8902/3 rhabdomyosarkomu 
M-8582/1 thymomu, NS (C37.9) 
M-8582/3 thymomu, maligní (C37.9) 
M-8770/3 vřetenobuněčný a epiteloidní 

melanom 

Solidní 
M-8452/1 a cystický nádor (C25._) 
M-8452/1 a papilární epitelový nádor 

(C25._) 
M-8230/3 adenokarcinom s hlenotvorbou 
M-8230/3 karcinom s hlenotvorbou 
M-8230/3 karcinom, NS 
M-8452/3 pseudopapilární karcinom 

(C25._) 
M-8452/1 pseudopapilární nádor (C25._) 
M-9080/1 teratom 
M-8230/2 typ duktálního karcinomu in 

situ (C50._) 
M-8230/2 typ intraduktálního karcinomu 

Solitární 
M- - - - - - - cysta (viz SNOMED) 
M-8815/0 fibrózní nádor 
M-8815/3 fibrózní nádor, maligní 
M-9731/3 myelom 
M-9731/3 plazmocytom 
M-8156/1 Somatostatin produkující buňky, 

nádor, NS 
M-8156/3 Somatostatin produkující buňky, 

nádor, maligní 
M-8156/1 Somatostatinom, NS 
M-8156/3 Somatostatinom, maligní 

Spánek 
C44.3 NS 
C44.3 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.0 NS (sarkom, lipom) 
C47.0 autonomní nervový systém 
C49.0 fibrózní tkáň 
C44.3 kůže 
C49.0 měkká tkáň 
C47.0 periferní nerv 
C49.0 podkožní tkáň 
C49.0 tuková tkáň 
C49.0 vazivová tkáň 
M-9063/3 Spermatocytický seminom (C62._) 

M-9063/3 Spermatocytom (C62._) 
C41.0 Sphenoidale, os 
C31.3 Sphenoidalis, sinus 
C21.1 Sphincter ani, musculus 

Spinalis, spinální 
C70.1 arachnoidea 
C70.1 dura mater 
C70.1 meningy 
C72.5 nervus accessorius 
C70.1 pia mater 

Spiradenom 
M-8403/0 NS (C44._) 
M-8403/0 ekrinní (C44._) 
M-8403/3 ekrinní, maligní (C44._) 
M-8770/0 Spitzové, névus (C44._) 
C77.2 Splenická uzlina 

Spodina dutiny ústní 
C04.9 NS 
C04.1 boční část 
C04.0 přední část 

Spodní plocha jazyka 
C02.2 NS 
C02.2 přední 
C02.2 přední 2/3 

Spojený, á s terapií 
Akutní myeloidní leukemie 

M-9920/3 NS 
M-9920/3 alkylačními látkami 
M-9920/3 epipodofylotoxinem 

Myelodysplastický syndrom 
M-9987/3 NS 
M-9987/3 alkylačními látkami 
M-9987/3 epipodofylotoxinem 
C69.0 Spojivka 
C41.4 Spona stydká 

Spongioblastom, a 
M-9421/1 NS (C71._) [obs] 
M-9440/3 multiformní (C71._) 
M-9423/3 polare (C71._) 
M-9423/3 polární (C71._) 
M-9423/3 primitivní polární (C71._) 

[obs] 
M-9504/3 Spongioneuroblastom 
M-9514/1 Spontánně regredovaný 

retinoblastom (C69._) 
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M-8076/2 Sporná stromální invaze 
u dlaždicového karcinomu in situ 
(C53._) 

M-8076/2 Sporná stromální invaze 
u epidermoidního karcinomu 
in situ (C53._) 

C38.0 Srdce 
M- - - - - - -  Steatocystom, mnohočetný (viz 

SNOMED) 

Stehno 
C76.5 NS 
C44.7 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.2 NS (sarkom, lipom) 
C47.2 autonomní nervový systém 
C49.2 fibrózní tkáň 
C49.2 kosterní sval 
C44.7 kůže 
C49.2 měkká tkáň 
C47.2 periferní nerv 
C49.2 podkožní tkáň 
C49.2 sval 
C49.2 šlacha 
C49.2 šlachová pochva 
C49.2 tuková tkáň 
C49.2 vazivová tkáň 
C07.9 Stensenův vývod 
C49.0 Sternocleidomastoideus, musculus 
C41.3 Sternokostální kloub 
M-8670/0 Steroidní buňky, nádor, NS 

(C56.9) 
M-8670/3 Steroidní buňky, nádor, maligní 

(C56.9) 
M-9302/0 Stínové buňky - nádor, 

odontogenní (C41._) 
M-8345/3 Stroma amyloidní, medulární 

karcinom (C73.9) 
C54.1 Stroma endometria 
M-8512/3 Stroma lymfoidní, medulární 

karcinom  

Stroma zárodečných pruhů, 
nádor 

M-8590/1 NS 
M-8591/1 neúplně diferencovaný 
M-8592/1 smíšené formy 

Stromální 
M-8931/3 endometrióza (C54.1) 
M- - - - - - -  hyperplazie (viz SNOMED) 
M-8931/3 myóza, NS (C54.1) 
M-8931/3 myóza, endolymfatická 

(C54.1) 

Nádor 
M-8935/1 NS 
M-8935/0 benigní 
M-8936/1 gastrointestinální, NS 
M-8936/0 gastrointestinální, benigní 
M-8936/3 gastrointestinální, maligní 
M-8936/1 gastrointestinální, nejistého 

maligního potenciálu 
M-8590/1 gonadální 
M-8590/1 ovariální (C56.9) 
M-8602/0 sklerozující (C56.9) 
M-8590/1 testikulární (C62._) 

Sarkom 
M-8935/3 NS 
M-8930/3 endometrální, NS (C54.1) 
M-8931/3 endometrální, nízkého 

stupně (low grade) 
(C54.1) 

M-8930/3 endometrální, vysokého 
stupně (high grade) 
(C54.1) 

M-8936/3 gastrointestinální 
M-8930/0 uzel, endometrální (C54.1) 
M-8931/3 Stromatóza endometrální (C54.1) 
C05.9 Strop dutiny ústní 
C11.0 Strop nazofaryngu 

Struma 
M-- - - - - -  NS (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  adenomatózní (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  endemická (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  koloidní (viz SNOMED) 

Struma ovarii 
M-9090/0 NS (C56.9) 
M-9091/1 a karcinoid (C56.9) 
M-9090/3 maligní (C56.9) 
M-9091/1 Strumakarcinoid (C56.9) 
M-8641/0 Střádání lipidů, nádor ze Sertoliho 

buněk 
M-8641/0 Střádání lipidů, tubulární 

androblastom 



  Abecední rejstřík   S 

  249 

 

M- - - - - /-2 Středně diferencovaný (viz kód pro 
stupeň nádoru, str. 44) 

M-8332/3 Středně diferencovaný folikulární 
adenokarcinom (C73.9) 

M-8332/3 Středně diferencovaný folikulární 
karcinom (C73.9) 

M- - - - - /-2 Středně dobře diferencovaný (viz 
kód pro stupeň nádoru, str. 44) 

Střední 
C71.9 jáma lební 
C34.2 lalok, bronchus 
C34.2 lalok, plíce 
C15.4 třetina jícnu 
C30.1 ucho 
C02.0 Střední čára jazyka 
M-9719/3 Střední čáry, retikulóza, maligní 

[obs] 
C50.8 Střední část prsu 
M-8453/1 Střední dysplazie, intraduktální 

papilární, v mucinózním nádoru 
(C25._) 

M-8470/1 Střední dysplazie, v mucinózním 
cystickém nádoru (C25._) 

C71.7 Střední mozek 

Střevo 
C26.0 NS 
C17.9  tenké, NS 
C18.9 tlusté, NS (vyjma rectum, NS 

C20.9 a rektosigmoideální 
junkce C19.9) 

M-8506/0 Subareolární duktální 
papilomatóza (C50.0) 

C49.3 Subclavia, arteria 

Subependymální 
M-9383/1 astrocytom, NS (C71._) 
M-9384/1 astrocytom, obrovskobuněčný 

(C71._) 
M-9383/1 gliom (C71._) 
M-9383/1 Subependymom (C71._) 
M-9383/1 Subependymom-ependymom, 

smíšený 
M-8832/0 Subepidermální nodulární fibróza 

(C44._) 
C32.2 Subglottis 
C77.4 Subinguinální uzlina 

C77.3 Subklavikulární uzlina 
C08.1 Sublingualis, glandula 
C77.0 Sublinguální uzlina 
C08.1 Sublinguální žláza, vývod 
C08.0 Submandibularis, glandula 
C77.0 Submandibulární uzlina 
C08.0 Submandibulární žláza, vývod 
C77.0 Submaxilární uzlina 
C77.0 Submentální uzlina 
C77.3 Subskapulární uzlina 

Sulcus 
C06.1 alveolaris 
C06.1 buccalis 
C06.1 labialis 

Superficiální,ě 
M-8091/3 bazocelulární karcinom, 

multifokální (C44._) 
M-8850/1 dobře diferencovaný 

liposarkom 
M-8850/1 dobře diferencovaný 

liposarkom měkké tkáně  
M-8743/3 se šířící melanom (C44._) 
C32.1 Supraglottis 

Supraklavikulární oblast 
C76.0 NS 
C44.4 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.0 NS (sarkom, lipom) 
C47.0 autonomní nervový systém 
C49.0 fibrózní tkáň 
C44.4 kůže 
C49.0 měkká tkáň 
C47.0 periferní nerv 
C49.0 podkožní tkáň 
C49.0 tuková tkáň 
C77.0 uzlina 
C49.0 vazivová tkáň 
C77.0 Supraklavikulární uzlina 
C74.9 Suprarenalis, glandula 
C74.9 Suprarenální 
C71.9 Supraselární 
C71.0 Supratentoriální mozek, NS (viz 

také mozek) 
M-9373/3 Supratentoriální PNET 
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Sval 
C49.9 NS 
C49.2 bérce 
C49.1 biceps brachii 
C49.2 biceps femoris 
C49.6 boku 
C49.1 brachialis 
C49.4 břicha 
C49.4 břišní stěny 
C49.1 coracobrachialis 
C49.1 deltoideus 
C49.2 dolní končetiny 
C49.2 gastrocnemius 
C49.5 gluteus maximus 
C49.0 hlavy 
C49.5 hráze 
C49.0 hrdla 
C49.3 hrudníku 
C49.5 hýždě 
C49.4 iliopsoas 
C49.3 intercostalis 
C49.9 kosterní, NS 
C49.0 kštice 
C49.3 latissimus dorsi 
C49.0 masseter 
C49.2 nohy 
C49.0 obličeje 
C49.1 palce ruky 
C49.5 pánve 
C49.1 paže 
C49.3 pectoralis maior 
C49.2 prstu nohy 
C49.1 prstu ruky 
C49.1 předloktí 
C49.4 psoas 
C49.2 quadriceps femoris 
C49.1 ramene 
C49.4 rectus abdominis 
C49.1 ruky 
C49.5 sakrokokcygeální oblasti 
C49.2 stehna 
C49.3 stěny hrudníku 
C49.0 sternocleidomastoideus 
C49.3 trapezius 
C49.1 triceps brachii 
C49.6 trupu, NS 
C49.6 zad 
C69.6 zevní okohybný 
M-8897/1 Sval hladký, nádor, NS 

M-8897/1 Sval hladký, nádor, nejistého 
maligního potenciálu 

C24.0 Svěrač Oddiho 
C47.9 Sympatický nervový systém, NS 
M-9500/3 Sympatikoblastom 
M-8681/1 Sympatikus, paragangliom 
C41.4 Symphysis pubica 
M-8893/0 Symplastický leiomyom 
M-9531/0 Syncytiální meningiom (C70._) 

Syndrom 
M-9986/3 5q delece (5q-), 

s myelodysplastickým 
syndromem 

M-9964/3 hypereosinofilní 

Myelodysplastický 
M-9989/1 NS (C42.1) 
M-9895/3 akutní myeloidní leukemie 

bez předchozího MDS 
M-9895/3 akutní myeloidní leukemie 

s předchozím MDS 
M-9986/3 se syndromem 5q delece 

(5q-) 
M-9989/1 preleukemický (C42.1) [obs] 
M-9701/3 Sézaryho 
C49.9 Synovialis, NS 
M- - - - - - -  Synoviální chondromatóza 

(viz SNOMED) 
M- - - - - - -  Synoviální osteochondromatóza 

(viz SNOMED) 

Synoviální sarkom 
M-9040/3 NS 
M-9043/3 bifázický 
M-9042/3 epiteloidní 
M-9041/3 monofázický fibrózní 
M-9041/3 vřetenobuněčný 

Synoviom 
M-9040/3 NS 
M-9040/0 benigní 
M-9040/3 maligní 
M- - - - - - -  Synovitis, pigmentovaná 

vilonodulární (viz SNOMED) 
M-8400/0 Syringoadenom, NS (C44._) 
M-8406/0 Syringoadenom, papilární (C44._) 
M-8406/0 Syringocystadenom, papilární 

(C44._) 
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M-8406/0 Syringocystadenoma papilliferum 
(C44._) 

M-8392/0 Syringofibroadenom (C44._) 

Syringom 
M-8407/0 NS (C44._) 
M-8940/0 chondroidní (C44._) 
M-8940/3 chondroidní, maligní (C44._) 
M-8407/3 Syringomatózní karcinom (C44._) 

Systémová 
M-- - - - - -  hemangiomatóza (viz 

SNOMED) 
M-- - - - - -  lymfangiomatóza (viz 

SNOMED) 
M-9741/3 mastocytóza 
M-9769/1 nemoc lehkých řetězců  

Šlacha 
C49.9 NS 
C49.2 bérce 
C49.6 boku 
C49.2 dolní končetiny 
C49.0 hrdla 
C49.2 jamky podkolenní 
C49.2 kolene 
C49.2 kotníku 
C49.2 kyčle 
C49.2 nohy 
C49.1 palce ruky 
C49.2 paty 
C49.1 paže 
C49.2 prstu nohy 
C49.1 prstu ruky 
C49.1 předloktí 
C49.1 ruky 
C49.2 stehna 
C49.6 zad 
C49.1 zápěstí 

Šlachová pochva 
C49.9 NS 
C49.2 bérce 
C49.2 dolní končetiny 
C49.0 hrdla 
C49.2 jamky podkolenní 
C49.2 kolene 
C49.2 kotníku 
C49.2 kyčle 
C49.2 nohy 
C49.1 palce ruky 
C49.2 paty 

Šlachová pochva, pokračování 
C49.1 paže 
C49.2 prstu nohy 
C49.1 prstu ruky 
C49.1 předloktí 
C49.1 ruky 
C49.2 stehna 
C49.6 zad 
C49.1 zápěstí 
C63.2 Šourek, NS 
C63.2 Šourek, kůže 
M- - - - - /-3 Špatně diferencovaný (viz kód pro 

stupeň nádoru, str. 44) 
M-8631/3 Špatně diferencovaný nádor ze 

Sertoliho a Leydigových buněk 
M-8634/3 Špatně diferencovaný nádor ze 

Sertoliho a Leydigových buněk, 
s heterologními elementy 

C10.4 Štěrbina, branchiální (pokud je 
místem vzniku nádoru) 

C32.3 Štítná chrupavka 
C73.9 Štítná žláza NS 

T 
M-9837/3 T ALL, kortikální (viz také 

M-9729/3) 
M-9837/3 T ALL, zralá (viz také M-9729/3) 
M-- - - - /-5 T buňky (viz kód příslušnosti 

k buněčné řadě, str. 45) 
M-9831/1 T buňky, lymfocytóza z velkých 

granulárních buněk 
M-9718/3 T buňky, lymfoproliferativní 

porucha, primární kožní CD30+ 
(C44._) 

M-9391/3 Tanycytický ependymom (C71._) 
C71.8 Tapetum 
C40.3 Tarzální kost 
M- - - - - - -  Těhotenský luteom (viz SNOMED) 
M-9183/3 Telangiektatický osteosarkom 

(C40._, C41._) 
C57.7 Těleso, Wolffovo 
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Tělo 
C54.9 děložní 
C25.1 pankreatu 
C16.2 žaludku 
C41.0 Temporale, os 
C71.2 Temporální lalok 
C41.1 Temporomandibulární kloub 

