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Aktuální data ze screeningu 
karcinomu děložního hrdla
Incidence cervikálního karcinomu v ČR klesá, stejně jako 
jeho mortalita. Těchto výsledků bylo dosaženo u nás i  jinde 
na světě již v éře „klasické“ screeningové cytologie. Zjednodu‑
šeně řečeno, screeningový test ani screeningový interval není 
pro úspěch screeningového programu rozhodující. Zásadní je 
pokrytí cílové populace, tedy pokud podstatná část neabsol‑
vuje screening vůbec či jen sporadicky, dalšího zlepšení není 
možné dosáhnout.

To je stručné shrnutí společného sdělení, které 1. prosince 2018 
přednesli v rámci 11. konference Sekce kolposkopie a cervikál‑
ní patologie ČGPS ČLS JEP MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., 
Předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, 
a RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., z Institutu biostatistiky a analýz 
LF MU a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

DATA O EPIDEMIOLOGII: 
JSME NA SPRÁVNÉ CESTĚ
RNDr. Májek ve své části přednášky využil jak dat ze svého 
společného pracoviště Ústavu zdravotnických informací ČR 
a Institutu biostatistiky a analýz LF MU, tak z Národního on‑
kologického registru (NOR) ČR, a doplnil je i o dostupné údaje 
zdravotních pojišťoven.

Podle dat z NOR, již upravených na evropský věkový stan‑
dard, a  tedy s odfiltrováním možného vlivu demografického 
stárnutí populace, došlo v posledních 10 letech ke snížení míry 
incidence karcinomu děložního hrdla cca o 30 %. Zlomovými 
byly roky 2010 až 2011, od kterých pokles incidence akceleroval 
a klesá tempem cca 5 % ročně.

O něco pomalejší je pokles úmrtnosti v důsledku zhoub‑
ného novotvaru cervixu, za posledních 10  let cca o 25 %. Již 
od 90. let minulého století se tak udržuje příznivý trend snižování 
cca o 2,5 % ročně.

Pokud jde o záchyt jednotlivých stadií onemocnění, jejich za‑
stoupení na celkovém počtu nově diagnostikovaných případů se 
dlouhodobě výrazně nemění. RNDr. Májek však připomněl: „… 
cervikální karcinom je jedním z mála onkologických onemocnění, 
které má poměrně zajímavou věkově specifickou incidenci. První 
vrchol nastává u premenopauzálních, druhý u postmenopauzál‑
ních žen. Zatímco však u těch prvních se v naprosté většině jedná 
o časné nálezy, u těch druhých jsou naopak výrazně zastoupeny 
nádory v pokročilých stadiích.“

DATA O SCREENINGU: V POKRYTÍ JSME 
NA EVROPSKÉ I SVĚTOVÉ ŠPIČCE
Odhadované pokrytí cílové populace žen ve věku 25–59  let 
jednoletou screeningovou cytologií tak, jak je tento interval 
stanoven ve vyhlášce, činilo v roce 2017 podle údajů akade‑
mického registru, do kterého zasílají akreditované laboratoře 
data na základě smlouvy s Masarykovou univerzitou, 56,7 %. 
„Důležitější je ale pohled dlouhodobější,“ zdůraznil RNDr. Májek. 
„Ústav zdravotnických informací ČR má k dispozici i data z tzv. 
výběrového šetření o zdraví, harmonizované statistiky sbírané pro 
EUROSTAT. Je založen na bázi tzv. self‑reportingu, tedy údajů 
udávaných samotnými respondenty. Podle nich patří ČR v tříle‑

tém pokrytí screeningovými cytologiemi s 80 % cílové populace 
k premiantům mezi zeměmi EU.“

Metoda „self‑reported“ by sice mohla být podle RNDr. Májka 
trochu bagatelizována, ale i z analýzy dat již zmíněného aka‑
demického registru vyplývá, že odhadované souhrnné pokrytí 
cílové populace žen cytologií v letech 2016–2017 by mělo činit 
cca 78 %. „Bohužel se ale ukazuje, že ve věkové skupině žen 
starších 50  let, v níž jsou zpravidla diagnostikovány pokročilé 
a velmi pokročilé nálezy karcinomu děložního hrdla, klesá odha‑
dované tříleté pokrytí screeningovou cytologií až k pouhým 50 %,“ 
 uvedl RNDr. Májek.

ADRESNÉ ZVANÍ: REZISTENCI SE 
PROLOMIT NEPODAŘILO
Jak se na vyšší účasti výše zmíněných starších žen ve screeningu 
projevil projekt adresného zvaní iniciovaný v roce 2014? V pilotní 
i následné (stále probíhající) udržovací fázi byly ženám ve věku 
25–70  let, které v recentním období nepodstoupily screening 
karcinomu děložního hrdla ani související péči, rozeslány bez‑
mála 2 milióny pozvánek. „Z nich byla polovina zaslána ženám 
starším, nejvíce nad 60 let věku,“ uvedl RNDr. Májek.

Největší odezva na adresnou pozvánku byla u poprvé pozva‑
ných žen – téměř 25 %. Z žen pozvaných podruhé se screeningu 
zúčastnilo 15,5 %. Ženy, které obdržely již třetí pozvánku, se 
zúčastnily v 11,6 %. Počtvrté pozvané ženy reagovaly naopak 
pouze v 4,9 %. Celkově ženy v roce 2017 reagovaly na adresná 
pozvání v 10,8 % případů.

V kohortě pozvaných žen obecně lépe reagovaly ty mladší, cca 
z 24 %, naopak na vrub starší, relativně malé, ale rezistentní části 
připadá celkově nízká míra účinnosti adresného zvaní.

