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„Historky z natáčení“



1.	pokus

• 26.Nov., 2015 Virchows Archives
• Recenzenti vznesli k rukovipu 
závažné připomínky. Práci nelze 
považovat za akceptovatelnou k 
publikováni ve VA.

• Pripomínky: nejasná definice, 
necituje zásadní publikace pro 
definici HSIL (Studie LAST) .



2.	pokus
• Leden , 2016, International Journal of Gynecologic 

Pathology
• Bohužel, na základě hodonocení recenzentú a 

priorit časopisu nebudeme schopni Váš článek 
příjmout k publikováni.

•
• Připomínky:
• - Vzhledem k variabilite názorů patologů, je někdy 

těžké odlišit LSIL od HSIL. BCD má nejasné 
odlišení od LSIL.

• -konkrétni úpravy definice a textu, upřesnění 
metodiky IHC a genetiky. Kvalita fotografií.



3.	pokus



Připomínky	recenzentů	(A)

• Vše co autoři ukazují je HSIL a nová 
jednotka není potřebná. 

• Cytologická diagnosticka není vůbec 
rozvedena. 

• Nedostatečná definice "klasické" a 
"blandní" BCD. 

• Chyby gramatické. 



Připomínky	recenzentů	(B)
• Ohledně BCD s autori scela souhlasím. 

• Navrhuji: 
• Upřesnit argumentaci. 

• Upřesnit terminologii a používat pouze HSIL/LSIL. 
Zdokumentovat BCD 4 případy po 5 fotografiích (HE, 
p16, MIB-1, HPV-ISH). 

• Podrobně analyzovat výsledky HPV ISH.

• Doplnit podrobně klinické detaily u připadu s 
pozitivtou HHV 6. 

• Nevztahovat se k cytologii.



Zástupce	šéfredaktora

• Autoři navrhují novou jednotku 
BCD. Myslíme, že tato jednotka 
by mohla být akceptována mezi 
patology a tak je článek vhodný 
k publikaci. Avšak protože 
navrhováni nové jednotky by 
mělo být opatrné a styl článku 
tomu nevyhovuje, prosím upravte 
ho podle připomínek recenzentů.
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Akceptační dopis
• 2.5.2017

• Dear Dr Ondic,

Thank you for sending your paper to Cytopathology. 
It has been read by an Editor and two independent 
referees, whose comments are attached for your 
information.

As it stands, the manuscript is almost suitable 
for publication, and if you can make the minor 
revisions suggested by the referees, we would be 
pleased to look at a revised version of your 
paper.



Připomínky	rev	1

• Gramatika.
• Malá sestava.

• Změnit filozofii článku na 
popis nové histologické 
jednotky s jejím cytologickým 
korelátem.



Připomínky	rev	2

• Upřesnit definici.
• Ukázat fotkou rozdíl oproti 
LSIL buňce. 

• Upřesnit vztah BCD k diagnóze 
HSIL u každéh případu.



Připomínky	splněny



Bizarní	buňky	1



Bizarní	buňky	2



Bizarní	buňky	3



2.	Kolo	- připomínky

• Zlepšit srozumitelnost.
• Srovnejte incidenci 
histologických nálezů HSIL po 
cytologické diagnoze LSIL a po 
bizarní dysplazii.

• Gramatika.



2.	Kolo	- splněno



3.	Kolo	– připomínky.

• Není důvod ustanovovat novou 
cytologickou kategorii. 

• Srovnat % nálezů ASC-H z Vašeho 
pracoviště s následnou 
histologikcou diagnozou HSIL 
oproti cytologickým nálezům s 
bizarními buňkami.



3.Kolo	- splněno



Článek, Cytopathology (in press)













Děkuji za pozornost