Tenké střevo 
C17.9 NS 
C17.0 duodenum 
C17.2 ileum (vyjma ileocékální 

chlopeň C18.0) 
C17.1 jejunum 
C17.3 Meckelův divertikl (pokud je 

místem vzniku nádoru) 
M-9764/3 Tenké střevo, imunoproliferativní 

nemoc (C 17._) 
M-9252/0 Tenosynoviální obrovskobuněčný 

nádor (C49._) 
M-9252/3 Tenosynoviální obrovskobuněčný 

nádor, maligní (C49._) 
M- - - - - - -  Tenosynovitis, nodulární (viz 

SNOMED) 
C70.0 Tentorium cerebelli 
C70.0 Tentorium, NS 
M-9080/3 Teratoblastom, maligní 
M-9502/3 Teratoidní meduloepiteliom 

(C69.4) 
M-9502/0 Teratoidní meduloepiteliom, 

benigní (C69.4) 
M-9508/3 Teratoidní/rhabdoidní nádor, 

atypický (C71._) 
M-9081/3 Teratokarcinom 

Teratom 
M-9080/1 NS 
M-9081/3 a embryonální karcinom, 

smíšený 
M-9085/3 a seminom, smíšený 
M-9080/0 adultní, NS 
M-9080/0 adultní, cystický 
M-9082/3 anaplastický, maligní 
M-9080/0 benigní 
M-9080/0 cystický, NS 
M-9080/0 cystický, adultní 
M-9080/0 diferencovaný 
M-9080/3 embryonální 

Teratom, pokračování 
M-9083/3 intermediární, maligní 
M-9101/3 kombinovaný 

s choriokarcinomem 

Maligní 
M-9080/3 NS 
M-9082/3 anaplastický 
M-9083/3 intermediární 
M-9082/3 nediferencovaný 
M-9102/3 trofoblastický 
M-9082/3 nediferencovaný, maligní 
M-9080/3 nezralý, NS 
M-9080/3 nezralý, maligní 
M-9084/3 s maligní transformací 
M-9080/1 solidní 
M-9102/3 trofoblastický, maligní 
M-9080/0 zralý 
M-8525/3 Terminální vývod, adenokarcinom 
M-8640/1 Testikulární adenom (C62._) 
M-8590/1 Testikulární stromální nádor 

(C62._) 
C62.9 Testis, NS 
M-8077/2 Těžká dysplazie, v CIN III (C53._) 

Těžkých řetězců - nemoc 
M-9762/3 NS 
M-9762/3 alfa 
M-9762/3 gamma 
M-9762/3 mu 
M-9768/1 T-gama lymfoproliferativní nemoc 
C71.0 Thalamus 
M-8600/0 Theka, nádor z buněk theky 

(C56.9) 
M-8621/1 Thekagranulózový nádor (C56.9) 

Thekom 
M-8600/0 NS (C56.9) 
M-8601/0 luteinizovaný (C56.9) 
M-8600/3 maligní (C56.9) 
C15.1 Thoracica, pars oesophagi 
C49.3 Thoracicus, ductus 

Thymom 
M-8580/1 NS (C37.9) 
M-8580/3 NS, maligní (C37.9) 
M-8585/1 atypický, NS (C37.9) 
M-8585/3 atypický, maligní (C37.9) 
M-8580/0 benigní (C37.9) 
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Thymom, pokračování 
M-8583/1 bohatý na lymfocyty, NS 

(C37.9) 
M-8583/3 bohatý na lymfocyty, maligní 

(C37.9) 
M-8587/0 ektopický hamartomatózní 
M-8585/1 epiteliální, NS (C37.9) 
M-8585/3 epiteliální, maligní (C37.9) 
M-8587/0 hamartomatózní, ektopický 
M-8584/1 kortikální, NS (C37.9) 
M-8584/3 kortikální, maligní (C37.9) 
M-8583/1 lymfocytický, NS (C37.9) 
M-8583/3 lymfocytický, maligní (C37.9) 
M-8580/3 maligní, NS (C37.9) 
M-8581/1 medulární, NS (C37.9) 
M-8581/3 medulární, maligní (C37.9) 
M-8583/1 organoidní, NS (C37.9) 
M-8583/3 organoidní, maligní (C37.9) 
M-8583/1 převážně kortikální, NS 

(C37.9) 
M-8583/3 převážně kortikální, maligní 

(C37.9) 
M-8582/1 smíšený typ, NS (C37.9) 
M-8582/3 smíšený typ, maligní (C37.9) 
M-8581/1 typ A, NS (C37.9) 
M-8581/3 typ A, maligní (C37.9) 
M-8582/1 typ AB, NS (C37.9) 
M-8582/3 typ AB, maligní (C37.9) 
M-8583/1 typ B1, NS (C37.9) 
M-8583/3 typ B1, maligní (C37.9) 
M-8584/1 typ B2, NS (C37.9) 
M-8584/3 typ B2, maligní (C37.9) 
M-8585/1 typ B3, NS (C37.9) 
M-8585/3 typ B3, maligní (C37.9) 
M-8586/3 typ C (C37.9) 
M-8581/1 vřetenobuněčný, NS (C37.9) 
M-8581/3 vřetenobuněčný, maligní 

(C37.9) 

Thymu podobná, é 
M-8589/3 diferenciace, v karcinomu 
M-8588/3 diferenciace, ve vřeteno-

buněčném nádoru 
M-8589/3 elementy, v karcinomu 
M-8588/3 elementy, ve vřeteno-

buněčném epitelovém 
nádoru 

C37.9 Thymus 
M-8586/3 Thymus, karcinom, NS (C37.9) 

M-8585/3 Thymus, karcinom, dobře 
diferencovaný (C37.9) 

C73.9 Thyreoglossus, ductus 
M- - - - - - -  Thyreoglossus, ductus, cysta 

(viz SNOMED) 
C32.3 Thyreoidea, cartilago 
C73.9 Thyreoidea, glandula 
C40.2 Tibia 
C77.4 Tibiální uzlina 
M-9261/3 Tibie, adamantinom (C40.2) 
C18.9 Tlusté střevo, NS (vyjma rectum, 

NS C20.9 a rektosigmoideální 
junkce C19.9) 

C18.9 Tlusté střevo, NS 
C11.1 Tonsila pharyngea 

Tonsilla 
C09.9 NS (vyjma tonsilla lingualis 

C02.4 a tonsilla pharyngea 
C11.1) 

C02.4 lingualis 
C09.9 palatina 
C11.1 pharyngea 
C09.0 Tonsillaris, fossa 
C72.0 Torakální mícha 

Trabekulární 
M-8190/3 adenokarcinom 
M-8190/0 adenom 
M-8336/0 adenom, hyalinizující (C73.9) 
M-8332/3 folikulární adenokarcinom 

(C73.9) 
M-8332/3 folikulární karcinom (C73.9) 
M-8190/3 karcinom 
C72.3 Tractus opticus 
C44.2 Tragus 
C33.9 Trachea 
C77.1 Tracheální uzlina 
C77.1 Tracheobronchiální uzlina 

Trakt 
C24.9 biliární, NS 
C26.9 gastrointestinální, NS 
C39.0 horní respirační, NS 
C26.0 intestinální, NS 
C63.9 mužský genitourinální, NS 
C39.9 respirační, NS 
C57.9 ženský genitourinální, NS 
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M-9084/3 Transformace, maligní, 
v dermoidní cystě (C56.9) 

M-9084/3 Transformace, maligní, v teratomu 
C18.4 Transversum, colon 
C49.3 Trapezius, musculus 
M- - - - - - -  Traumatický neurom (viz 

SNOMED) 
C26.9 Trávicí ústrojí, NS 
C49.1 Triceps brachii, musculus 
C72.5 Trigeminus, nervus 
C67.0 Trigonum vesicae 
C06.2 Trigonum, retromolární 
M-9940/3 Trichocelulární leukemie (C42.1) 
M-8391/0 Trichodiskom (C44._) 
M-8100/0 Trichoepiteliom (C44._) 
M-8101/0 Trichofolikulom (C44._) 

Tricholemální 
M-8103/0 cysta, proliferující 
M-8102/3 karcinom (C44._) 
M-8103/0 nádor, proliferující 
M-8102/3 Tricholemokarcinom (C44._) 
M-8102/0 Tricholemom (C44._) 
M-9561/3 Tritonský nádor, maligní 

Trofoblastický 
M-9102/3 maligní teratom 
M-9104/1 nádor, „placental site” (C58.9) 
M-9105/3 nádor, epitelioidní 
C72.5 Trochlearis, nervus 

Trombocytemie 
M-9962/3 esenciální (C42.1) 
M-9962/3 esenciální, hemoragická 

(C42.1) 
M-9962/3 idiopatická (C42.1 ) 
M-9962/3 idiopatická, hemoragická 

(C42.1) 
C30.1 Trubice Eustachova 
C49.4 Truncus coeliacus 

Trup 
C76.7 NS 
C44.5 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.6 NS (sarkom, lipom) 
C47.6 autonomní nervový systém 
C49.6 fibrózní tkáň 

Trup, pokračování 
C49.6 kosterní sval 
C44.5 kůže 
C49.6 měkká tkáň 
C47.6 periferní nerv 
C49.6 podkožní tkáň 
C49.6 sval 
C49.6 tuková tkáň 
C49.6 vazivová tkáň 
C71.5 Třetí komora, NS 
C71.5 Třetí komora, plexus choroideus 

Tříslo 
C76.3 NS 
C44.5 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.5 NS (sarkom, lipom) 
C47.5 autonomní nervový systém 
C49.5 fibrózní tkáň 
C44.5 kůže 
C49.5 měkká tkáň 
C47.5 periferní nerv 
C49.5 podkožní tkáň 
C49.5 tuková tkáň 
C77.4 uzlina 
C49.5 vazivová tkáň 
C30.1 Tuba auditiva 
C57.0 Tuba uterina 
C57.8 Tuboovariální 

Tubulární 
M-8523/3 a infiltrující duktální karcinom 

(C50._) 
M-8211/3 adenokarcinom 

Adenom 
M-8211/0 NS 
M-8640/1 Pickův 
M-8210/3 s adenokarcinomem 
M-8210/2 s adenokarcinomem in situ 
M-8641/0 androblastom se střádáním 

lipidů (C56.9) 
M-8640/1 androblastom, NS 
M-8245/1 karcinoid 
M-8211/3 karcinom 
M-8263/3 Tubulopapilární adenokarcinom 

Tubulovilózní adenom 
M-8263/0 NS 
M-8263/3 s adenokarcinomem 
M-8263/2 s adenokarcinomem in situ 
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M-8623/1 Tubuly, anulární, stromální 
gonadální nádor (C56.9) 

Tuková tkáň 
C49.9 NS 
C49.3 axily 
C49.2 bérce 
C49.6 boku 
C49.4 břišní stěny 
C49.0 cervikální oblasti 
C49.2 dolní končetiny 
C49.5 gluteální oblasti 
C49.0 hlavy 
C49.0 hrdla 
C49.5 hýždě 
C49.3 infraklavikulární oblasti 
C49.5 inguinální oblasti 
C49.1 jamky loketní 
C49.2 jamky podkolenní 
C49.2 kolene 
C49.0 kštice 
C49.2 kyčle 
C49.1 loketní jamky 
C49.2 nohy 
C49.0 obličeje 
C49.1 paže 
C49.1 předloktí 
C49.1 ramene 
C49.1 ruky  
C49.5 sakrokokcygeální oblasti 
C49.3 skapulární oblasti 
C49.0 spánku 
C49.2 stehna 
C49.3 stěny hrudníku 
C49.0 supraklavikulární oblasti 
C49.6 trupu, NS 
C49.5 třísla 
C49.0 tváře 
C49.6 zad 

Tukový, á 
M-8880/0 lipom z tukových buněk 
M-8880/0 nádor, hnědý 
M- - - - - - -  nekróza (viz SNOMED) 
M-8040/1 Tumorlet, NS 
M-8040/0 Tumorlet, benigní 
C63.7 Tunica vaginalis 
M-8200/0 Turbanový nádor (C44.4) 

Tvář 
C76.0 NS 
C44.3 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.0 NS (sarkom, lipom) 
C47.0 autonomní nervový systém 
C49.0 fibrózní tkáň 
C44.3 kůže 
C49.0 měkká tkáň 
C47.0 periferní nerv 
C49.0 podkožní tkáň 
C06.0 sliznice 
C49.0 tuková tkáň 
C49.0 vazivová tkáň 
C06.0 vnitřní 
C44.3 zevní 
C06.0 Tvářová sliznice 
M-8078/3 Tvorba „rohu” - dlaždicový 

karcinom 
C05.8 Tvrdé a měkké patro, přechod 
C05.0 Tvrdé patro 
C41.0 Týlní kost 
C30.1 Tympani, cavum 
M-8240/3 Typický karcinoid 

U 
Ucho 

C44.2 NS 
C44.2 boltec 
C49.0 chrupavka 
C44.2 kůže, NS 
C30.1 střední 
C30.1 vnitřní 
C44.2 zevní 
C44.2 zvukovod 
M-8090/3 Ulcus rodens (C44._) 
C40.0 Ulna 
C49.1 Ulnaris, artéria 
C47.1 Ulnaris, nervus 
C71.2 Uncus 
M-9752/1 Unifokální granulomatóza 

z Langerhansových buněk 
M-9752/1 Unifokální histiocytóza 

z Langerhansových buněk 
C67.7 Urachus 
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C66.9 Ureter 
C67.6 Ureteris, ostium 
C67.5 Urethrae, ostium internum 
C57.9 Urethrovaginale, septum 
C68.0 Uretra 
C68.0 Uretrální žláza 
C68.9 Uropoetický systém, NS 

Uroteliální 
M-8120/2 karcinom in situ (C67._) 
M-8120/3 karcinom, NS (C67._) 
M-8130/3 karcinom, papilární (C67._) 
M-8130/2 karcinom, papilární, 

neinvazívní (C67._) 
M-8130/1 nádor, papilární, nízkého 

maligního potenciálu (C67._) 
M-8120/1 papilom, NS (C67._) 

Ústa (dutina ústní) 
C06.9 NS 
C04.9 spodina, NS 
C04.1 spodina, postranní část 
C04.0 spodina, přední část 
C05.9 strop 
C06.1 vestibulum 
C06.9 Ústní dutina 
C06.9 Ústní sliznice 
C26.9 Ústrojí, trávicí, NS 
C49.0 Ušní chrupavka 

Uteri  
C53.9 cervix 
C54.9 corpus 
C54.3 fundus 
C54.0 isthmus 
C57.1 ligamentum latum 
C57.2 ligamentum teres 
C57.8 Uteroovariální 

Uterus 
C55.9 NS 
C57.4 adnexa, NS 
C57.4 adnexa děložní, NS 
C53.0 cervikální kanál 
C53.9 cervix uteri, NS 
C53.8 cervix, skvamokolumnární 

junkce 
C54.9 corpus uteri 
C54.0 dolní děložní segment 
C53.0 endocervikální kanál 

Uterus, pokračování 
C53.0 endocervikální žláza 
C53.0 endocervix 
C54.1 endometrální stroma 
C54.1 endometrální žláza 
C54.1 endometrium 
C53.1 exocervix 
C54.3 fundus uteri 
C54.0 isthmus uteri 
C57.1 ligamentum latum 
C57.3 ligamentum sacrouterinum 
C57.2 ligamentum teres 
C54.2 myometrium 
C53.0 Nabothi, glandula 
C57.3 parametrium 
C58.9 placenta 
C58.9 plodové obaly 
C53.8 přesahující léze hrdla 
C53.8 skvamokolumnární junkce 

hrdla 
C54.9 tělo 
C57.3 vaz děložní 
C53.1 zevní hrdlo 
C68.0 Utriculus prostaticus 
C69.4 Uvea 
C05.2 Uvula 
M-8930/0 Uzel, endometrální stromální 