MANAGEMENT ABNORMALIT: HYPERINVAZIVITA 
I OVERTREATMENT POD KONTROLOU
MUDr.  Dvořák ve  druhé části přednášky na  datech plátců 
o  diagnostických výkonech vykazovaných v  souvislosti se 
screeningem karcinomu děložního hrdla ukázal, že nepřibývá 
cervikálních biopsií. „Což je ve  své podstatě dobře a svědčí to 
o  tom, že nejsme hyperinvazivní. Naopak poměrně významně 
v posledních letech přibývalo referencí k expertní kolonoskopii, 
což lze rovněž uvítat, zejména když v poslední době je počet refe‑
rovaných žen poměrně stabilní. To je důkazem, že tato vyšetření 
nejsou nadužívána,“ konstatoval MUDr. Dvořák. Pro úplnost 
dodal, že klesl i počet kyretáží děložního hrdla a ablací polypů, 
prováděných ovšem i při jiných diagnózách, proto je nelze přímo 
porovnávat se screeningem.

Na co mohou být čeští gynekologové podle MUDr. Dvořáka 
opravdu pyšní? „V roce 2000 jsme provedli 20 000 ošetření cervi‑
kálních lézí, z nichž asi polovina byla destruktivních – kryoterapií 
nebo elektrodiatermokoagulací. Do roku 2017 klesl počet destruk‑
tivních ošetření na několik set, přičemž počet konizací děložního 
hrdla stoupnul jen mírně.“ Jejich celková míra v cílové skupině žen 
ve věku 25–59 let v roce 2017 dosáhla 3,61/1 000 žen. S věkem 
konizací značně ubývá, trend odpovídá profilu věkově specifické 
incidence carcinoma in situ děložního hrdla podle dat NOR ČR.
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„Pravdou ovšem je, že někdy jsou konizovány i velmi mladé ženy, 
u kterých je vhodnost výkonu často problematická. Navíc míra 
konizací kolísá napříč okresy ČR mezi 2,2–6,0/1 000 žen, takže 
někde k overtreatmentu možná dochází,“ upozornil na možný 
problém MUDr. Dvořák.

TEST HPV DNA: SPRÁVNÉMU UŽITÍ 
JE TŘEBA SE JEŠTĚ UČIT
Nová testace na přítomnost DNA vysoce rizikových kmenů HPV 
byla v roce 2017 provedena u 8,9 z 1 000 žen cílové skupiny 
25–59 let, na které byl vykázán kód příslušného výkonu (nikoli 
tedy z 1 000 screenovaných žen – některé laboratoře totiž ještě 
vykazují i jiné kódy, reálně tedy bylo provedeno testů více).

„Zarážející je, že test je poměrně hodně prováděn u žen mladých, 
kde minimálně v 9 z 10 případů nemá smysl, tzn. že je nadužíván 
u skupiny, která jej nepotřebuje. Naopak je silně nedoceněn a velmi 
nedostatečně využíván ve skupině žen starších 30 let, která by na‑
opak z jeho výsledků profitovala nejvíce,“ uvedl MUDr. Dvořák. 
„Navíc variabilita provádění těchto testů je mezi různými regiony 
ČR velmi výrazná. Neexistuje žádné medicínské opodstatnění pro 
to, aby se v některých okresech prováděl test HPV DNA u více než 
15/1 000 žen a jinde u méně než 1,5/1 000 žen. Obě tato krajní 
čísla svědčí o určitém nepochopení metodiky.“

JAK VE SCREENINGU DÁL?
Závěrem MUDr. Dvořák připomněl, na co by se nemělo zapo‑
mínat. A to, že dosažené výsledky screeningu karcinomu dělož‑
ního čípku jsou impozantní. „Podařilo se dosáhnout významného 
poklesu incidence i mortality, a to při využití klasické cytologie. 
Poněkud zjednodušeně řečeno – pro úspěch není zásadní ani me‑
toda, ani screeningový interval.“

MUDr. Dvořák uvedl i  to, že pro úspěch screeningu karci‑
nomu děložního hrdla jsou v ČR vytvořeny všechny nezbytné 
podmínky, včetně sítě akreditovaných laboratoří, zabezpečeného 
online informačního systému či pravidelného auditu populačních 
i klinických dat. „Jistě bude třeba dále posilovat systém informač‑
ní podpory směrem k intenzivnějšímu využívání reformovaného 
Národního zdravotnického informačního systému, zejména Ná‑
rodního registru hrazených zdravotních služeb. Jistě budeme ještě 
diskutovat např. i o ukazatelích kvality. Je rovněž zcela legitimní 
začít debatu o úpravě screeningového intervalu a případné změně 
screeningového testu. Důvody pro tuto diskusi jsou zejména eko‑
nomické. Ale to zásadní, co je před námi, je dostat do screeningu 
rezistentní část populace žen starších 50 let. To nezávisí ani na me‑
todě, ani na screeningovém intervalu, ale na společenské vůli. Bez 
politického rozhodnutí a ekonomických motivací se situace v této 
oblasti nezlepší,“ zdůraznil závěrem MUDr. Dvořák.