(C54.1) 
C- - . -  Uzlina (viz lymfatická uzlina) 
C77.2 Uzlina hilu sleziny 

V 
C63.7 Váček semenný 
C52.9 Vagina, NS 
C52.9 Vagina, fornix 
M-8077/2 Vaginální intraepiteliální 

neoplazie, stupeň III (C52._) 
C72.5 Vagus, nervus 
M-8077/2 VAIN III (C52._) 
C69.5 Vak, slzný 
C10.0 Vallecula epiglottica 
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Varle 
C62.9 NS 
C62.0 ektopické (pokud je místem 

vzniku nádoru) 
C62.0 nesestouplé (pokud je místem 

vzniku nádoru) 
C62.0 retinované (pokud je místem 

vzniku nádoru) 
C62.1 sestouplé 

Vaskulární 
M-8894/0 leiomyom 
M-- - - - - -  névus (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  pavoučkový névus (viz 

SNOMED) 

Vaz, hlasový 
C32.0 NS 
C32.1 nepravý 
C32.0 pravý 

Vazivová tkáň 
C49.9 NS 
C49.3 axily 
C49.2 bérce 
C49.6 boku 
C49.0 brady 
C49.4 břicha 
C49.4 břišní stěny 
C49.0 cervikální oblasti 
C49.0 čela 
C49.2 dolní končetiny 
C49.0 fossa pterygoidea 
C49.5 gluteální oblasti 
C49.0 hlavy 
C49.5 hráze 
C49.0 hrdla 
C49.3 hrudníku (vyjma thymus, srdce 

a mediastinum C37._, C38._) 
C49.5 hýždě 
C49.3 infraklavikulární oblasti 
C49.5 inguinální oblasti 
C49.2 jamky podkolenní 
C49.2 kolene 
C49.2 kotníku 
C49.0 kštice 
C49.2 kyčle 
C49.1 loketní jamky 
C49.1 lokte 
C49.2 nohy 
C49.0 obličeje 
C69.6 orbity 

Vazivová tkáň, pokračování 
C49.1 palce ruky 
C49.5 pánve 
C49.2 paty 
C49.1 paže 
C49.2 prstu nohy 
C49.1 prstu ruky 
C49.1 předloktí 
C49.4 pupku 
C49.1 ramene 
C49.1 ruky 
C49.5 sakrokokcygeální oblasti 
C49.3 skapulární oblasti 
C49.0 spánku 
C49.2 stehna 
C49.3 stěny hrudníku 
C49.0 supraklavikulární oblasti 
C49.6 trupu, NS 
C49.5 třísla 
C49.0 tváře 
C49.6 zad 
C49.1 zápěstí 
M-9985/3 Ve více řadách, dysplazie, 

s refrakterní cytopénií 
C57.0 Vejcovod 
C16.6 Velká kurvatura žaludku, NS 

(pokud nelze kódovat v položkách 
C16.0 až C16.4) 

C08.9 Velká slinná žláza, NS 
M-9831/1 Velké granulární NK buňky - 

lymfocytická leukemie 
M-9831/1 Velké granulární T buňky - 

lymfocytóza 
M-8642/1 Velkobuněčný kalcifikující nádor 

ze Sertoliho buněk 

Velkobuněčný karcinom 
M-8012/3 NS 
M-8072/3 dlaždicový, nerohovějící 
M-8071/3 dlaždicový, rohovějící 
M-8072/3 epidermoidní, nerohovějící 
M-8013/3 neuroendokrinní 
M-8014/3 rhabdoidního fenotypu 
M-9474/3 Velkobuněčný meduloblastom 

(C71.6) 
M-8726/0 Velkobuněčný névus (C69.4) 
M-8045/3 Velkobuněčný-malobuněčný 

karcinom, kombinovaný (C34._) 
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Vena cava 
C49.4 NS 
C49.4 dolní 
C49.3 horní 
C49.5 Vena iliaca 
M-9122/0 Venózní hemangiom 
C32.0 Ventriculus laryngis 
C71.6 Vermis cerebelli 

Verruca 
M- - - - - - - NS (viz SNOMED) 
M- - - - - - - plana (viz SNOMED) 
M- - - - - - - seborrhoica (viz SNOMED) 
M- - - - - - - vulgaris (viz SNOMED) 

Verukózní 
M-8051/3 karcinom, NS 
M-8051/3 karcinom, dlaždicový 
M-8051/3 karcinom, epidermoidní 
M-9142/0 keratotický hemangiom 
M-8051/0 papilom 
C57.9 Vesicovaginale, septum 
C30.0 Vestibulum nasi 
C06.1 Vestibulum oris 
C75.8 Více endokrinních žláz 
C77.8 Více oblastí, lymfatické uzliny 
C44.1 Víčko oční 
M-8263/0 Viloglandulární adenom 
M- - - - - - -  Vilonodulární pigmentovaná 

synovitis (viz SNOMED) 

Vilózní 
M-8262/3 adenokarcinom 
M-8261/0 adenom, NS 
M-8261/3 adenom, s adenokarcinomem 
M-8261/2 adenom, s adenokarcinomem 

in situ 
M-8261/0 papilom 
M-8077/2 VIN III (C51._) 
M- - - - - - -  Vínový névus (viz SNOMED) 
M-8155/1 Vipom, NS 
M-8155/3 Vipom, maligní 
C38.4 Viscerální pleura 
M-9071/3 Vitelinní nádor, polyvezikulární 
M-8720/0 Vlasatý névus (C44._) 

Vnitřní 
C50.8 část prsu 
C44.1 koutek oční 
C30.0 nos 
C00.5 plocha rtu, NS 
C30.1 ucho 
C67.5 uretrální ústí 
M- - - - - - - Vnitřní endometrióza (viz 

SNOMED) 

Vnitřní plocha rtu 
C00.5 NS 
C00.4 dolní 
C00.3 horní 
M-9540/1 Von Recklinghausenova nemoc 

(vyjma kosti) 
M- - - - - - -  Von Recklinghausenova nemoc, 

kosti (viz SNOMED) 
M-8004/3 Vřetenité buňky, maligní nádor 
M-8043/3 Vřetenité buňky, malobuněčný 

karcinom (C34._) 
M-9051/3 Vřetenitý mezoteliom 

Vřetenobuněčný, á 
M-8770/3 a epiteloidní melanom, 

smíšený 
M-8770/0 a epiteloidní névus (C44._) 
M-9130/1 angioendoteliom 
M-8074/3 dlaždicový karcinom 
M-8074/3 epidermoidní karcinom 
M-8588/3 epitelový nádor s diferenciací 

podobnou thymu 
M-8588/3 epitelový nádor s elementy 

podobnými thymu 
M-9136/1 hemangioendoteliom 

Karcinom 
M-8032/3 NS 
M-8030/3 a obrovskobuněčný 

karcinom 
M-8318/3 z renálních buněk (C64.9) 
M-8857/0 lipom 

Melanom 
M-8772/3 NS 
M-8770/3 a epiteloidní melanom, 

smíšený 
M-8773/3 typ A (C69._) 
M-8774/3 typ B (C69._) 
M-8572/3 metaplazie, v adenokarcinomu 
M-8772/0 névus (C44._) 
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Vřetenobuněčný, á, pokračování 
M-8770/0 névus Reedův, pigmentovaný 

(C44._) 
M-8912/3 rhabdomyosarkom 
M-8801/3 sarkom 
M-9041/3 synoviální sarkom 
M-8581/1 thymom, NS (C37.9) 
M-8581/3 thymom, maligní (C37.9) 
M-8004/3 typ maligního nádoru 
M-8173/3 varianta hepatocelulárního 

karcinomu (C22.0) 
M-8122/3 z přechodních buněk, 

karcinom 
M-8318/3 z renálních buněk, karcinom 

(C64.9) 
C51.9 Vulva, NS 
C51.9 Vulva, kůže 
M-8077/2 Vulvární intraepiteliální neoplazie, 

stupeň (grade) III (C51._) 
C50.6 Výběžek mléčné žlázy, axilární 
C75.1 Výchlipka Rathkeho 
M-9350/1 Výchlipka, Rathkeho, nádor 

(C75.1) 
M-8344/3 Vysoké buňky, papilární karcinom 

(C73.9) 

Vývod 
C25.3 pankreatu 
C07.9 příušní žlázy 
C25.3 Santoriniho 
C69.5 slzné žlázy, NS 
C24.0 společný žlučový 
C07.9 Stensenův 
C08.1 sublinguální žlázy 
C08.0 submandibulární žlázy 
C08.0 Whartonův 
C25.3 Wirsungův 
C57.7 Wolffův 
C24.0 žlučníku 
C22.1 žlučový intrahepatický 
C24.0 žlučový jaterní 
C24.0 žlučový, NS 
C24.0 žlučový, extrahepatický 
M-8407/3 Vývod potní žlázy, karcinom, 

sklerozující (C44._) 
C18.2 Vzestupný tračník 

W 
M-9761/3 Waldenströmova 

makroglobulinemie (C42.0) (viz 
také M-9671/3) 

C14.2 Waldeyerův okruh 
M- - - - - - -  Walthardovy zbytky (viz 

SNOMED) 
M-8561/0 Warthinův nádor (C07._, C08._) 
C08.0 Whartonův vývod 
M-8960/3 Wilmsův nádor (C64.9) 
C25.3 Wirsungův vývod 

Wolffova vývodu 
M-9110/0 adenom 
M-9110/3 karcinom 
M-9110/1 nádor 
C57.7 Wolffovo těleso 
C57.7 Wolffův vývod 

X 
M-9424/3 Xantoastrocytom, pleomorfní 

(C71._) 
M-8830/0 Xantofibrom 
M- - - - - - -  Xantogranulom, NS (viz 

SNOMED) 
M- - - - - - -  Xantogranulom, juvenilní (viz 

SNOMED) 
M-- - - - - -  Xantom, NS (viz SNOMED) 
M-- - - - - -  Xeroderma pigmentosum (viz 

SNOMED) 

Y 

Z 
Z jasných buněk (typ) 

M-8313/0 adenofibrom (C56.9) 
M-8313/1 adenofibrom hraničně maligní 

(C56.9) 
M-8313/3 adenokarcinofibrom (C56.9) 
M-8310/3 adenokarcinom, NS 
M-8310/3 adenokarcinom, 

mezonefroidní 
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Z jasných buněk (typ), 
pokračování 

M-8310/0 adenom 
M-8373/0 adrenální kortikální adenom 

(C74.0) 
M- - - - - - -  akantom (viz SNOMED) 
M-8313/0 cystadenofibrom (C56.9) 
M-8313/1 cystadenofibrom hraničně 

maligní (C56.9) 
M-8313/3 cystadenokarcinofibrom 

(C56.9) 
M-8443/0 cystadenom (C56.9) 
M-8444/1 cystický nádor hraničně 

maligní (C56.9) 
M-8084/3 dlaždicový karcinom 
M-9391/3 ependymom 
M-8174/3 hepatocelulární karcinom, 

(C22.0) 
M-8402/0 hidradenom (C44._) 
M-9242/3 chondrosarkom (C40._, 

C41._) 
M-8310/3 karcinom 
M-8005/3 maligní nádor 
M-9538/1 meningiom (C70._) 
M-8005/0 nádor, NS 
M-8444/1 nádor, atypický proliferující 

(C56.9) 
M-9341/1 odontogenní nádor (C41._) 
M-9044/3 sarkom (vyjma ledviny 

M-8964/3) 
M-8964/3 sarkom ledviny (C64.9) 
M-9044/3 sarkom šlach a aponeuróz 

(C49._) 
M-9762/3 Z mu těžkých řetězců, nemoc 

Z přechodních buněk 
Karcinom 

M-8120/3 NS 
M-8120/2 in situ 
M-8131/3 mikropapilární (C67._) 
M-8130/3 papilární (C67._) 
M-8130/2 papilární, neinvazívní 

(C67._) 
M-8122/3 sarkomatoidní 
M-8122/3 vřetenobuněčný 
M-9537/0 meningiom (C70._) 
M-8130/1 nádor, papilární, o nízkém 

maligním potenciálu (C67._) 

Z přechodních buněk, 
pokračování 

Papilom 
M-8120/1 NS 
M-8120/0 benigní 
M-8121/1 invertovaný, NS 
M-8121/0 invertovaný; benigní 

Z řetězců - nemoc 
M-9762/3 NS, těžkých 
M-9762/3 alfa - těžkých 
M-9762/3 gama - těžkých 
M-9762/3 mu - těžkých 

Z vodojasných buněk 
M-8322/3 adenokarcinom (C75.0) 
M-8322/0 adenom (C75.0) 
M-8322/3 karcinom (C75.0) 

Záda 
C76.7 NS 
C44.5 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.6 NS (sarkom, lipom) 
C47.6 autonomní nervový systém 
C49.6 fascie 
C49.6 fibrózní tkáň 
C41.2 kost 
C49.6 kosterní sval 
C44.5 kůže 
C49.6 měkká tkáň 
C47.6 periferní nerv 
C49.6 podkožní tkáň 
C49.6 sval 
C49.6 šlacha 
C49.6 šlachová pochva 
C49.6 tuková tkáň 
C49.6 vazivová tkáň 

Zadní 
C71.9 jáma lební 
C38.2 mediastinum 
C11.3 okraj nosního septa 
C32.1 strana epiglottis 
C01.9 třetina jazyka 

Zadní stěna 
C14.0 faryngu, NS 
C13.2 hypofaryngu 
C10.3 mezofaryngu 
C67.4 močového měchýře 
C11.1 nazofaryngu 
C10.3 orofaryngu 
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Zadní stěna, pokračování 
C16.8 žaludku, NS (pokud nelze 

kódovat v položkách C16.1 
až C16.4) 

Zánětlivý 
M-8530/3 adenokarcinom (C50._) 
M-8530/3 karcinom (C50._) 
M-8851/3 liposarkom 
M-8825/1 myofibroblastický nádor 
M- - - - - - -  polyp (viz SNOMED) 
M- - - - - - -  pseudonádor (viz SNOMED) 

Zápěstí 
C76.4 NS 
C44.6 NS (karcinom, melanom, 

névus) 
C49.1 NS (sarkom, lipom) 
C49.1 fibrózní tkáň 
C40.1 kloub 
C40.1 kost 
C44.6 kůže 
C49.1 měkká tkáň 
C49.1 podkožní tkáň 
C49.1 šlacha 
C49.1 šlachová pochva 
C49.1 vazivová tkáň 

Zbytek 
M- - - - - - -  embryonální, NS (viz 

SNOMED) 
M-8671/0 nadledviny, nádor 
M- - - - - - -  Walthardův (viz SNOMED) 

Zevní 
C53.1 hrdlo (děložní) 
C44.3 nos 
C00.2 ret, NS 
C00.1 ret, dolní 
C00.0 ret, horní 
C69.6 sval okohybný 
C44.3 tvář 
C44.2 ucho 
C44.2 zvukovod 
C51.9 ženský genitál 
C50.8 Zevní část prsu 
M- - - - - - -  Zevní endometrióza (viz 

SNOMED) 
C44.1 Zevní koutek oční 
M-9161/0 Získaný chomáčkový „tufted” 

hemangiom 

C21.2 Zóna kloakogenní 
M-9080/0 Zralý teratom 
C03.9 Zubní lůžko 
M- - - - - - -  Zubního původu, cysta (viz 

SNOMED) 
C75.5 Zuckerkandlův organ 
C44.2 Zvukovod, NS 
C44.2 Zvukovod, zevní 
C41.0 Zygomaticum, os 

Ž 
Žaludek 

C16.9 NS 
C16.3 antrum 
C16.2 corpus 
C16.0 česlo 
C16.1 fundus 
C16.1 fundus ventriculi 
C16.0 gastroezofageální junkce 
C16.0 kardie, NS 
C16.0 kardioezofageální junkce 
C16.5 malá kurvatura, NS (pokud 

nelze kódovat v položkách 
C16.0 až C16.4) 

C16.4 prepylorus 
C16.8 přední stěna, NS (pokud nelze 

kódovat v položkách C16.0 
až C16.4) 

C16.4 pylorický kanál 
C16.4 pylorus 
C16.0 spojení jícnu se žaludkem 
C16.2 tělo 
C16.6 velká kurvatura, NS (pokud 

nelze kódovat v položkách 
C16.0 až C16.4) 

C16.8 zadní stěna, NS (pokud nelze 
kódovat v položkách C16.0 
až C16.4) 

C41.3 Žeberní chrupavka 
C41.3 Žebro 

Ženský, é 
C51.9 genitál, zevní 
C57.9 genitourinální trakt, NS 
C57.9 pohlavní orgány, NS 
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Žíla 
C49.9 NS 

Dutá 
C49.4 NS 
C49.4 dolní 
C49.3 horní 

Žírné buňky 
M-9742/3 leukemie (C42.1) 
M-9741/3 mastocytóza, systémová 
M-9740/1 nádor, NS 
M-9740/3 nádor, maligní 
M-9740/3 sarkom 

Žláza 
C51.0 Bartholinova 
C44.2 ceruminózní 
C68.0 Cowperova 
C53.0 endocervikální 
C75.9 endokrinní, NS 
C75.8 endokrinní, více 
C54.1 endometrální 
C44.1 Meibomova 
C50.9 mléčná 
C68.1 parauretrální 
C08.0 podčelistní 
C08.0 podčelistní, vývod 
C61.9 předstojná 
C07.9 příušní 
C07.9 příušní, vývod 
C08.9 slinná, NS (vyjma malé slinné 

žlázy, NS C06.9; (viz 
Pravidla pro kódování, 
str. 47 a pod položkou C08) 

C06.9 slinná, malá, NS (viz Pravidla 
pro kódování, str  47 a pod 
položkou C08) 

C08.9 slinná, velká, NS 
C69.5 slzná 
C08.1 sublinguální 
C08.1 sublinguální, vývod 
C08.0 submandibulární 
C73.9 štítná 
C68.0 uretrální 
C75.8 Žlázy, endokrinní, vícečetné 
M-9071/3 Žloutkový váček, nádor 
M-9071/3 Žloutkový váček, nádor hepatoidní 
C23.9 Žlučník 
C22.1 Žlučová kapilára 

Žlučovod 
C24.0 NS 
C24.9 biliární trakt, NS 
C24.0 ductus cysticus 
C24.0 ductus hepaticus 
C24.0 ductus choledochus 
C24.0 extrahepatický 
C22.1 intrahepatický 
M-8160/3 adenokarcinom (C22.1, 

C24.0) 
M-8160/0 adenom (C22.1, C24.0) 
M-8161/3 cystadenokarcinom (C22.1, 

C24.0) 
M-8161/0 cystadenom (C22.1, C24.0) 
M-8160/3 karcinom (C22.1, C24.0) 
M-8180/3 karcinom a hepatocelulární 

karcinom, smíšený (C22.0) 
C24.0 Žlučový vývod 
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DODATKY 

Dodatek 1: Nové kódy uvedené ve třetím vydání MKN-O 

(Následující čtyřmístné morfologické kódy nebyly uvedeny ve druhém vydání MKN-O.) 
Termín bez číselného kódu je synonymem předcházející jednotky. 

8005/0 Nádor z jasných buněk, NS 
8005/3 Maligní nádor z jasných buněk 
8013/3 Velkobuněčný neuroendokrinní karcinom 
8014/3 Velkobuněčný karcinom rhabdoidního fenotypu 
8015/3 Karcinom z buněk se sklovitou ”glassy” cytoplazmou 
8035/3 Karcinom s obrovskými buňkami podobnými osteoklastům 
8046/3 Karcinom nemalobuněčný (C34._) 
8078/3 Dlaždicový karcinom s tvorbou ”rohu”  
8083/3 Bazaloidní dlaždicový karcinom  
8084/3 Dlaždicový karcinom z jasných buněk 
8097/3 Bazocelulární karcinom, nodulární (C44._)  

Bazocelulární karcinom, mikronodulární (C44._) 
8098/3 Bazocelulární karcinom adenoidní (C53._) 
8103/0 Pilární nádor (C44._) 

Proliferující tricholemální cysta 
Proliferující tricholemální nádor  

8131/3 Karcinom z přechodních buněk, mikropapilární (C67._) 
8148/2 Glandulární intraepiteliální neoplazie, stupeň (grade) III  

Prostatická intraepiteliální neoplazie, stupeň (grade) III (C61.9) 
PIN III (C61.9) 

8149/0 Kanalikulání adenom 
8156/1 Somatostatinom, NS 

Nádor z buněk produkujících somatostatin, NS 
8156/3 Somatostatinom, maligní 

Nádor z buněk produkujících somatostatin, maligní 
8157/1 Enteroglukagonom, NS  
8157/3 Enteroglukagonom, maligní  
8172/3 Hepatocelulární karcinom, skirhotický (C22.0)  

Sklerozující hepatocelulární karcinom (C22.0) 
8173/3 Hepatocelulární karcinom, vřetenobuněčná varianta (C22.0) 

Hepatocelulární karcinom, sarkomatoidní (C22.0) 
8174/3 Hepatocelulární karcinom z jasných buněk (C22.0) 
8175/3 Hepatocelulární karcinom, pleomorfní typ (C22.0) 
8204/0 Laktující adenom (C50._) 
8212/0 Plochý adenom 
8213/0 Pilovitý adenom (C18._) 

Smíšený adenomatózní a hyperplastický polyp (C18._) 
8214/3 Karcinom z parietálních buněk (C16._)  

Adenokarcinom z parietálních buněk (C16._)  
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8215/3 Adenokarcinom análních žlázek (C21.1) 
Adenokarcinom duktů análních žlázek (C21.1) 

8242/1 Karcinoid z buněk enterochromafinním podobných, NS  
Karcinoid z ECL buněk, NS 

8242/3 Nádor z  buněk enterochromafinním podobných, maligní  
Karcinoid z ECL buněk, maligní 

8249/3 Atypický karcinoidní nádor 
8252/3 Bronchioloalveolární karcinom, nemucinózní (C34._) 

Bronchioloalveolární karcinom z Clarových buněk (C34._) 
Bronchioloalveolární karcinom, z pneumocytů II. typu (C34._) 

8253/3 Bronchioloalveolární karcinom, mucinózní (C34._) 
Bronchioloalveolární karcinom, z pohárkových buněk (C34._) 

8254/3 Bronchioloalveolární karcinom, smíšený mucinózní a nemucinózní (C34._) 
Bronchioloalveolární karcinom z Clarových buněk a z pohárkových buněk (C34._) 
Bronchioloalveolární karcinom z pneumocytů II. typu a z pohárkových buněk (C34._) 
Bronchioloalveolární karcinom indeterminovaný (C34._) 

8255/3 Adenocarcinom se smíšenými buněčnými subtypy 
Adenocarcinom kombinovaný s jinými typy karcinomu 

8264/0 Papilomatóza, glandulární 
Biliární papilomatóza (C22.1, C24.0) 

8272/0 Adenom hypofýzy, NS (C75.1) 
8272/3 Karcinom hypofýzy, NS (C75.1) 
8316/3 Karcinom z renálních buněk spojený s cystou  (C64.9) 
8317/3 Karcinom z renálních buněk, chromofobocelulární (C64.9) 

Karcinom ledviny z chromofobních buněk (C64.9) 
8318/3 Karcinom z renálních buněk, sarkomatoidní (C64.9)  

Karcinom z renálních buněk, vřetenobuněčný (C64.9) 
8319/3 Karcinom sběracího kanálku (C64.9)  

Karcinom Belliniho duktu (C64.9) 
Karcinom ledviny ze sběracího kanálku (C64.9) 

8325/0 Metanefrický adenom (C64.9) 
8335/3 Folikulární karcinom, minimálně invazivní (C73.9) 

Folikulární karcinom, opouzdřený (C73.9) 
8336/0 Hyalinizující trabekulární adenom (C73.9) 
8337/3 Insulární karcinom (C73.9) 
8341/3 Papilární mikrokarcinom (C73.9) 
8342/3 Papilární karcinom z oxyfilních buněk (C73.9) 
8343/3 Papilární karcinom, opouzdřený (C73.9) 
8344/3 Papilární karcinom z cylindrických buněk (C73.9) 

Papilární karcinom z vysokých buněk (C73.9) 
8346/3 Smíšený medulární – folikulární karcinom (C73.9) 
8347/3 Smíšený medulární – papilární karcinom (C73.9) 
8382/3 Endometroidní adenokarcinom, sekreční varianta 
8383/3 Endometroidní adenokarcinom, varianta z řasinkových buněk 
8384/3 Adenokarcinom endocervikálního typu 



  Dodatky 

  265 

8391/0 Folikulární fibrom (C44._)  
Trichodiskom (C44._)  
Fibrofolikulom (C44._)  
Perifolikulární fibrom (C44._) 

8392/0 Syringofibroadenom (C44._) 
8409/3 Ekrinní porom, maligní 

Porokarcinom (C44._) 
8413/3 Ekrinní adenokarcinom (C44._) 
8443/0 Cystadenom z jasných buněk (C56.9) 
8444/1 Cystický nádor z jasných buněk o hraniční malignitě (C56.9) 

Atypický proliferující nádor z jasných buněk (C56.9) 
8453/0 Intraduktální papilárně-mucinózní adenom (C25._) 
8453/1 Intraduktální papilárně-mucinózní nádor se střední dysplazií (C25._) 
8453/2 Intraduktální papilárně-mucinózní karcinom, neinvazivní (C25._) 
8453/3 Intraduktální papilárně-mucinózní karcinom, invazivní (C25._) 
8454/0 Cystický nádor atrioventrikulárního uzlu (C38.0) 
8463/1 Serózní povrchový papilární nádor o hraniční malignitě (C56.9) 
8482/3 Mucinózní adenokarcinom, endocervikálního typu 
8507/2 Intraduktální mikropapilární karcinom (C50._)  

Duktální karcinom in situ, mikropapilární (C50._) 
Intraduktální karcinom, ”lepivý” (C50._) 

8508/3 Cystický hypersekreční karcinom (C50._) 
8513/3 Atypický medulární karcinom (C50._) 
8514/3 Duktální karcinom, desmoplastický typ 
8523/3 Infiltrující duktální smíšený s jinými typy karcinomu (C50._) 

Infiltrující duktální a kribriformní karcinom (C50._) 
Infiltrující duktální a mucinózní karcinom (C50._)  
Infiltrující duktální a tubulární karcinom (C50._)  
Infiltrující duktální a koloidní karcinom (C50._) 

8524/3 Infiltrující lobulární smíšený s jinými typy karcinomu (C50._) 
8525/3 Polymorfní adenokarcinom nízkého stupně (low grade) 

Adenokarcinom terminálního vývodu 
8551/3 Cystadenokarcinom z acinózních buněk 
8574/3 Adenokarcinom s neuroendokrinní diferenciací 

Karcinom s neuroendokrinní diferenciací 
8575/3 Metaplastický karcinom, NS 
8576/3 Hepatoidní adenokarcinom  

Hepatoidní karcinom 
8581/1 Thymom, typ A, NS (C37.9)  

Thymom, vřetenobuněčný, NS (C37.9)  
Thymom, medulární, NS (C37.9) 

8581/3 Thymom, typ A, maligní (C37.9)  
Thymom, vřetenobuněčný, maligní (C37.9)  
Thymom, medulární, maligní (C37.9) 

8582/1 Thymom, typ AB, NS (C37.9)  
Thymom, smíšený typ, NS (C37.9) 



MKN-O-3 ČV 

266 

8582/3 Thymom, typ AB, maligní (C37.9) 
Thymom, smíšený typ, maligní (C37.9) 

8583/1 Thymom, typ B1, NS (C37.9) 
Thymom, bohatý na lymfocyty, NS (C37.9)  
Thymom, lymfocytární, NS (C37.9)  
Thymom, převážně kortikální, NS (C37.9) 
Thymom, organoidní, NS (C37.9) 

8583/3 Thymom, typ B1, maligní (C37.9)  
Thymom, bohatý na lymfocyty, maligní (C37.9) 
Thymom, lymfocytární, maligní (C37.9) 
Thymom, převážně kortikální, maligní (C37.9) 
Thymom, organoidní, maligní (C37.9) 

8584/1 Thymom, typ B2, NS (C37.9) 
Thymom, kortikální, NS (C37.9) 

8584/3 Thymom, typ B2, maligní (C37.9)  
Thymom, kortikální, maligní (C37.9) 

8585/1 Thymom, typ B3, NS (C37.9)  
Thymom, epiteliální, NS (C37.9)  
Thymom, atypický, NS (C37.9) 

8585/3 Thymom, typ B3, maligní (C37.9)  
Thymom, epiteliální, maligní (C37.9)  
Thymom, atypický, maligní (C37.9)  
Dobře diferencovaný karcinom thymu (C37.9) 

8586/3 Thymom, typ C (C37.9) 
8587/0 Ektopický hamartomatózní thymom 
8588/3 Vřetenobuněčný epitelový nádor s elementy podobnými thymu 

Vřetenobuněčný epitelový nádor s diferenciací podobnou thymu  
SETTLE 

8589/3 Karcinom s elementy podobnými thymu  
Karcinom vykazující diferenciaci podobnou thymu 
CASTLE 

8591/1 Nádor ze stromatu zárodečných pruhů, neúplně diferencovaný 
8592/1 Nádor ze stromatu zárodečných pruhů, smíšené formy 
8593/1 Stromální nádor s malým množstvím ”sex cord” elementů (C56.9) 
8633/1 Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, retiformní 
8634/1 Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, středně diferencovaný, s heterologními 

elementy 
Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, retiformní, s heterologními elementy 

8634/3 Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, nízce diferencovaný, s heterologními 
elementy 

8642/1 Velkobuněčný kalcifikující nádor ze Sertoliho buněk 
8728/0 Difuzní melanocytóza (C70.9) 
8728/1 Meningeální melanocytom (C70.9) 
8728/3 Meningeální melanomatóza (C70.9) 
8746/3 Slizniční lentiginózní melanom 
8762/1 Proliferativní dermální léze v kongenitálním névu (C44._) 
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8805/3 Nediferencovaný sarkom 
8806/3 Desmoplastický nádor z malých kulatých buněk 
8815/0 Solitární fibrózní nádor  

Lokalizovaný fibrózní nádor 
8815/3 Solitární fibrózní nádor, maligní 
8825/0 Myofibroblastom 
8825/1 Myofibroblastický nádor, NS 

Zánětlivý myofibroblastický nádor 
8826/0 Angiomyofibroblastom 
8827/1 Myofibroblastický nádor, peribronchiální (C34._)  

Kongenitální peribronchiální myofibroblastický nádor (C34._) 
8831/0 Hluboký histiocytom  

Juvenilní histiocytom  
Retikulohistiocytom 

8834/1 Obrovskobuněčný fibroblastom 
8835/1 Plexiformní fibrohistiocytární nádor 
8836/1 Angiomatoidní fibrózní histiocytom 
8842/0 Osifikující fibromyxoidní nádor 
8862/0 Chondroidní lipom 
8898/1 Metastazující leiomyom 
8905/0 Genitální rhabdomyom (C51._, C52.9) 
8912/3 Vřetenobuněčný rhabdomyosarkom 
8921/3 Rhabdomyosarkom s ganglionickou diferenciací 

Ektomezenchymom 
8934/3 Karcinofibrom 
8935/1 Stromální nádor, NS 
8935/3 Stromální sarkom, NS 
8936/0 Gastrointestinální stromální tumor, benigní 

GIST, benigní 
8936/1 Gastrointestinální stromální tumor, NS 

GIST, NS 
Gastrointestinální stromální tumor, nejistého maligního potenciálu 
Tumor z gastrointestinálních autonomních nervů 
GANT 

8936/3 Gastrointestinální stromální sarkom  
Gastrointestinální stromální tumor, maligní 
GIST, maligní  

8959/0 Benigní cystický nefrom (C64.9) 
8959/1 Cystický částečně diferencovaný nefroblastom (C64.9) 
8959/3 Maligní cystický nefrom (C64.9)  

Maligní multilokulární cystický nefrom (C64.9) 
8965/0 Nefrogenní adenofibrom (C64.9) 
8966/0 Renomedulární nádor z intersticiálních buněk (C64.9)  