Co limituje cervikální screening?
Víme, že za úspěchy, které se přisuzují screeningu karcinomu 
děložního hrdla, stojí konvenční cytologické Pap stěry, které po‑
zitivně ovlivnily incidenci i mortalitu,“ konstatoval v dalším vy‑
stoupení MUDr. Jiří Ondruš z AeskuLab Patologie v Ostravě. 
Screening byl původně vytvořen k redukci počtu úmrtí, nyní se 
snažíme předcházet vzniku maligního onemocnění záchytem 
prekanceróz. Zásadním problémem je však skutečnost, že se část 
žen screeningu neúčastní a  ty s největším relativním rizikem 
k němu mají nejmenší přístup. Více než polovina pacientek 
s cervikálním karcinomem screeningem neprošla. „V poslední 
době jsme v ČR zaznamenali zřetelný úspěch v  tom, že došlo 
ke snížení mortality. V současnosti v důsledku maligního nádoru 
děložního hrdla umírá asi 300 nemocných ročně, jen pro srovnání, 
v případě karcinomu prsu je to 2 000,“ zdůraznil přednášející. 
V systému organizovaného screeningu je málo žen s karcino‑
mem, ale mnoho často vyšetřovaných žen, nadhodnocených 
výsledků a následně žen léčených. Pap testy, které na jedné stra‑
ně ve své historii ve světě zachránily milióny životů, na straně 
druhé mají i své prohry, pokud byly poznamenány laxní praxí 
odběrů nebo práce v laboratořích. Infekce HPV se na rozvoji 
všech lidských malignit různých lokalizací podílejí z 10–15 %, 
jsou daleko nejčastější z biologických příčin zhoubných nádorů. 
„Ovšem jen málo žen HPV pozitivních má aktuálně relevantní 
nemoc,“ upozornil přednášející.

Další a zásadní nadějí pro pacientky představuje vakcinace, 
která by měla snížit nebo zcela eradikovat možnost infekce 
HPV. Nicméně očkovací látky nechrání ženy proti genotypům, 
jimž byly dříve exponovány, a  rovněž je nutno si uvědomit, 
že nejde o vakcíny léčebné. Země, které přešly k primárnímu 
testování HPV, vycházejí z odlišných systémů zdravotnictví. 

Záruka z negativního testu HPV rozhodně není univerzální. 
Je třeba mít na zřeteli, že žádný screening nemůže poskytnout 
úplnou záruku a  je nutno akceptovat nenulové riziko. Vždy 
totiž budou existovat ojedinělé případy agresivních nádorů 
mladistvých či vzácných karcinomů HPV negativních, léze 
hluboko uložené v děložním hrdle, k nimž odběr nedosáhne, 
nebo jiné nonepiteliální maligní tumory cervixu.
„Cytologie nadále není jediným výlučným testem primárního 
cervikálního screeningu a  je možno zvážit implementaci testů 
HPV (což provádíme již několik  let) ve stanovených indikacích 
a intervalech (ale až po pilotním programu, studii LIBUŠE, pokud 
dosvědčí efekt aplikací i s kalkulací nákladů). Ze svého osobního 
stanoviska a dlouhé praxe nemohu přijmout, aby byla cytologie 
nahrazena pětiletými intervaly vyšetřování testů HPV. Osobně 
jsem tedy zastáncem co‑testingu,“ konstatoval MUDr. Ondruš. 
Doplnil, že národní program screeningu karcinomu děložního 
hrdla, započatý v ČR v roce 2007, by měl být v jakékoli podo‑
bě poskytován bezplatně nebo jen s minimálním poplatkem 
v souladu s praxí vyspělých evropských zemí. Dodal také, že 
chování pacientek a rovněž gynekologů je těžké ovlivnit, proto 
lze očekávat poměrně dlouhé přechodné období k návrhu změn 
metodiky a intervalů vyhledávacích vyšetření.

K omezení nadměrné péče a intervencí jsou podle něj zapotře‑
bí primární vakcinace dětí a dospívajících, screening s využitím 
testů HPV i cytologie, přístup k samoodběrům, větší podíl 
indikovaných testů HPV, limitovaná ošetření abnormalit a více 
studií z  reálného světa. „Snížení incidence a mortality v dů‑
sledku karcinomu děložního hrdla jsou přímo úměrné intenzitě 
screeningu, tedy pokrytí populace dospělých žen screeningem,“ 
uzavřel MUDr. Ondruš.
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LIBUŠE: čtyřnásobně vyšší záchyt 
závažných nálezů
Velice slibné prozatímní výsledky projektu LIBUŠE úvodem 
představil prof. MUDr.  Jiří Sláma, Ph.D., z Gynekologic‑
ko‑porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. „Jsem moc 
rád, že se podařilo pro studii vymyslet tak hezký český název. 
Smyslem je totiž skutečně nahlédnout do budoucna, zpřesnit 
a kultivovat screening nádorů cervixu a získat tuzemská data,“ 
konstatoval. Projekt LIBUŠE, tedy algoritmus pro screening 
karcinomu děložního hrdla v ČR s využitím detekce HPV 
DNA se selektivní genotypizací HPV 16/18 a cytologického 
barvení CINtec plus, měl za primární cíl zjistit prevalenci 
pozitivity testu HPV v prostředí české populace. Sekundár‑
ním cílem pak bylo stanovení prevalence základních geno‑
typů HPV 16/18, detekční míry prekanceróz a karcinomů 
v 1.  screeningové epizodě a  jejich incidence v průběhu sle‑
dování a po 2.  screeningové epizodě.

Protokol screeningu byl následující:
 z pokud byla pacientka HPV negativní + měla nález NILM nebo 

ASC‑US, byla indikována k cytologii za rok;
 z pokud byla pacientka HPV pozitivní s  jinými vysoce rizi‑

kovými genotypy než 16/18 + měla nález NILM, ASC‑US či 
LSIL, byla referována k testu CINtec plus – negativní výsledek 
znamenal indikaci cytologie a HPV testu za rok, pozitivní 
výsledek znamenal referenci k expertní kolposkopii;

 z pokud byla pacientka HPV 16/18 pozitivní, byla referována 
k expertní kolposkopii;

 z pokud byla pacientka HPV negativní + měla nález LSIL, byla 
referována k testu CINtec plus (viz výše);

 z pokud byla pacientka HPV negativní + měla nález horší než 
LSIL, byla referována k expertní kolposkopii.

Do tříleté studie bylo zařazeno 2 428 žen (nábor byl uzavřen 
v dubnu 2018) ve věku 30–60  let (medián a průměr shodně 
43 let), přičemž k analýze jich bylo vhodných 2 407.

„Podíváme‑li se na výsledky roku nula, můžeme říci, že jsou 
excelentní,“ zdůraznil prof. Sláma. Z hlediska cytologického vy‑
šetření bylo detekováno 105 low‑grade nálezů (ASC‑US, atypie 
žlázových buněk nespecifikované, LSIL) a pouze 8 high‑gra‑
de lézí – v šesti případech ASC‑H a ve dvou HSIL. Přes 95 % 
pacientek bylo bez neoplastických změn či malignit. Výsledky 
testu HPV DNA ukázaly, že v populaci žen starších 30 let bylo 
7,4 % pozitivních a přibližně třetina měla pozitivní nález HPV 
16/18, tedy nejvyšší míru rizika vzniku karcinomu děložního 
hrdla. „Naprosto zásadní je korelace cytologie a testu HPV DNA. 
Potvrdilo se, že vyšetření HPV DNA funguje jako vynikající triáž 
mírných cytologických abnormit, zejména typu ASC‑US. Klíčové 
však je, že ani jedna nemocná se závažným cytologickým nálezem 
nebyla HPV DNA negativní,“ komentoval prof. Sláma.

Co se týká došetření pozitivních pacientek, 129 absolvovalo test 
CINtec plus, přičemž 22,5 % bylo pozitivních a 84 bylo referováno 
k expertní kolposkopii – 53 mělo abnormální nález, pět neadekvát‑
ní a jedno vyšetření provedeno nebylo. Následné excizní ošetření, 
ať už formou biopsie, nebo konizace, tudíž podstoupilo 58 nemoc‑
ných. „V porovnání s osmi high‑grade cytologickými nálezy jsme dia‑
gnostikovali v 11 případech mírnou prekancerózu a ve 34 závažnou, 
dvě pacientky dokonce měly adenokarcinom in situ. Díky novému 
protokolu máme tedy čtyřnásobně vyšší šanci na záchyt závažných 
lézí. Jsem hluboce přesvědčen, že nastal čas na úpravu cervikálního 
screeningu s využitím HPV DNA testu, který bude znamenat větší 
bezpečnost pro pacientky i lékaře,“  shrnul prof. Sláma.

Obrázek Algoritmus pro screening karcinomu děložního hrdla v ČR s využitím detekce HPV DNA se selektivní HPV 16/18 genotypizací 
a speciálního cytologického barvení CINtec plus (interim analýza k 14. 5. 2018)

Zdroj: Mgr. Petra Ovesná, Ph.D., SPIN‑OFF IBA; schválil hlavní garant prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.
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cobas® HPV Test 
doporučený DNA test pro screening karcinomu děložního hrdla,  
dle EU Guidelines 2015

cobas® HPV Test 
má významnou  
prediktivní schopnost  
a umožňuje odhalit  
riziko vzniku karcinomu 
v dlouhodobém  
intervalu

31 33 35 39

45 51 52 56

58 59 66 68

souhrný výsledek 
pro 12 hr HPV

HPV 16 HPV 18

Způsobují 70 % 
nádorů děložního hrdla

Pro více informací nás můžete kontaktovat:  prague.marketing_support@roche.com
Roche, s.r.o.,  

 Diagnostická divize
Na Valentince 3336/4

150 00 Praha 5

Infekce Transformace viru Nádor

HPV E6/E7
exprese genů

HPV
infekce

HPV DNA
replikace

HPV E6/E7
exprese genů

Deregulace
buněčného 

cyklu

Detekce přítomnosti DNA viru HPV 
pomocí testu cobas® HPV, který 

detekuje riziko a progresi rakoviny1,2

Detekce přítomnosti mRNA,  
až ve fázi nádorové aktivity  

viru HPV

cobas® HPV Test 
3 výsledky  
v rámci 1 testu

Jeden test k odhalení rizikových typů HPV

1. Mark H. Stoler, MD, Thomas C. Wright, Jr, MD, Abha Sharma, PhD, Raymond Apple,PhD, Karen Gutekunst, PhD, Teresa L. Wright, MD, the ATHENA (Addressing THE Need for 
Advanced HPV Diagnostics) HPV Study Group*; High-Risk Human Papillomavirus Testing in Women With ASC-US Cytology: Results From the ATHENA HPV Study, American 
Journal of Clinical Pathology, Volume 135, Issue 3, 1 March 2011, Pages 468–475, https://doi.org/10.1309/. 2. T.C. Wright et al. Primary cervical cancer screening with human 
papillomavirus: End of study results from the ATHENA study using HPV as the first-line screening test. Gynecologic Oncology 136 (2015) 189–197.

inzerat gyn-por-OK-Oprava.indd   1 28.02.19   12:35
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Který test pro screening a který pro triáž?
„Omlouvám se, ale bez trochy molekulární genetiky se teď neobejde‑
me,“ uvedl svůj příspěvek doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., 
z Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP a FN Olo‑
mouc. Připomněl, že genom viru HPV je tvořen třemi hlavními 
skupinami genů. V první řadě tzv. časnými, které se podílejí pře‑
devším na celkovém virovém cyklu a jeho buněčné transformaci. 
Přičemž geny E1/E2 se exprimují především v časné fázi infekce 
a geny E6/E7, které se do značné míry podílejí na kancerogenezi, 
až poté. Do skupiny pozdních genů patří kapsidové proteiny, 
a pak je tu ještě třetí skupina kontrolních genů.