Renomedulární fibrom (C64.9) 
8967/0 Osifikující nádor ledviny (C64.9) 
8973/3 Pleuropulmonální blastom 
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8974/1 Sialoblastom 
8983/0 Adenomyoepiteliom (C50._) 
9065/3 Nádor z germinálních buněk, neseminomový (C62._) 
9105/3 Trofoblastický nádor, epiteloidní 
9135/1 Endovaskulární papilární angioendoteliom  

Dabska tumor 
9136/1 Vřetenobuněčný hemangioendoteliom  

Vřetenobuněčný angioendoteliom 
9186/3 Centrální osteosarkom (C40._, C41._)  

Konvenční centrální osteosarkom (C40._, C41._) 
Medulární osteosarkom (C40._, C41._) 

9187/3 Intraoseální dobře diferencovaný osteosarkom (C40._, C41._) 
Intraoseální ”low grade” osteosarkom (C40._ C41._) 

9193/3 Periostální osteosarkom (C40._, C41._) 
9194/3 ”High grade” povrchový osteosarkom (C40._, C41._) 
9195/3 Intrakortikální osteosarkom (C40._, C41._) 
9242/3 Chondrosarkom z jasných buněk (C40._, C41._) 
9243/3 Dediferencovaný chondrosarkom (C40._,C41._) 
9252/0 Tendosynoviální obrovskobuněčný nádor (C49._) 

Fibrózní histiocytom šlachové pochvy (C49._)  
Obrovskobuněčný nádor šlachové pochvy (C49._) 

9252/3 Maligní tenosynoviální obrovskobuněčný nádor (C49._) 
Obrovskobuněčný nádor šlachové pochvy, maligní (C49._)  

9341/1 Odontogenní nádor z jasných buněk 
9342/3 Odontogenní karcinosarkom 
9351/1 Kraniofaryngeom, adamantinomatózní (C75.2) 
9352/1 Kraniofaryngeom, papilární (C75.2) 
9365/3 Askinův nádor 
9371/3 Chondroidní chordom 
9372/3 Dediferencovaný chordom 
9373/0 Parachordom 
9412/1 Desmoplastický infantilní astrocytom (C71._)  

Desmoplastický infantilní gangliogliom (C71._) 
9413/0 Dysembryoplastický neuroepiteliální nádor 
9444/1 Chordoidní gliom (C71._) 

Chordoidní gliom třetí komory (C71.5) 
9474/3 Velkobuněčný meduloblastom (C71.6) 
9493/0 Dysplastický gangliocytom mozečku (Lhermitte-Duclos) (C71.6) 
9508/3 Atypický teratoidní/rhabdoidní nádor (C71._) 
9513/3 Retinoblastom, difuzní (C69.2) 
9514/1 Retinoblastom, spontánně regredovaný (C69.2) 
9571/0 Perineuriom, NS  

Intraneurální perineuriom 
Perineuriom měkkých tkání 

9571/3 Perineuriom, maligní  
Perineurální MPNST 
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9582/0 Nádor z granulárních buněk selární oblasti (C75.1 ) 
9596/3 Složený (kompozitní) Hodgkinův a non-Hodgkinův lymfom 
9651/3 Hodgkinův lymfom, bohatý na lymfocyty  

Klasický Hodgkinův lymfom, bohatý na lymfocyty 
9678/3 Primární exsudativní lymfom (”Primary effusion lymphoma”) 
9679/3 Mediastinální velkobuněčný lymfom z B buněk (C38.3) 

Thymický velkobuněčný lymfom z B buněk (C37.9) 
9689/3 Splenický lymfom z B buněk marginální zóny (C42.2)  

Splenický lymfom marginální zóny, NS (C42.2) 
Splenický lymfom s vilózními lymfocyty (C42.2) 

9699/3 Lymfom z B buněk marginální zóny, NS 
Lymfom marginální zóny 
Lymfom ze slizniční lymfatické tkáně 
MALT lymfom  
Lymfom z bronchiální lymfatické tkáně 
BALT lymfom 
Lymfom z kožní lymfatické tkáně  
SALT lymphoma 
Uzlinový lymfom marginální zóny 

9708/3 Podkožní panikulitidě podobný lymfom z T buněk  
9716/3 Hepatosplenický γδ (gama-delta) buněčný lymfom 
9717/3 Intestinální lymfom z T buněk 

Intestinální lymfom z T buněk, enteropatický typ 
Intestinální lymfom z T buněk spojený s enteropatií 

9718/3 Primární kožní CD30+ T-buněčná lymfoproliferativní porucha (C44._) 
Lymfomatózní papulóza (C44._)  
Primární kožní anaplastický velkobuněčný lymfom (C44._) 
Primární kožní CD30+ velkobuněčný lymfom z T buněk (C44._) 

9719/3 Lymfom z NK/T buněk, nosu a nosního typu 
Lymfom z NK/T buněk 

9727/3 Lymfoblastický lymfom z prekurzorových buněk, NS (viz také M-9835/3) 
9728/3 Lymfoblastický lymfom z prekurzorových B buněk (viz také M-9836/3) 
9729/3 Lymfoblastický lymfom z prekurzorových T buněk (viz také M-9837/3) 
9751/1 Histiocytóza z Langerhansových buněk, NS  

Granulomatóza z Langerhansových buněk 
Histiocytosis X, NS [obs] 

9752/1 Histiocytóza z Langerhansových buněk, unifokální  
Granulomatóza z Langerhansových buněk, unifokální 
Histiocytóza z Langerhansových buněk, monoostotická  
Eosinofilní granulom 

9753/1 Histiocytóza z Langerhansových buněk, multifokální  
Histiocytóza z Langerhansových buněk, polyostotická  
Nemoc Hand-Schüller-Christian [obs] 

9754/3 Histiocytóza z Langerhansových buněk, diseminovaná  
Histiocytóza z Langerhansových buněk, generalizovaná 

9755/3 Histiocytický sarkom 
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9756/3 Sarkom z Langerhansových buněk 
9757/3 Sarkom z interdigitujících dendritických buněk 

Sarkom z interdigitujících buněk 
Sarkom z dendritických buněk, NS 

9758/3 Sarkom z folikulárních dendritických buněk 
Nádor z folikulárních dendritických buněk 

9769/1 Nemoc z ukládání imunoglobulinu 
Systémová nemoc lehkých řetězců 
Primární amyloidóza 

9805/3 Akutní bifenotypická leukemie  
Akutní leukemie ze smíšených linií  
Akutní bilineální leukemie 

9831/1 Lymfocytická leukemie z velkých granulárních T buněk  
Lymfocytóza z velkých granulárních T buněk 
Lymfocytická leukemie z velkých granulárních NK buněk 
Lymfocytóza z velkých granulárních buněk, NS 

9833/3 Prolymfocytická leukemie, typ z B buněk 
9834/3 Prolymfocytická leukemie, typ z T buněk 
9835/3 Lymfoblastická leukemie z prekurzorových buněk, NS (viz také M-9727/3) 

Lymfoblastická leukemie z prekurzorových buněk, bez určení fenotypu 
Akutní lymfoblastická leukemie, typ z prekurzorových buněk 
Akutní lymfoblastická leukemie-lymfom, NS 
FAB Ll [obs] 
Akutní lymfoblastická leukemie, typ L2, NS 
FAB L2 

9836/3 Lymfoblastická leukemie z prekurzorových B buněk (viz také M-9728/3) 
Pro-B ALL 
B ALL ze společných prekurzorů  
Pre-B ALL 
Pre-pre-B ALL 
Běžná (”common”) ALL 
c-ALL 

9837/3 Lymfoblastická leukemie z prekurzorových T buněk (viz také M-9729/3) 
Pro-T ALL 
Pre-T ALL  
Kortikální T ALL 
Zralá T ALL 

9871/3 Akutní myeloidní leukemie s abnormálními eosinofily v kostní dřeni  
(zahrnuje všechny varianty) 
Akutní myeloidní leukemie, inv(16)(p13;q22) 
Akutní myeloidní leukemie, t(16;16)(p13;q11) 
Akutní myeloidní leukemie, CBF-beta/MYH11 
Akutní myelomonocytická leukemie s abnormálními eosinofily 
FAB M4Eo 

9872/3 Akutní myeloidní leukemie, minimálně diferencovaná 
FAB M0 
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9873/3 Akutní myeloidní leukemie bez vyzrávání 
FAB M1 

9874/3 Akutní myeloidní leukemie s vyzráváním 
FAB M2, NS 

9875/3 Chronická myelogenní leukemie, BCR/ABL pozitivní 
Chronická myelogenní leukemie, Filadelfský chromozom (Phl) pozitivní 
Chronická myelogenní leukemie, (9;22)(q34;q11) 
Chronická granulocytická leukemie, Filadelfský chromozom (Phl) pozitivní 
Chronická granulocytická leukemie, (9;22)(q34;q11) 
Chronická granulocytická leukemie, BCR/ABL 

9876/3 Atypická chronická myeloidní leukemie, BCR/ABL negativní 
Atypická chronická myeloidní leukemie, Filadelfský chromozom (Phl) negativní 

9895/3 Akutní myeloidní leukemie s dysplazií ve více řadách (viz také M-9984/3) 
Akutní myeloidní leukemie s předchozím myelodysplastickým syndromem 
Akutní myeloidní leukemie bez předchozího myelodysplastického syndromu 

9896/3 Akutní myeloidní leukemie, t(8;21)(q22;q22)  
Akutní myeloidní leukemie, AML1(CBF-alfa)/ETO  
FAB M2, t(8;21)(q22;q22) 
FAB M2, AML1(CBF-alfa)/ETO 

9897/3 Akutní myeloidní leukemie, s abnormalitami 11q23 
Akutní myeloidní leukemie, MLL 

9920/3 Akutní myeloidní leukemie spojená s terapií a myelodysplastický syndrom, NS 
Akutní myeloidní leukemie spojená s terapií alkylačními látkami  
Akutní myeloidní leukemie spojená s terapií epipodofylotoxinem 

9945/3 Chronická myelomonocytická leukemie, typ I  
Chronická myelomonocytická leukemie, typ II 
Chronická myelomonocytická leukemie v transformaci [obs] 

9946/3 Juvenilní myelomonocytická leukemie 
Juvenilní chronická myelomonocytická leukemie 

9948/3 Agresivní leukemie z NK buněk 
9963/3 Chronická neutrofilní leukemie 
9964/3 Hypereosinofilní syndrom  

Chronická eosinofilní leukemie 
9985/3 Refrakterní cytopenie s dysplazií ve více řadách 
9986/3 Myelodysplastický syndrom s delecí 5q (5q-) syndrom 
9987/3 Myelodysplastický syndrom spojený s terapií, NS  

Myelodysplastický syndrom spojený s terapií alkylačními látkami 
Myelodysplastický syndrom spojený s terapií epipodofylotoxinem 
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Dodatek 2: Nové morfologické termíny a synonyma 

(Následující čtyřmístné morfologické kódy jsou uvedeny ve druhém vydání MKN-O) 

8000/1 Neklasifikovaný nádor, hraniční malignity 
8033/3 Sarkomatoidní karcinom 
8040/0 Tumorlet, benigní 
8040/1 Tumorlet, NS 
8041/3 Malobuněčný neuroendokrinní karcinom 
8045/3 Kombinovaný malobuněčný karcinom 

Smíšený malobuněčný karcinom 
Kombinovaný malobuněčný karcinom a adenocarcinom  
Kombinovaný malobuněčný a dlaždicový karcinom 

8051/3 Kondylomatózní karcinom  
Bradavičnatý karcinom 

8052/2 Papilární dlaždicový karcinom, neinvazivní  
Papilární dlaždicový karcinom in situ 

8053/0 Dlaždicový papilom, invertovaný 
8060/0 Dlaždicová papilomatóza 
8074/3 Dlaždicový karcinom, sarkomatoidní 
8075/3 Dlaždicový karcinom, akantolytický 
8077/2 Dlaždicová intraepiteliální neoplazie, stupeň (grade) III 

Vaginální intraepiteliální neoplazie, stupeň (grade) III (C52._) 
Vulvární intraepiteliální neoplazie, stupeň (grade) III (C51._) 
Anální intraepiteliální neoplazie, stupeň (grade) III (C21.1) 
AIN III (C21.1) 

8082/3 Lymfoepiteliomu podobný karcinom 
8091/3 Multifokální superficiální bazocelulární karcinom (C44._) 
8092/3 Infiltrující bazocelulární karcinom, NS (C44._)  

Infiltrující bazocelulární karcinom, nesklerozující (C44._) 
Infiltrující bazocelulární karcinom, sklerozující (C44._) 
Bazocelulární karcinom, morphea (C44._)  
Bazocelulární karcinom, desmoplastický typ (C44._) 

8093/3 Fibroepiteliom Pinkusova typu  
Fibroepiteliální bazocelulární karcinom, Pinkusova typu  
Pinkusův nádor 
Fibroepiteliom, NS 

8102/3 Tricholemokarcinom (C44._) 
Tricholemální karcinom (C44._) 

8110/0 Pilomatrixom, NS (C44._) 
8110/3 Pilomatrixom, maligní (C44._)  

Matrixový karcinom (C44._) 
8120/1 Papilom z přechodních buněk, NS 
8120/2 Uroteliální karcinom in situ 
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8121/0 Sinonazální papilom, NS (C30.0, C31._)  
Sinonazální papilom, exofytický (C30.0, C31._) 
Sinonazální papilom, fungiformní (C30.0, C31._) 
Papilom z přechodních buněk, invertovaný, benigní 

8121/1 Papilom z přechodních buněk, invertovaný, NS  
Papilom Schneiderovy membrány invertovaný (C30.0, C31._)  
Papilom z cylindrických buněk (C30.0, C31._)  
Onkocytární papilom Schneiderovy membrány (C30.0, C31._) 

8121/3 Karcinom z cylindrických buněk (C30.0, C31._) 
8122/3 Karcinom z přechodních buněk, sarkomatoidní 
8130/1 Papilární nádor z přechodních buněk o nízkém maligním potenciálu (C67._) 

Papilární uroteliální nádor o nízkém maligním potenciálu (C67._) 
8130/2 Papilární karcinom z přechodních buněk, neinvazivní (C67._) 

Papilární uroteliální karcinom, neinvazivní (C67._) 
8130/3 Papilární uroteliální karcinom (C67._) 
8140/1 Atypický adenom 
8150/0 Insulární adenomatóza (C25._) 
8150/1 Insulární nádor, NS (C25._) 
8152/1 Nádor z alfa buněk, NS (C25._) 
8153/1 Nádor z buněk produkujících gastrin 
8153/3 Nádor z buněk produkujících gastrin, maligní 
8154/3 Smíšený acinární-endokrinní karcinom (C25._)  

Smíšený duktální-endokrinní karcinom (C25._) 
8155/3 Vipom, maligní 
8201/2 Duktální karcinom in situ, kribriformní typ (C50._) 
8201/3 Duktální karcinom, kribriformní typ (C50._) 
8230/2 Duktální karcinom in situ, solidní typ (C50._)  

Intraduktální karcinom, solidní typ 
8230/3 Solidní karcinom s hlenotvorbou  

Solidní adenokarcinom s hlenotvorbou  
8240/1 Karcinoidní nádor o nejistém maligním potenciálu    
8240/3 Typický karcinoid 
8241/3 Karcinoid z enterochromafinních buněk 

Karcinoid z EC buněk 
Karcinoid produkující serotonin 

8244/3 Smíšený karcinoid-adenokarcinom 
8245/1 Tubulární karcinoid 
8247/3 Primární kožní neuroendokrinní karcinom (C44._) 
8260/0 Glandulární papilom 
8260/3 Papilární karcinom štítné žlázy (C73.9) 

Papilární karcinom z renálních buněk (C64.9) 
8263/3 Papilotubulární adenokarcinom 

Tubulopapilární adenokarcinom 
8290/0 Folikulární adenom z oxyfilních buněk (C73.9) 
8290/3 Folikulární karcinom z oxyfilních buněk (C73.9) 
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8313/1 Adenofibrom z jasných buněk hraničně maligní (C56.9) 
Cystadenofibrom z jasných buněk hraničně maligní (C56.9) 

8313/3 Adenokarcinofibrom z jasných buněk (C56.9)  
Cystadenokarcinofibrom z jasných buněk (C56.9) 