„Celý proces kancerogeneze trvá dlouho, třeba 15 i více let, 
času na  intervenci je tedy dost – pokud se ovšem pacientka 
zapojí do screeningového programu,“ připomněl doc. Hajdúch 
fakt, že 45 % žen v cílové populaci 25–70 let je vůči opakovaným 
zvaním rezistentní.

Pracoviště doc. Hajdúcha proto ve spolupráci s Nadací pro vý‑
zkum rakoviny ověřuje samoodběrové soupravy cervikovaginální‑
ho stěru, které žena může obdržet poštou, sama si odebrat vzorek 
a zaslat jej sama i do laboratoře. „Zkušenosti ze světa ukazují, že 
přijde‑li odpověď, že je nález pozitivní, přiměje to prakticky každou 
ženu, aby se dostavila ke gynekologovi,“ konstatoval doc. Hajdúch.

V pilotní studii publikované v roce 2013 bylo užito 174 sou‑
prav pro samoodběr cervikovaginálního stěru u žen ve věku 
19–70  let, Vzorky byly testovány paralelně systémem Cobas 
4800 a PapilloCheck pro genotypizaci. Spokojenost uživatelek 
se samoodběrovou soupravou byla velmi vysoká, co se týče po‑
hodlnosti použití i pohodlnosti odběru.

Zajímavá předběžná data přináší další probíhající studie srov‑
návající výsledky vzorků ze samoodběrových souprav a ode‑
braných gynekologem, a to v ten samý den. Většina nálezů se 
shoduje, jen něco málo přes 8 % vykazuje diskrepantní výsledky. 
Cca 3 % vzorků odebraných gynekologem jsou pozitivní, i když 
ze samoodběru vycházejí negativní – a naopak překvapivě asi 5 % 
vzorků odebraných gynekologem je negativních, i když ze sa‑
moodběru vykazují pozitivitu. „Jak je to možné, když gynekolog 
případnou lézi – na rozdíl od uživatelky samoodběrové soupra‑
vy – vidí, a  je tedy schopen odběr lépe zacílit?“ položil otázku 
doc. Hajdúch. „Naše domněnka zní, že to souvisí s množstvím 
odebraného biologického materiálu. Předběžné výsledky ukazují že 
v cervikovaginálním stěru ze samoodběrové soupravy je více virové 
DNA, což koreluje i s vyšší silou signálu. Rozdíly jsou ovšem v jed‑
notkách procent a nemají tedy, zdá se, klinický význam,“ zdůraznil.

JAKOU METODU PRO SCREENING?
V posledním desetiletí vyvinuto 125 nových testů HPV, málo 
z nich má však potvrzenu klinickou utilitu.

V zásadě existují dva typy testů. Jeden (starší) je zaměřen 
na měření signálu, druhý na polymerázové řetězové reakci (PCR), 
přičemž většina cílí na detekci DNA, jen jeden na RNA.

Detekce je založena na amplifikaci různých genů – nejčas‑
těji L1, ale také E1 či výjimečně E6/E7. Výsledkem může být 
pozitivita/negativita, částečná genotypizace (HPV 16/18) nebo 
plná genotypizace.

Na pracovišti doc. Hajdúcha pro vyhodnocení 1 372 vzorků 
srovnávali Cobas 4800, PapilloCheck a  také systém založený 
na Luminexu (finálně se neosvědčil).

Senzitivita a specificita obou prvně jmenovaných systémů byla 
srovnatelná – s výjimkou HPV 18 u PapilloCheck. „Tento systém 
je založen na genotypizaci L1 – a HPV 18 bývá často integrován 
na jiném genu, protože při integraci se L1 rozpojí a pozitivní vzorky 
nemusejí být detekovatelné,“ vysvětlil doc. Hajdúch.

Odpověď na otázku, které vzorky jsou ty, které se neshodují, 
dává podle doc. Hajdúcha asi nejlepší odpověď studie HORI‑
ZON, která srovnávala celkem čtyři analytické metody na de‑
tekci HPV DNA. Závěr je podobný tomu, k němuž došel tým 
doc. Hajdúcha u výše uvedené diskordance mezi vzorky zís‑
kanými samoodběrem a gynekologem. Jsou to vzorky, které 
mají méně biologického materiálu, a tím i nízkou virovou nálož, 
a tedy i nízkou míru signálu. Ty s vysokou náloží totiž vycházely 
ve všech testech shodně.

V primárním screeningu, kde je ve vzorku virová nálož logic‑
ky nižší, musejí být nároky na testovací metodu naopak větší. 
Na druhé straně příliš vysoká citlivost testu může vést k faleš‑
né pozitivitě se všemi z toho plynoucími důsledky. To je podle 
doc. Hajdúcha výzva pro vývojáře a výrobce HPV testů vyvinout 
do budoucna takovou metodu, která bude brát v úvahu i kvan‑
tifikaci patogenu.

JAKOU METODU PRO TRIÁŽ?
Pokud není k dispozici cytologický vzorek (což je případ i již 
zmíněných samoodběrových systémů), nabízí se podle sděle‑
ní doc. Haj dúcha několik možností, na kterých lze vyšetření 
založit, např.:
 z metylace hostitelského genomu (proces kancerogeneze vede 

ke změně metylace, metylovaný gen se vypne a přestane se 
exprimovat, tímto způsobem se často inaktivují nádorové 
supresory, které fyziologicky brání procesu karcinogeneze);

 z HPV integrace do hostitelského genomu. Dochází k ní ve více 
než 80 % případů HPV pozitivních cervikálních karcino‑
mů, obvykle to vede k dysregulaci E6/E7, ale může nastat 
integrace i na jiných místech. Důsledkem je chromosomální 
nestabilita a kumulace dalších mutací. Virus se neintegruje 
náhodným způsobem, ale zaměřuje se na specifická fragilní 
místa v genomu.

Doc. Hajdúch uvedl, že na  jeho pracovišti zavedli a na bu‑
něčných liniích validovali HPV integrační test na bázi PCR 
založený na počtu kopií genu E2 a E6. Jeho ověřování dále 
probíhá. Na závěr svého sdělení poděkoval svým spolupracov‑
níků, zejména Mgr. Vladimíře Koudelákové, PhD., Mgr. Haně 
Jaworek a Mgr. Petrovi Vaňkovi za práci odvedenou ve výzku‑
mu i rutinní diagnostice HPV. Práce na projektu diagnostiky, 
prevence a léčby HPV pozitivních nádorů na Ústavu moleku‑
lární a translační medicíny LF UP je dlouhodobě podpořena 
projektem LO 1304 z Ministerstva školství, mládeže a  tělo‑
výchovy České republiky.
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DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o. 
ČR: Lidická 977, 273 43 Buštěhrad, Česká republika
Tel.: +420 220 303 600, email: office@dynex.cz
SR: Nové Kalište 17, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: +421 484 155 045, email: dynex@isternet.sk
www.dynex.cz 

DYNEX  - VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO ČR A SR

QIAGEN digene HC2 HPV DNA test

HPV testace - krok správným směrem 
v prevenci karcinomu děložního hrdla

  zlatý standard v HPV testaci 

  bezkonkurenční klinická citlivost a validita

   metoda Hybrid Capture 2® (HC2) – nejpoužívanější HPV test na světě

   stovky studií z celého světa dokazující kvalitu a užitečnost HC2 testu v primárním screeningu

   ročně vyšetřeno více než 11 milionů žen

   jednoduchý, robustní, optimálně citlivý a vysoce reprodukovatelný test

   HC2 test je využíván v organizovaných screeningových programech po celém světě
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Očkování proti HPV v ČR 
a v mezinárodním srovnání
„Když jsme začali očkovat, hlavním cílem byla prevence karcinomu 
děložního hrdla. S postupem času se ukázalo, že očkování přináší 
mimořádně významný vedlejší efekt – snížení výskytu premaligních 
lézí i benigních onemocnění, která jsou s HPV infekcí spojena.“ 
Tak uvedl svou přednášku doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., 
  zástupce přednosty Gynekologicko‑porodnické kliniky LF OU 
a FN Ostrava.

Před minimálně deseti lety Světová zdravotnická organizace 
deklarovala, že infekce HPV pro lidstvo představuje výrazně 
větší hrozbu než infekce HIV. Stávající trend to jen potvrzuje. 
Zatímco ve vyspělých zemích výskyt jedinců nakažených HIV 
stagnuje nebo někde dokonce i klesá, počet pacientů s národy 
asociovanými s HPV setrvale narůstá o 3–5 % ročně (jedinou 
výjimkou je karcinom děložního hrdla), přičemž incidence 
začíná stoupat od věkových kategorií 30–35  let. V ČR těmito 
malignitami nově onemocní až 2 440 osob (z toho téměř 900 
mužů) za rok, prevalence přitom činí více než 27 500 osob (z toho 
4 900 mužů). V Evropě je odhadovaný počet nových případů 
onemocnění a neoplazií spojených s HPV typu 6, 11, 16, 18, 31, 
33, 45, 52 a 58 následující – cca 4 000 případů karcinomů vulvy, 
vaginy a penisu za rok, více než 6 000 případů karcinomu anu, 
téměř 7 000 případů karcinomu hlavy a krku (výrazně dominují 
muži), cca 15–27 000 případů prekanceróz vulvy, vaginy nebo 
anu, cca 31 000 případů karcinomu cervixu, cca 216 000–414 000 
případů cervikálních lézí CIN2+ a cca 338 000–385 000 případů 
genitálních bradavic u mužů a 341 000–459 000 u žen.

Taková jsou tedy tvrdá data. Nabízí se otázka, jaká je dostup‑
nost vakcinace proti HPV. Z dokumentu European Guidelines 
for Quality Assurance in Cervical Cancer Screening (2nd edi‑
tion 2015) vyplývá, že vysoká proočkovanost je např. na Mal‑
tě (88 %), ve Švédsku (82 %), v Portugalsku (81 %), ve Velké 
Británii (80 %), v Dánsku (79 %) nebo ve Španělsku (77 %), 
kde funguje organizovaný očkovací program. Horší je však 
fakt, že ještě v roce 2015 bylo bez zavedeného vakcinačního 
programu sedmi států EU, včetně Slovenska. Aktuální tuzem‑
ská data z let 2016–2017 poskytuje Národní registr hrazených 
zdravotních služeb, jenž obsahuje údaje hlášené zdravotními 
pojišťovnami z lůžkové i ambulantní péče. Podmínku pro úhradu 
vakcinace proti HPV splnilo v  tomto období 62 382 jedinců 
ve věku 13 let, přičemž chlapců bylo pouze 63. Proto byla další 
analýza zaměřena na dívky. Ukázalo se, že ve vztahu k velikosti 
populace 13tiletých žen činil podíl očkovaných dívek v celé ČR 
65,8 %. Nejlepší proočkovanost byla v Olomouckém (82,7 %) 
a Ústeckém kraji (74,8 %), nejhorší pak v kraji Jihomoravském 
(57,2 %), v Praze (56,7 %) a ve Zlínském kraji (51,5 %).