8330/1 Atypický folikulární adenom (C73.9) 
8333/3 Fetální adenokarcinom 
8350/3 Papilární karcinom, difuzně sklerozující (C73.9) 
8372/0 Pigmentovaný adenom (C74.0) 
8380/1 Atypický proliferující endometroidní nádor 
8401/0 Apokrinní cystadenom 
8402/3 Nodulární hidradenom, maligní (C44._)  

Hidradenokarcinom (C44._) 
8403/3 Maligní ekrinní spiradenom (C44._) 
8404/0 Ekrinní cystadenom (C44._) 
8405/0 Hidradenoma papilliferum 
8406/0 Syringocystadenoma papilliferum 
8407/3 Sklerozující karcinom vývodu potní žlázy (C44._) 

Syringomatózní karcinom (C44._)  
Mikrocystický adnexální karcinom (C44._) 

8408/1 Agresivní digitální papilární adenom (C44._) 
8408/3 Ekrinní papilární adenokarcinom (C44._)  

Digitální papilární adenokarcinom (C44._) 
8410/0 Sebaceózní epiteliom (C44._) 
8441/0 Serózní mikrocystický adenom 
8441/3 Serózní karcinom, NS 
8442/1 Atypický proliferující serózní nádor (C56.9) 
8452/1 Solidní pseudopapilární nádor (C25._) 

Solidní a papilární epitelový nádor (C25._) 
Solidní a cystický nádor (C25._) 

8452/3 Solidní pseudopapilární karcinom (C25._) 
8460/3 Mikropapilární serózní karcinom (C56.9) 
8461/3 Primární serózní papilární karcinom peritonea (C48.1) 
8462/1 Serózní papilární cystický nádor o hraniční malignitě (C56.9) 

Atypický proliferující papilární serózní nádor (C56.9) 
8470/1 Mucinózní cystický nádor se střední dysplazií (C25.) 
8470/2 Mucinózní cystadenokarcinom, neinvazivní (C25.) 
8472/1 Mucinózní cystický nádor o hraniční malignitě (C56.9) 

Atypický proliferující mucinózní nádor (C56.9) 
8480/3 Pseudomyxom peritonea neznámé primární lokalizace (C80.9) 
8500/2 Duktální karcinom in situ, NS (C50._)  

DCIS, NS (C50._) 
Duktální intraepiteliální neoplazie 3 (C50._) 
DIN 3 (C50._) 

8501/2 Duktální karcinom in situ, komedonový typ (C50._) 
DCIS, komedonový typ (C50._) 
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8503/2 Duktální karcinom in situ, papilární (C50._)  
DCIS, papilární (C50._) 

8503/3 Infiltrující papilární adenokarcinom     
8520/2 LCIS, NS (C50._) 
8522/3 Infiltrující lobulární karcinom a duktální karcinom in situ (C50._) 
8560/0 Smíšený dlaždicový a žlázový papilom 
8620/1 Granulózový nádor, adultní typ (C56.9) 
8620/3 Granulózový nádor, sarkomatoidní (C56.9) 
8631/0 Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, dobře diferencovaný 
8631/1 Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, středně diferencovaný 

Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, NS 
8631/3 Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, nízce diferencovaný 

Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, sarkomatoidní 
8641/0 Nádor ze Sertoliho buněk bohatý na lipidy (C56.9) 
8670/0 Nádor ze steroidních buněk, NS  
8670/3 Nádor ze steroidních buněk, maligní 
8680/0 Paragangliom, benigní 
8690/1 Jugulotympanický paragangliom (C75.5) 
8691/1 Aortopulmonální paragangliom (C75.5) 
8700/0 Adrenální medulární paragangliom (C74.1) 
8700/3 Adrenální medulární paragangliom, maligní (C74.1)     
8711/3 Nádor glomový, maligní 
8726/0 Melanocytom, NS 
8745/3 Desmoplastický melanom, amelanotický (C44._) 
8761/0 Malý kongenitální névus (C44._) 
8761/1 Intermediární a obrovský kongenitální névus (C44._) 
8761/3 Maligní melanom v kongenitálním melanocytárním névu (C44._) 
8770/0 Pigmentovaný vřetenobuněčný névus (Reed) (C44._) 
8810/1 Buněčný fibrom (C56.9) 
8824/1 Infantilní myofibromatóza 
8830/0 Benigní fibrózní histiocytom 
8832/0 Kožní histiocytom, NS (C44._)  
8841/1 Agresívní angiomyxom 
8850/1 Atypický lipom 

Superficiální dobře diferencovaný liposarkom 
Dobře diferencovaný liposarkom superficiální měkké tkáně 

8851/3 Lipomu podobný liposarkom 
Sklerozující liposarkom  
Zánětlivý liposarkom 

8857/3 Fibroblastický liposarkom 
8890/0 Plexiformní leiomyom  

Lipoleiomyom 
8893/0 Symplastický leiomyom  

Atypický leiomyom  
Pleomorfní leiomyom 

8897/1 Nádor z hladké svaloviny, nejistého maligního potenciálu 



MKN-O-3 ČV 

276 

8901/3 Pleomorfní rhabdomyosarkom, adultní typ  
8902/3 Smíšený embryonální a alveolární rhabdomyosarkom 
8905/0 Genitální rhabdomyom (C51._, C52.9) 
8910/3 Embryonální rhabdomyosarkom, pleomorfní  
8930/3 Endometriální stromální sarkom, vysokého stupně (C54.1) 
8931/3 Endometriální stromální sarkom, nízkého stupně (C54.1) 
8932/0 Atypický polypoidní adenomyom 
8940/3 Maligní chondroidní syringom (C44._) 
8963/3 Maligní rhabdoidní tumor  

Rhabdoidní tumor, NS 
8982/0 Myoepiteliální adenom 
8982/3 Maligní myoepiteliom 

Myoepiteliální karcinom 
9014/1 Serózní adenofibrom o hraniční malignitě 

Serózní cystadenofibrom o hraniční malignitě 
9014/3 Serózní adenokcarcinofibrom   

Maligní serózní adenofibrom 
Serózní cystadenokarcinofibrom  
Maligní serózní cystadenofibrom 

9015/1 Mucinózní adenofibrom o hraniční malignitě 
Mucinózní cystadenofibrom o hraniční malignitě 

9015/3 Mucinózní adenokarcinofibrom  
Maligní mucinózní adenofibrom 
Mucinózní cystadenokarcinofibrom  
Maligní mucinózní cystadenofibrom 

9020/1 Fyloidní nádor, hraniční (C50._) 
9041/3 Synoviální sarkom, monofázický fibrózní 
9051/3 Vřetenitý mezoteliom  

Sarkomatoidní mezoteliom 
Desmoplastický mezoteliom 

9052/0 Dobře diferencovaný papilární mezoteliom, benigní 
Mezoteliální papilom 

9055/0 Multicystický mezoteliom, benigní  
Cystický mezoteliom, benigní (C48._) 

9062/3 Seminom s vysokým mitotickým indexem (C62._) 
9064/2 Intratubulární maligní germinální buňky (C62._)  

Intratubulární neoplazie z germinálních buněk (C62._) 
9071/3 Hepatoidní nádor ze žloutkového váčku 
9080/3 Nezralý teratom, maligní 
9084/3 Dermoidní cysta se sekundárním nádorem 
9085/3 Smíšený teratom a seminom 
9110/1 Nádor Wolffova duktu 
9130/1 Kaposiformní hemangioendoteliom 
9160/0 Obrovskobuněčný angiofibrom 

Celulární angiofibrom 
9161/0 Získaný chomáčkový hemangiom 
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9174/1 Lymfangioleiomyomatóza 
9185/3 Kulatobuněčný osteosarkom (C40._, C41._) 
9221/3 Periostální chondrosarkom (C40._, C41._) 
9270/3 Primární intraoseální karcinom  
9271/0 Ameloblastický fibrodentinom  
9274/0 Cementoosifikující fibrom 
9290/3 Ameloblastický fibrodentinosarkom  

Ameloblastický fibroodontosarkom 
9362/3 Smíšený pineální nádor (C75.3) 

Smíšený pineocytom - pineoblastom (C75.3)  
Pineální parenchymatózní nádor intermediární diferenciace (C75.3)  
Přechodný pineální nádor (C75.3) 

9364/3 Periferní primitivní neuroektodermový nádor, NS 
PPNET 

9382/3 Anaplastický oligoastrocytom (C71._) 
9383/1 Smíšený subependymom - ependymom (C71._) 
9390/1 Atypický papilom choroidálního plexu (C71.5) 
9390/3 Karcinom choroidálního plexu (C71.5) 
9391/3 Buněčný ependymom (C71._)  

Ependymom z jasných buněk (C71._)  
Tanycytický ependymom (C71._) 

9400/3 Difuzní astrocytom (C71._) 
Astrocytom, ”low grade” (C71._)  
Difuzní astrocytom, ”low grade” (C71._)  

9423/3 Polární spongioblastom (C71._) 
9442/1 Gliofibrom (C71._) 
9470/3 Melanotický meduloblastom (C71.6) 
9471/3 Desmoplastický nodulární meduloblastom (C71.6) 
9473/3 PNET, NS 

Centrální primitivní neuroektodermový nádor, NS (C71._) 
CPNET (C71._) 
Supratentoriální PNET (C71._) 

9500/3 Centrální neuroblastom (C71._) 
9501/0 Diktyom, benigní (C69._) 
9501/3 Diktyom, maligní (C69._) 
9502/0 Teratoidní meduloepiteliom, benigní (C69.4) 
9505/3 Gangliogliom, anaplastický 
9506/1 Centrální neurocytom 

Liponeurocytom mozečku (C71.6) 
Lipomatózní meduloblastom (C71.6)  
Neurolipocytom (C71.6)  
Medulocytom (C71.6) 

9510/0 Retinocytom (C69.2) 
9521/3 Olfaktoriální neurocytom (C30.0)       
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9530/0 Mikrocystický meningiom  
Sekretorický meningiom  
Meningiom bohatý na lymfocyty a plazmocyty  
Metaplastický meningiom 

9530/3 Meningiom, anaplastický  
9538/1 Meningiom z jasných buněk  

Chordoidní meningiom 
9538/3 Rhabdoidní meningiom 
9539/1 Atypický meningiom 
9540/3 Maligní nádor z pochev periferních nervů 

MPNST, NS  
MPNST se žlázovou diferenciací  
Epitelioidní MPNST 
MPNST s mezenchymální diferenciací  
Melanotický MPNST 
Melanotický psamomatózní MPNST 

9560/0 Melanotický schwannom 
Plexiformní schwannom 
Celulární schwannom 
Degenerovaný schwannom  
Ancientní schwannom  
Psamomatózní schwannom 

9561/3 Maligní nádor z pochev periferních nervů s rhabdomyoblastickou 
diferenciací 
MPNST s rhabdomyoblastickou diferenciací 

9591/3 Lymfom z B-buněk, NS 
9652/3 Klasický Hodgkinův lymfom, smíšená buněčnost, NS 
9653/3 Klasický Hodgkinův lymfom, lymfocytodepleční, NS 
9654/3 Klasický Hodgkinův lymfom, lymfocytodepleční, difuzně fibrózní 
9655/3 Klasický Hodgkinův lymfom, lymfocytodepleční, retikulární 
9663/3 Klasický Hodgkinův lymfom, nodulární skleróza, NS 
9664/3 Klasický Hodgkinův lymfom, nodulární skleróza, buněčná fáze 
9665/3 Hodgkinův lymfom, nodulární skleróza, grade 1 

Klasický Hodgkinův lymfom, nodulární skleróza, grade 1 
9667/3 Hodgkinův lymfom, nodulární skleróza, grade 2 

Klasický Hodgkinův lymfom, nodulární skleróza,  grade 2 
9670/3  Maligní lymfom z malých B lymfocytů, NS (viz také M-9823/3) 

Maligní lymfom, lymfocytický, malobuněčný NS 
Maligní lymfom, malobuněčný, difuzní 

9673/3 Lymfom z plášťových buněk 
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9680/3 Maligní lymfom, velkobuněčný, z B buněk, difuzní, centroblastický, NS 
Intravaskulární velkobuněčný lymfom z B buněk (C49.9) 
Intravaskulární lymfom z B buněk 
Angiotropní lymfom 
Velkobuněčný lymfom z B buněk bohatý na T lymfocyty  
Velkobuněčný lymfom z B buněk bohatý na histiocyty 
Velkobuněčný lymfom z B buněk bohatý na T lymfocyty a histiocyty 
Anaplastický velkobuněčný lymfom z B buněk 

9684/3 Maligní lymfom, velkobuněčný z B buněk, difuzní, imunoblastický, NS 
Plazmablastický lymfom 

9687/3 Burkitt-like lymfom 
9690/3 Folikulární lymfom, NS (viz také M-9675/3) 

Maligní lymfom folikulárního centra, folikulární 
Maligní lymfom folikulárního centra, NS  

9691/3 Folikulární lymfom, grade 2 
9695/3 Folikulární lymfom, grade 1 
9698/3 Folikulární lymfom, grade 3 
9700/3 Pagetoidní retikulóza 
9702/3 Lymfom ze zralých T buněk, NS 

Lymfom z T buněk, NS 
Periferní lymfom z T buněk, velkobuněčný 

9709/3 Kožní lymfom z T buněk, NS (C44._)  
9714/3 Anaplastický velkobuněčný lymfom, z T buněk a z buněk ”nulového” (”null cell”) typu 

Anaplastický velkobuněčný lymfom, NS  
Anaplastický velkobuněčný lymfom, CD30+ 

9731/3 Plazmocytom kosti (C40.-, C41._)  
9762/3 Nemoc z těžkých řetězců, NS 

Nemoc z těžkých řetězců mu 
9765/1 Monoklonální gamapatie neurčitého významu 

MGUS 
9801/3 Leukemie z kmenových buněk 
9823/3 Chronická lymfocytická leukemie/malobuněčný lymfocytický lymfom z B buněk 

(viz také M-9670/3)  
Chronická lymfocytická leukemie z B buněk (zahrnuje všechny varianty BCLL)  

9826/3 Leukemie z Burkittových buněk (viz také M-9687/3)  
B-ALL [obs] 
FAB L3 [obs]  
Akutní lymfoblastická leukemie ze zralých B buněk 

9827/3 Adultní leukemie/lymfom z T buněk (HTLV-1 pozitivní) Zahrnuje všechny varianty 
9840/3 Akutní myeloidní leukemie, typ M6 

Akutní erytroidní leukemie 
M6A  
M6B 
FAB M6 
AML M6 

9860/3 Non-lymfocytická leukemie, NS  
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9861/3 Akutní myeloidní leukemie, NS (FAB nebo WHO typ není specifikován) 
(viz také M-9930/3) 
Akutní non-lymfocytická leukemie 

9866/3 Akutní promyelocytická leukemie, t(15;17)(q22; q11-12) 
Akutní promyelocytická leukemie, PML/RAR-alfa 
Akutní myeloidní leukemie, t(15:17)(q22;q11-12) 
Akutní myeloidní leukemie, PML/RAR-alfa 
FAB M3 (zahrnuje všechny varianty) 

9867/3 FAB M4 
9870/3 Akutní bazofilní leukemie 
9891/3 FAB M5 (zahrnuje všechny varianty) 
9910/3 FAB M7 
9930/3 Myeloidní sarkom (viz také M-9861/3)  
9931/3 Akutní panmyelóza s myelofibrózou (C42.1)  

Akutní myeloskleróza  
Maligní myeloskleróza [obs] 

9940/3 Trichocelulární leukemie, variantní 
9950/3 Proliferativní polycytemie  
9961/3 Myelofibróza jako výsledek myeloproliferativní nemoci 

Chronická idiopatická myelofibróza  
Agnogenní myeloidní metaplazie  

9982/3 Refrakterní anémie s prsténčitými sideroblasty 
RARS 

9983/3 RAEB 
RAEB I  
RAEB II 

9984/3 RAEB-T 
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Dodatek 3: Termíny, které změnily morfologické kódy 

MKN-O,   MKN-O, 
druhé   třetí 
vydání Termín, jak je uveden ve třetím vydání MKN-O  vydání 