Podle dat Národního onkologického registru ČR a ÚZIS ČR 
jsou trendy HPV asociovaných zhoubných nádorů v české po‑
pulaci mezi roky 2006 a 2016 následující:
 z karcinom děložního hrdla – pokles incidence o 18,6 % a mor‑

tality o 11,3 %, vzestup prevalence o 14 %, průměrný věk 55 let 
(dva vrcholy – okolo 40. a 60. roku věku);

 z karcinom vulvy – vzestup incidence o 15,1 %, pokles mortality 
o 9 %, významný vzestup prevalence o 40,5 %, průměrný věk 
71 let (první případy ale již před 40. rokem věku);

 z karcinom vaginy – vzestup incidence o 7,5 %, mortalita ne‑
změněna, vzestup prevalence o 24,4 %, průměrný věk 69 let 
(první případy již kolem 40. roku věku);

 z karcinom anu – výrazný vzestup incidence o 68,7 %, mortality 
o 84 % a prevalence o 90 %, průměrný věk 67 let;

 z karcinom penisu – významný vzestup incidence o 33,1 %, 
mortality o 30,9 % a prevalence o 49,1 %, průměrný věk 66 let 
(první případy už okolo 40. roku věku).

Na to, zda se eliminace karcinomu děložního hrdla stane realitou, 
by mohla přinést odpověď aktuálně publikovaná australská studie. 
V této zemi byl národní program HPV vakcinace kvadrivalentní 
vakcínou (od loňska nonanvalentní vakcínou) spuštěn ve věkové 
kohortě 12–13 let v roce 2007 u dívek a v roce 2013 u chlapců. 
Vakcinační pokrytí u obou pohlaví bylo již v roce 2016 vysoké, 
konkrétně 78,6 %, resp. 72,9 %. V prosinci 2017 pak došlo k vý‑
znamné změně v metodice organizovaného screeningu karcinomu 
děložního hrdla. Místo cytologického vyšetření prováděného kaž‑
dé dva roky u žen ve věku 18–75 let bylo zavedeno HPV testování 
v intervalu pěti let u žen ve věku 25–69 let. Populace starší 70 let 
se testovat přestala. Stávající roční incidence nádorů děložního 
hrdla je již velmi nízká – činí 7 případů na 100 000. Za předpo‑
kladu udržení vysokého vakcinačního pokrytí a nastaveného 
screeningu se očekává její další pokles pod 6, resp. 4 na 100 000 
do roku 2020, resp. 2028, a dále pokles mortality pod 1 na 100 000 
do roku 2034 (Hallová et al., Lancet 2018).

Je tudíž zřejmé, že zásadní vliv na eliminaci tohoto onemocnění 
mají míra proočkovanosti a nastavení optimální metodiky a in‑
tervalu screeningu. Významné a zároveň povzbuzující je i zjištění, 
že efekt HPV vakcinace se nepochybně promítne i do epide‑
miologie jiných HPV asociovaných premaligních a maligních 
onemocnění žen i mužů.

Austrálie – stává se 
eliminace karcinomu 
děložního hrdla realitou?
Za předpokladu udržení vysokého vakcinačního 
pokrytí a nastaveného screeningu je očekáván:

 À pokles incidence:

 ‒ do roku 2020 na méně než 6/100 000 žen,

 ‒ do roku 2008 na méně než 4/100 000 žen;

 À pokles mortality:

 ‒ do roku 2034 pod 1/100 000 žen.

Zdroj: www. thelancet.com/public‑health. 
Published online October, 2018.
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Vlastné skúsenosti liečby condylomata 
acuminata pomocou lokálne 
aplikovaných sinekatechínov
Vlastní zkušenosti s  léčbou condylomata acuminata pomo‑
cí lokálně aplikovaných sinekatechinů jsou shrnuty v  článku 
MUDr. Martiny Part, PhD., z Dermatovenerologické kliniky 
LF UK a UNB v  Bratislavě.

Na jar roku 2012 bol v Slovenskej republike registrovaný nový 
lokálny terapeutický preparát na liečbu condylomata acuminata 
s obsahom sinekatechínov zeleného čaju. Masť o obsahom sine‑
katechínov predstavuje prvý prírodný lokálny terapeutický prost‑
riedok integrovaný do Európskych odporúčaní liečby anogenitál‑
nych bradavíc. Na Dermatovenerologickej klinike LF UK a UNB 
v Bratislave sme hneď po uvedení lokálnych sinekatechínov na trh 
sledovali ich účinnosť u pacientov s anogenitálnymi bradavica‑
mi. Cieľom bolo vyhodnotiť účinnosť lokálnych sinekatechínov 
v monoterapii a v kombinácii s kryoterapiou tekutým dusíkom 
v porovnaní so samotnou terapiou tekutým dusíkom. Do štúdie 
bolo zahrnutých celkovo 15 dospelých pacientov  trpiacich condy‑