8241/1 Karcinoidní nádor, argentafinní, NS 8240/1 
8241/1 Argentafinom, NS [obs] 8240/1 
8400/0 Nodulární hidradenom (C44._)  8402/0 
8402/0 Ekrinní porom (C44._) 8409/0 
8510/3 Karcinom z parafolikulárních buněk (C73.9) 8345/3 
8510/3 Karcinom z C buněk (C73.9)  8345/3 
8511/3 Medulární karcinom s amyloidním stromatem (C73.9) 8345/3 
8580/3 Karcinom thymu (C37.9)  8586/3 
8724/0 Fibrózní papule nosu  (C44.3) 9160/0 
8724/0 Involvující  névus (C44._) 9160/0 
8803/3 Askinův  nádor  9365/3 
8832/0 Histiocytom, NS 8831/0 
8890/0 Myofibrom  8824/0 
8930/3 Stromální sarkom NS 8935/3 
9126/0 Histiocytoidní hemangiom  9125/0 
9190/3 Parosteální osteosarkom (C40._, C41._) 9192/3 
9190/3 Juxtakortikální osteosarkom (C40._, C41._)  9192/3 
9190/3 Periostální osteosarkom (C40._, C41._) 9193/3 
9422/3 Spongioblastom NS  (C71._) [obs]  9421/1 
9443/3 Primitivní polární spongioblastom (C71._) [obs]  9423/3 
9481/3 Monstrocelulární sarkom (C71._) [obs] 9441/3 
9490/0 Gangliocytom  9492/0 
9536/0 Hemangiopericytický meningiom (C70._) [obs]  9150/1 
9592/3 Lymfosarkom NS [obs]  9591/3 
9592/3 Lymfosarkom difuzní [obs]  9591/3 
9593/3 Sarkom z retikulárních buněk, NS [obs]  9591/3 
9593/3 Sarkom z retikulárních buněk, difuzní [obs]  9591/3 
9593/3 Retikulosarkom NS [obs] 9591/3 
9593/3 Retikulosarkom difuzní [obs]  9591/3 
9594/3 Mikrogliom (C71._) [obs] 9590/3 
9595/3 Maligní lymfom, difuzní, NS 9591/3 
9657/3 Hodgkinova nemoc s predominancí lymfocytů, NS [obs] 9651/3 
9657/3 Hodgkinova nemoc s predominancí lymfocytů a histiocytů [obs]  9651/3 
9658/3 Hodgkinova nemoc s predominancí lymfocytů, difuzní [obs]  9651/3 
9660/3 Hodgkinův paragranulom, NS [obs]  9659/3 
9660/3 Hodgkinův paragranulom, nodularní [obs] 9659/3 
9666/3 Hodgkinova nemoc, nodulární skleróza, smíšená buněčnost 9665/3 
9672/3 Maligní lymfom z malých rozštěpených buněk, difuzní [obs]  9591/3 
9672/3 Maligní lymfom lymfocytický, špatně diferencovaný, difuzní [obs] 9591/3 
9672/3 Maligní lymfom z malých rozštěpených buněk , NS [obs]  9591/3 
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MKN-O,   MKN-O, 
druhé   třetí 
vydání Termín, jak je uveden ve třetím vydání MKN-O  vydání 

9672/3 Maligní  lymfom z rozštěpených buněk, NS [obs]  9591/3 
9674/3 Maligní lymfom centrocytický  [obs] 9673/3 
9676/3 Maligní lymfom centroblasticko-centrocytický, difuzní [obs]  9675/3 
9676/3 Maligní  lymfom, centroblasticko-centrocytický, NS [obs]  9675/3 
9677/3 Maligní  lymfomatózní polypóza [obs] 9673/3 
9681/3 Maligní lymfom z velkých rozštěpených buněk, NS  9680/3 
9681/3 Maligní lymfom z velkých rozštěpených buněk, difuzní 9680/3 
9681/3 Maligní lymfom z ed cell NS 9680/3 
9682/3 Maligní lymfom z velkých nerozštěpených buněk, difuzní 9680/3 
9682/3 Maligní lymfom z velkých nerozštěpených buněk, NS  9680/3 
9682/3 Maligní lymfom z nerozštěpených buněk, difuzní, NS 9680/3 
9682/3 Maligní lymfom z nerozštěpených buněk, NS  9680/3 
9683/3 Maligní lymfom centroblastický, NS  9680/3 
9683/3 Maligní lymfom centroblastický, difuzní 9680/3 
9685/3 Maligní lymfom lymfoblastický (viz také M-9821/3) 9727/3 
9685/3 Maligní lymfom z pomačkaných, konvolvovaných buněk  [obs] 9727/3 
9685/3 Lymfoblastom [obs]   9727/3 
9686/3 Maligní lymfom z malých nerozštěpených buněk , difuzní [obs]  9591/3 
9686/3 Maligní lymfom z nediferencovaných buněk, non-Burkittův [obs] 9591/3 
9686/3 Maligní lymfom z nediferencovaných buněk, NS [obs]  9591/3 
9688/3 * Velkobuněčný lymfom z B-buněk bohatý na T-lymfocyty  9680/3 
9692/3 Maligní lymfom centroblastickocentrocytický, folikulární  9690/3 
9693/3 Maligní lymfom lymfocytický dobře diferencovaný, nodulární [obs]  9698/3 
9694/3 Maligní lymfom lymfocytický, intermediární diferenciace, nodulární [obs]  9591/3 
9696/3 Maligní lymfom lymfocytický, málo diferencovaný, nodulární [obs] 9695/3 
9697/3 Maligní lymfom centroblastický, folikulární  9698/3 
9703/3 Lymfom z T-zóny  9702/3 
9704/3 Lymfoepiteloidní lymfom 9702/3 
9704/3 Lennertův lymfom  9702/3 
9706/3 Periferní lymfom z T-buněk pleomorfní, malobuněčný 9702/3 
9707/3 Periferní lymfom z T-buněk  pleomorfní ze středních a velkých buněk   9702/3 
9710/3 * Lymfom marginální zóny, NS  9699/3 
9711/3 Monocytoidní lymfom z B-buněk  9699/3 
9712/3 Angioendoteliomatóza 9680/3 
9713/3 Angiocentrický lymfom z T-buněk [obs] 9719/3 
9713/3 Maligní retikulóza, NS [obs]  9719/3 
9713/3 Maligní retikulóza střední čáry [obs] 9719/3 
9713/3 Polymorfní retikulóza [obs]  9719/3 
9715/3 * Lymfom ze slizniční lymfatické tkáně  9699/3 
9715/3 * MALT lymfom 9699/3 
9720/3 Maligní histiocytóza  9750/3 
9720/3 Histiocytická medulární retikulóza [obs]  9750/3 
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MKN-O,   MKN-O, 
druhé   třetí 
vydání Termín, jak je uveden ve třetím vydání MKN-O  vydání 

9722/3 Nemoc Letterer-Siwe   9754/3 
9722/3 Akutní progresivní histiocytóza X  9754/3 
9722/3 Nonlipidní retikuloendotelióza [obs] 9754/3 
9723/3 Pravý histiocytický lymfom [obs]  9755/3 
9731/3 Plazmocytom extramedulární (nevyskytující se v kosti) 9734/3 
9763/3 Nemoc těžkých řetězců gama  9762/3 
9763/3 Franklinova nemoc  9762/3 
9802/3 Subakutní leukemie, NS [obs]  9800/3 
9803/3 Chronická leukemie, NS [obs]  9800/3 
9804/3 Aleukemická leukemie, NS [obs]  9800/3 
9821/3 Akutní lymfocytická leukemie 9835/3 
9821/3 Akutní lymfoidní leukemie 9835/3 
9821/3 Akutní lymfatická leukemie 9835/3 
9821/3 Lymfoblastická leukemie, NS 9835/3 
9821/3 ** FAB L1 9835/3 
9822/3 Subakutní lymfoidní leukemie [obs]  9820/3 
9822/3 Subakutní lymfocytická leukemie [obs]  9820/3 
9822/3 Subakutní lymfatická leukemie [obs]  9820/3 
9824/3 Aleukemická lymfoidní leukemie [obs]  9820/3 
9824/3 Aleukemická lymfocytická leukemie [obs]  9820/3 
9824/3 Aleukemická lymfatická leukemie [obs] 9820/3 
9825/3 Prolymfocytická leukemie, NS  9832/3 
9828/3 ** Akutní lymfoblastická leukemie, typ L2, NS 9835/3 
9828/3 ** FAB L2  9733/3 
9830/3 Plazmocytická leukemie (C42.1)  9733/3 
9841/3 Akutní erytremie [obs]  9840/3 
9841/3 Di Guglielmova nemoc [obs]  9840/3 
9841/3 Akutní erytremická myelóza [obs]  9840/3 
9842/3 Chronická erytremie [obs]  9950/3 
9850/3 Leukemie z lymfosarkomových buněk [obs]  9820/3 
9862/3 Subakutní myeloidní leukemie [obs]  9860/3 
9862/3 Subakutní granulocytická leukemie [obs]  9860/3 
9862/3 Subakutní myelogenní leukemie [obs]  9860/3 
9864/3 Aleukemická myeloidní leukemie [obs] 9860/3 
9864/3 Aleukemická granulocytická leukemie [obs]  9860/3 
9864/3 Aleukemická myelogenní leukemie [obs]  9860/3 
9865/3 ** Akutní myeloidní leukemie s vyzráváním 9874/3 
9865/3 ** FAB M2, NS 9874/3 
9868/3 Chronická myelomonocytická leukemie, NS  9945/3 
9869/3 ** Akutní myeloblastická leukemie   9872/3 
9869/3 ** FAB M0 9872/3 
9880/3 Eosinofilní leukemie 9860/3 
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MKN-O,   MKN-O, 
druhé   třetí 
vydání Termín, jak je uveden ve třetím vydání MKN-O  vydání 

9890/3 Monocytická leukemie, NS  9860/3 
9892/3 Subakutní monocytická leukemie [obs]  9860/3 
9893/3 Chronická monocytická leukemie [obs]  9860/3 
9894/3 Aleukemická monocytická leukemie [obs]  9860/3 
9900/3 Leukemie ze žírných buněk  (C42.1)  9742/3 
9932/3 Akutní myelofibróza 9931/3 
9941/3 Leukemická retikuloendotelióza 9940/3 
9960/1 Myeloproliferativní nemoc, NS  9975/1 
9981/1 Refrakterní anémie bez sideroblastů 9980/3 

 
* kód používaný pouze v USA (1995-2000) 
** kód používaný pouze v USA (1998-2000) 
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Dodatek 4: Jednotky, které byly změněny z nádorům 
podobných lézí na nádory 

  MKN-O, 
  třetí 
 Termín uvedený ve třetím vydání MKN-O vydání 
M- - - - - - -  Retikulohistiocytom 8831/0 
M- - - - - - -  Lymfomatózní papulóza (C44. _) 9718/3 
M- - - - - - -  Obrovskobuněčný nádor šlachové pochvy 9252/0 
M- - - - - - -  Histiocytosis X, NS 9751/1 
M- - - - - - -  Eosinofilní granulom 9752/1 
M- - - - - - -  Nemoc Hand-Schüller-Christian   9753/1 
 
 

Dodatek 5: Termíny, které byly v třetím vydání 
MKN-O vypuštěny 

MKN-O, 
třetí  
vydání 
8077/2 Intraepiteliální neoplazie, stupeň III cervikální, vulvární a vaginální  

(nahrazeno  Dlaždicová intraepiteliální neoplazie, stupeň III; Cervikální intraepiteliální 
neoplazie, stupeň III; Vaginální intraepiteliální neoplazie, stupeň III; Vulvární 
intraepiteliální neoplazie, stupeň III) 

8152/0 Adenom z alfa buněk  
(nahrazeno 8152/1 Nádor z alfa buněk, NS) 

8332/3 Langhansova struma proliferující (C73.9) [obs] 
(vypuštěno) 

8810/0 Fibroma durum 
(vypuštěno) 

8851/0 Fibroma molle  
(vypuštěno) 

8851/0 Fibrom měkký 
(vypuštěno) 

9053/0 Mezoteliom bifázický benigní 
(vypuštěno) 

9190/3 Sarkom osteogenní juxtakortikální (C40._, C41._) [obs] 
(nahrazeno 9192/3 Juxtakortikální osteosarkom) 

9190/3 Sarkom osteogenní periostální  (C40._, C41._) 
(nahrazeno 9193/3 Periostální osteosarkom) 

9382/3 Oligoastrocytom smíšený 
(nahrazeno Oligoastrocytom) 

9722/3 Histiocytóza progresivní diferencovaná akutní  
(nahrazeno 9754/3 Akutní progresivní histiocytóza X)  
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Dodatek 6: Jednotky, u kterých byl změněn kód chování 

Změna z hraničně maligní na maligní 
MKN-O,   MKN-O, 
druhé   třetí 
vydání Termín uvedený ve třetím vydání MKN-O  vydání 
8931/1 Endometriální stromální sarkom, nízkého stupně (C54.1) 8931/3 
8931/1 Endolymfatická stromální myóza (C54.1) 8931/3 
8931/1 Endometriální stromatóza (C54.1) 8931/3 
8931/1 Stromální endometrióza (C54.1) 8931/3 
8931/1 Stromální myóza, NS (C54.1) 8931/3 
9393/1 Papilární ependymom (C71._) 9393/3 
9538/1 Papilární meningiom 9538/3 
9950/1 Polycytemie pravá 9950/3 
9950/1 Polycythaemia rubra vera 9950/3 
9960/1 Chronická myeloproliferativní nemoc, NS 9960/3 
9960/1 Chronická myeloproliferativní porucha 9960/3 
9961/1 Myeloskleróza s myeloidní metaplazií  9961/3 
9961/1 Megakaryocytická myeloskleróza 9961/3 
9961/1 Myelofibróza s myeloidní metaplazií 9961/3 
9962/1 Idiopatická trombocytemie 9962/3 
9962/1 Esenciální trombocytemie 9962/3 
9962/1 Esenciální hemoragická trombocytemie 9962/3 
9962/1 Idiopatická hemoragická trombocytemie 9962/3 
9980/1 Refrakterní anémie, NS 9980/3 
9981/1 Refrakterní anémie bez sideroblastů  9980/3 
9982/1 Refrakterní anémie se sideroblasty 9982/3 
9982/1 Refrakterní anémie s prsténčitými sideroblasty 9982/3 
9983/1 Refrakterní anémie s excesem blastů 9983/3 
9984/1 Refrakterní anémie s exscesem blatů v transformaci 9984/3 
9989/1 Myelodysplastický syndrom, NS  9989/3 
 Preleukemie 9989/3 
 Preleukemický syndrom 9989/3 
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Změna z maligní na hraničně maligní 
MKN-O,   MKN-O, 
druhé   třetí 
vydání Termín uvedený ve třetím vydání MKN-O  vydání 
8442/3 Serózní cystadenom, hraničně maligní (C56.9) 8442/1 
8442/3 Serózní nádor, NS o nízkém maligním potenciálu (C56.9) 8442/1 
8451/3 Papilární cystadenom, hraničně maligní (C56.9) 8451/1 
8462/3 Serózní papilární cystický nádor, hraničně maligní (C56.9) 8462/1 
8462/3 Papilární serózní cystadenom, hraničně maligní (C56.9) 8462/1 
8462/3 Papilární serózní nádor o nízkém maligním potenciálu  (C56.9) 8462/1 
8462/3 Atypický proliferující papilární serózní nádor (C56.9) 8462/1 
8472/3 Mucinózní cystický nádor, hraničně maligní (C56.9) 8472/1 
8472/3 Mucinózní cystadenom, hraničně maligní (C56.9) 8472/1 
8472/3 Pseudomucinózní cystadenom, hraničně maligní (C56.9) 8472/1 
8472/3 Mucinózní nádor, NS, o nízkém maligním potenciálu (C56.9)  8472/1 
8473/3 Papilární mucinózní cystadenom, hraničně maligní (C56.9) 8473/1 
8473/3 Papilární pseudomucinózní cystadenom, hraničně maligní (C56.9) 8473/1 
8473/3 Papilární mucinózní nádor o nízkém maligním potenciálu (C56.9) 8473/1 
9421/3 Pilocytický astrocytom (C71._) 9421/1 
9421/3 Piloidní astrocytom (C71._) 9421/1 
9421/3 Juvenilní astrocytom (C71._)  9421/1 
9422/3 Spongioblastom, NS (C71._) [obs] 9421/1 

Změna z benigní na hraničně maligní 
MKN-O,   MKN-O, 
druhé   třetí 
vydání Termín uvedený ve třetím vydání MKN-O  vydání 
8120/0 Papilom z přechodních buněk, NS 8120/1 
8152/0 Glukagonom, NS (C25._) 8152/1 
8580/0 Thymom, NS (C37.9) 8580/1 
8640/0 Nádor ze Sertoliho buněk, NS 8640/1 
8640/0 Pickův tubulární adenom 8640/1 
8640/0 Adenom ze Sertoliho buněk 8640/1 
8640/0 Tubulární androblastom, NS 8640/1 
8640/0 Testikulární adenom 8640/1 
9506/0 Neurocytom 9506/1 

Změna z hraničně maligní na benigní 
MKN-O,   MKN-O, 
druhé   třetí 
vydání Termín uvedený ve třetím vydání MKN-O  vydání 

8261/1 Vilózní adenom, NS 8261/0 
8261/1 Vilózní papilom 8261/0 
8361/1 Juxtaglomerulární nádor (C64.9) 8361/0 
8361/1 Reninom (C64.9) 8361/0 
8823/1 Desmoplastický fibrom 8823/0 
9080/1 Zralý teratom 9080/0 
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Dodatek 7: SZO klasifikace nádorů hematopoetických 
a lymfoidních tkání 

CHRONICKÉ 
MYELOPROLIFERATIVNÍ NEMOCI 

Chronická myeloidní leukemie 9875/3* 
Chronická neutrofilní leukemie 9963/3 
Chronická eosinofilní leukemie / 
hypereosinofilní syndrom 9964/3 
Polycythaemia vera 9950/3 
Chronická idiopatická myelofibróza 9961/3 
Esenciální trombocytemie 9962/3 
Chronická myeloproliferativní 
nemoc, neklasifikovatelná 9975/3 

MYELODYSPLASTICKÉ / 
MYELOPROLIFERATIVNÍ NEMOCI 

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

MYELODYSPLASTICKÉ SYNDROMY 

Refrakterní anémie 9980/3 
Refrakterní anémie s prsténčitými 
sideroblasty 9982/3 
Refrakterní cytopenie s dysplazií 
ve více řadách 9985/3 
Refrakterní anémie s excesem blastů 9983/3 
Myelodysplastický syndrom spojený 
s izolovanou delecí  (5q)  9986/3 
Myelodysplastický syndrom, 
neklasifikovatelný 9989/3 

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKEMIE 

Akutní myeloidní leukemie 
s cytogenetickýmí abnormalitami 
AML s t(8;21)(q22;q22), 
(AML1/ETO)  9896/3 
AML s inv(16)(p13q22) or 
t(16;16)(p13;q22), (CBFβ/MYH11)  9871/3 
Akutní promyelocytická leukemie 
(AML s t(15;17)(q22;q12), 
(PML/RARα) a varianty)  9866/3 
AML s 11q23 (MLL) abnormalitami 9897/3 
Akutní myeloidní leukemie 
s dysplazií ve více řadách 9895/3 
s předchozím myelodysplastickým 
syndromem 
bez předchozího 
myelodysplastického syndromu 
Akutní myeloidní leukemie 
a myelodysplastický syndrom, 
spojené s terapií 9920/3 
S terapií alkylačními látkami 
S terapií inhibitorem topoizomerázy II 
Akutní myeloidní leukemie, dále 
nezařazovaná 
Akutní myeloidní leukemie, 
minimálně diferencovaná 9872/3 
Akutní myeloidní leukemie bez 
vyzrávání 9873/3 
Akutní myeloidní leukemie 
s vyzráváním 9874/3 
Akutní myelomonocytická leukemie 9867/3 
Akutní monoblastická 
a monocytická leukemie 9891/3 
Akutní erytroidní leukemie 9840/3 
Akutní megakaryoblastická leukemie 9910/3 
Akutní bazofilní leukemie 9870/3 
Akutní panmyelóza s myelofibrózou 9931/3 
Myeloidní sarkom 9930/3 
Akutní leukemie ze smíšených linií 9805/3 
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NÁDORY Z B BUNĚK 

Nádor z prekurzorových B-buněk 
Prekurzorová B lymfoblastická 
leukemie1 / 9835/31 
lymfom2 9728/32 
Nádory ze zralých B-buněk 
Chronická lymfocytická leukemie1 / 9823/31 
malobuněčný lymfocytický lymfom2 9670/32 
Prolymfocytická leukemie 
z B-buněk 9833/3 
Lymfoplazmocytický lymfom 9671/3 
Splenický lymfom marginální zóny 9689/3 
Trichocelulární leukemie 9940/3 
Plazmocytární myelom 9732/3 
Solitární plazmocytom kosti 9731/3 
Extraosální plazmocytom 9734/3 
Extranodální lymfom z B-buněk 
marginální zóny ze slizniční 
lymfatické tkáně (MALT-lymfom)  9699/3 
Nodal marginal zone B-cell lymfom 9699/3 
Folikulární lymfom 9690/3 
Lymfom z buněk plášťové zóny 9673/3 
Difuzní velkobuněčný lymfom 
z B-buněk 9680/3 
Mediastinální (thymický) 
velkobuněčný lymfom z B-buněk 9679/3 
Intravaskulární velkobuněčný 
lymfom z B-buněk 9680/3 
Primární exsudativní lymfom 
(“primary effusion lymphoma”) 9678/3 
Burkittův lymfom1 / 9687/31 
leukemie2 9826/32 
B-buněčné proliferace nejistého 
maligního potenciálu 
Lymfomatoidní granulomatóza 9766/1 
Posttransplantační 
lymfoproliferativní porucha, 
polymorfní 9970/1 

NÁDORY Z T A NK BUNĚK 

Nádory z prekurzorových T-buněk 
Prekurzorová T lymfoblastická 
leukemie1 / 9837/31 
lymfom2 9729/32 
Blastický lymfom z NK buněk** 9727/3 
Nádory ze zralých T a NK-buněk 
Prolymfocytická leukemie 
z T-buněk 9834/3 
Lymfocytická leukemie z velkých 
granulárních T-buněk 9831/3 
Agresivní leukemie z NK-buněk 9948/3 
Adultní leukemie/lymfom z T-buněk 9827/3 
Extranodální lymfom 
z NK/T-buněk, nazálního typu 9719/3 
Lymfom z T-buněk, enteropatický 
typ 9717/3 
Hepatosplenický lymfom z T-buněk 9716/3 
Podkožní panniculitis-like lymfom 
z T-buněk 9708/3 
Mycosis fungoides 9700/3 
Sézaryho syndrom 9701/3 
Primární kožní 
anaplastickývelkobuněčný lymfom 9718/3 
Periferní lymfom z T-buněk, 
nespecifikovaný 9702/3 
Angioimunoblastický lymfom 
z T-buněk 9705/3 
Anaplastický velkobuněčný lymfom 9714/3 
T-buněčné proliferace nejistého 
maligního potenciálu 
Lymfomatoidní papulóza 9718/1 
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HODGKINŮV LYMFOM 

Nodulární Hodgkinův lymfom, 
lymfocytárně predominantní 9659/3 
Klasický Hodgkinův lymfom 9650/3 
Klasický Hodgkinův lymfom, 
nodulární skleróza 9663/3 
Klasický Hodgkinův lymfom, 
bohatý na lymfocyty 9651/3 
Klasický Hodgkinův lymfom, 
smíšená buněčnost 9652/3 
Klasický Hodgkinův lymfom, 
lymfocytodepleční 9653/3 

HISTIOCYTICKÉ NÁDORY A NÁDORY 
Z DENDRITICKÝCH BUNĚK 

Nádor z makrofágů/histiocytů 
Histiocytický sarkom 9755/3 
Nádory z dendritických buněk 
Histiocytóza z Langerhansových 
buněk 9751/1 
Sarkom z Langerhansových buněk 9756/3 
Sarkom z interdigitujících 
dendritických buněk1/ 9757/31 
nádor z interdigitujících 
dendritických buněk2 9757/12 
Sarkom z folikulárních 
dendritických buněk1 / 9758/31 
Nádor z folikulárních dendritických 
buněk2 9758/12 
Sarkom z dendritických buněk, jinak 
nespecifikovaný 9757/3 

MASTOCYTÓZA 

Kožní mastocytóza 
Indolentní systémová mastocytóza 9741/1 
Systémová mastocytóza spojená 
s klonální hematologickou nemocí 
z jiných buněk než z mastocytů 9741/3 
Agresivní systémová mastocytóza 9741/3 
Leukemie z žírných buněk 9742/3 
Sarkom z žírných buněk 9740/3 
Extrakutánní mastocytom 9740/1 
 

* Morfologický kód Mezinárodní 
klasifikace nemocí (MKN-O), třetí 
vydání. Biologické chování je pro 
maligní nádory kódováno /3 a pro léze 
nízkého nebo nejistého  maligního 
potenciálu /1. 

** Nádor nejistého původu a stupně 
diferenciace. 

 
 
 
 
Zdroj dodatku: IARC/CIRC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny 
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Dodatek 8: SZO klasifikace nádorů nervového systému 
1  Morfologický kód Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O) 

a Systemizované nomenklatury medicíny (SNOMED). Biologické chování je 
kódováno /0 pro benigní nádory, /1 pro nádory nízkého nebo nejistého maligního 
potenciálu, nebo hraniční malignity, (/2 pro in situ léze) a /3 pro maligní nádory. 

2  Čísla psaná kurzívou představují provizorní kódy navrhované pro třetí vydání 
MKN-O. Tyto kódy by měly být, alespoň z větší části, inkorporovány do příštího 
vydání MKN-O, ale mohou být i změněny. 

NÁDORY NEUROEPITELOVÉ TKÁNĚ 

Astrocytické nádory 
Difuzní astrocytom 9400/3 1 

Fibrilární astrocytom 9420/3 
Protoplazmický astrocytom 9410/3 
Gemistocytární astrocytom 9411/3 

Anaplastický astrocytom 9401/3 
Glioblastom 9440/3 

Obrovskobuněčný glioblastom 9441/3 
Gliosarkom 9442/3 

Pilocytický astrocytom 9421/1 
Pleomorfní xantoastrocytom 9424/3 
Subependymální obrovskobuněčný 
astrocytom 9384/1 

Oligodendrogliální nádory 
Oligodendrogliom 9450/3 
Anaplastický oligodendrogliom 9451/3 

Smíšené gliomy 
Oligoastrocytom 9382/3 
Anaplastický oligoastrocytom 9382/3 2 

Ependymální nádory 
Ependymom 9391/3 

Buněčný 9391/3 
Papilární 9393/3 
Z jasných buněk 9391/3 
Tanycytický 9391/3 

Anaplastický ependymom 9392/3 
Myxopapilární ependymom 9394/1 
Subependymom 9383/1 

Nádory choroidálního plexu 
Karcinom choroidálního plexu 9390/3 
Papilom choroidálního plexu 9390/0 

Gliální nádory nejistého původu 
Astroblastom 9430/3 
Gliomatóza mozku 9381/3 
Chordoidální gliom třetí komory 9444/1 

Neuronální a smíšené neuronální-
gliální nádory 
Gangliocytom 9492/0 
Dysplastický gangliocytom 
mozečku (Lhermitte-Duclos)  9493/0 
Desmoplastický infantilní 
astrocytom / gangliogliom 9412/1 
Dysembryoplastický neuroepitelový 
nádor 9413/0 
Gangliogliom 9505/1 
Anaplastický gangliogliom 9505/3 
Centrální neurocytom 9506/1 
Cerebelární liponeurocytom 9506/1 
Paragangliom filum terminale 8680/1 

Neuroblastické nádory 
Olfaktorický neuroblastom 
(Estezioneuroblastom)  9522/3 
Olfaktorický neuroepiteliom 9523/3 
Neuroblastomy nadledviny 
a sympatiku 9500/3 

Pineální parenchymové nádory 
Pineocytom 9361/1 
Pineoblastom 9362/3 
Pineální parenchymový nádor, 
středně diferencovaný 9362/3 
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Embryonální nádory 
Meduloepiteliom 9501/3 
Ependymoblastom 9392/3 
Meduloblastom 9470/3 

Desmoplastický meduloblastom 9471/3 
Obrovskobuněčný 
meduloblastom 9474/3 
Medulomyoblastom 9472/3 
Melanotický meduloblastom 9470/3 

Supratentoriální primitivní 
neuroektodermální tumor (PNET)  9473/3 

Neuroblastom 9500/3 
Ganglioneuroblastom 9490/3 

Atypický teratoidní / rhabdoidní 
nádor 9508/3 

NÁDORY PERIFERNÍCH NERVŮ 

Schwannom 
(Neurilemom, Neurinom)  9560/0 

Buněčný 9560/0 
Plexiformní 9560/0 
Melanotický 9560/0 

Neurofibrom 9540/0 
Plexiformní 9550/0 

Perineuriom 9571/0 
Intraneurální perineuriom 9571/0 
Perineuriom měkkých tkání 9571/0 

Maligní tumor pochev periferních 
nervů (MPNST) 9540/3 

Epitelioidní 9540/3 
MPNST s různou 
mezenchymální a / nebo 
epitelovou diferenciací 9540/3 
Melanotický 9540/3 
Melanotický psamomatózní 9540/3 

MENINGEÁLNÍ NÁDORY 

Nádory z meningoteliálních buněk 
Meningiom 9530/0 

Meningoteliální 9531/0 
Fibrózní (fibroblastický) 9532/0 
Přechodný (smíšený) 9537/0 
Psamomatózní 9533/0 
Angiomatózní 9534/0 
Mikrocystický 9530/0 
Sekreční 9530/0 
Bohatý na lymfoplazmocyty 9530/0 
Metaplastický 9530/0 
Z jasných buněk 9538/1 
Chordoidní 9538/1 
Atypický 9539/1 
Papilární 9538/3 
Rhabdoidní 9538/3 
Anaplastický meningiom 9530/3 

Mezenchymální, 
nemeningoteliální nádory 
Lipom 8850/0 
Angiolipom 8861/0 
Hibernom 8880/0 
Liposarkom (intrakraniální) 8850/3 
Solitární fibrózní tumor 8815/0 
Fibrosarkom 8810/3 
Maligní fibrózní histiocytom 8830/3 
Leiomyom 8890/0 
Leiomyosarkom 8890/3 
Rhabdomyom 8900/0 
Rhabdomyosarkom 8900/3 
Chondrom 9220/0 
Chondrosarkom 9220/3 
Osteom 9180/0 
Osteosarkom 9180/3 
Osteochondrom 9210/0 
Hemangiom 9120/0 
Epitelioidní hemangioendoteliom 9133/1 
Hemangiopericytom 9150/1 
Angiosarkom 9120/3 
Kaposiho sarkom 9140/3 



  Dodatky 

  293 

Nádory nejisté histogeneze 
Hemangioblastom 9161/1 

Primární melanocytické léze 
Difuzní melanocytóza 8728/0 
Melanocytom 8728/1 
Maligní melanom 8720/3 
Meningeální melanomatóza 8728/3 

LYMFOMY A HEMATOPOETICKÉ 
NÁDORY 

Maligní lymfomy 9590/3 
Plazmocytom 9731/3 
Granulocytární sarkom 9930/3 

NÁDORY Z GERMINÁLNÍCH BUNĚK 

Germinom 9064/3 

Embryonální karcinom 9070/3 
Nádor ze žloutkového váčku 9071/3 
Choriokarcinom 9100/3 
Teratom 9080/1 

Zralý 9080/0 
Nezralý 9080/3 
Teratom s maligní transformací 9084/3 

Smíšené nádory z germinálních 
buněk 9085/3 

NÁDORY SELÁRNÍ OBLASTI 

Kraniofaryngeom 9350/1 
Adamantinomatózní 9351/1 
Papilární 9352/1 

Nádor z granulárních buněk 9582/0 

METASTATICKÉ NÁDORY 
 
 
 
 
Zdroj dodatku: IARC/CIRC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny 
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