lomata acuminata v anogenitálnej oblasti bez ohľadu na pohlavie. 
Pacienti boli pri prvej návšteve náhodne rozdelení do troch sku‑
pín. Prvá skupina v počte 5 pacientov bola liečená iba apliká‑
ciou masti s obsahom sinekatechínov 3× denne. Druhá skupina, 
do ktorej bolo zahrnutých 5 pacientov bola liečená kombináciou 
lokálne aplikovaných sinekatechínov v kombinácii s kryoterapiou 
tekutým dusíkom. V poslednej skupine bolo 5 pacientov, ktorí 
podstúpili liečbu anogenitálnych bradavíc za pomoci kryoterapie 
tekutým dusíkom. Masťou s obsahom sinekatechínov sa pacienti 
ošetrovali 3× denne, kryoterapiu tekutým dusíkom absolvovali 
v týždenných intervaloch, pričom sa využila tzv. otvorená metóda 
aplikácie. Za dobrú účinnosť liečby bolo považované vymiznutie 
všetkých klinicky manifestných lézií.

Samotná dĺžka terapie potrebná na resorpciu kondylómov 
v prípade monoterapie lokálnymi sinekatechínmi bola 12 týždňov 
s dobrou terapeutickou odpoveďou u 60 % pacientov. Priemerná 
dĺžka kombinovanej liečby bola 8 týždňov, pričom pozitívnu 
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terapeutickú odpoveď sme zaznamenali až u 80 % pacientov. Pri 
terapii tekutým dusíkom bolo potrebných až 26 týždňov liečby 
na úplnú resorpciu condylomata acuminata, ale pozitívne na túto 
formu terapie odpovedalo 80 % pacientov.

Počas 12‑mesačného sledovania po ukončení liečby neboli 
u vyliečených pacientov zaznamenané recidívy, a to bez ohľa‑
du na to, či bola masť s obsahom sinekatechínov použitá ako 
monoterapia, alebo v kombinácii s kryoterapiou. Recidíva pri 

liečbe samostatnou kryoterapiou tekutým dusíkom sa objavila 
priemerne za 4 mesiace od vymiznutia condylomata acuminata. 
U našich pacientov bola v rámci nežiaducich účinkov hlásená 
najmä bolestivosť a pálenie, v menšej miere sa vyskytlo mokvanie 
a erytém v mieste ošetrovaných lézií.

Lokálne sinekatechíny je možné považovať za účinnú liečbu 
anogenitálnych bradavíc v monoterapii rovnako, ako aj ako ad‑
juvantnú liečbu.

Studie SAM‑001 s vaginálním gelem 
DeflaGyn: výsledky interim analýzy 
jsou slibné!
Ověření účinnosti a bezpečnosti topické aplikace vaginálního 
gelu DeflaGyn u žen s histologickou diagnózou CIN 1 a pozi‑
tivním cytologickým markerem p16 nebo s diagnózou CIN 2 
je smyslem post‑marketingového šetření, které je postaveno 
na multicentrické randomizované prospektivní otevřené studii 
SAM‑001. Problematiku této studie shrnul ve své přednášce 
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D., z G‑Centra Olomouc.

Primárním cílem je porovnat změny cytologických nálezů 
(ASC‑US, ASC‑H, LSIL, HSIL) a regresi CIN lézí na začátku 
a na konci terapie (po třech léčebných cyklech), sekundárními 
výslednými ukazateli pak jsou přítomnost nebo změny marke‑
ru p16, vymizení onkogenních kmenů HPV, nežádoucí účinky 
a koncentrace selenu v krvi.

Do  studie je zahrnuto 222 pacientek ze  čtyř tuzemských 
pracovišť (Centrum ambulantní gynekologie a primární péče 
Brno, MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.; G‑Centrum Olomouc, 
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.; Gyneko, Vsetín, MUDr. Tomáš 
Malík; FN v Motole, Praha, MUDr. Marek Pluta, Ph.D.), které 
jsou randomizovány k observaci (kontrolní skupina), nebo k te‑
rapii vaginálním gelem aplikovaným jednou denně po dobu tří 
měsíců a k půlročnímu sledování od počátku léčby.

Do průběžné analýzy bylo zařazeno 116 žen ve věku okolo 
34  let (58 z každého ramene), které absolvovaly všechny tři 
návštěvy. Ukázalo se mimo jiné, že z 30 pacientek s lézí LSIL při 
vstupu mělo po tříměsíční terapii vaginálním gelem normální 
nález 12 žen, perzistující LSIL 8 žen a u žádné nemocné nedošlo 
k progresi. Naproti tomu v kontrolní skupině mělo na počátku 
sledování nález LSIL 41 žen, přičemž po čtvrt roce přetrvával 
u 31 z nich, normální nález mělo 5 pacientek a u jedné byla 
zaznamenána progrese v HSIL. K celkovému zlepšení tedy došlo 
u 79,3 % žen léčených vs. 19 % neléčených – v remisi bylo 44,8 
vs. 10,3 % a v regresi 34,5 vs. 8,6 %. V kontrolním rameni bylo 
trojnásobně více přetrvávajících nálezů (60,3 vs. 20,7 %) a také 
zde častěji docházelo ke zhoršení lézí (20,7 vs. 0 %). Pokud 

se týká výsledků testu na přítomnost markeru p16, v aktiv‑
ně léčeném rameni bylo při screeningu negativních 19,3 % 
žen a po třetí návštěvě 79,3 %, zatímco v kontrolním rameni 
to bylo 5,2, respektive 19 %. Pacientky aplikující si vaginální 
gel měly také ve větší míře negativní testy HPV ve srovnání 
s neléčenými, a to jak při vstupu do studie (8,6 vs. 3,4 %), tak 
po třech měsících (62,1 vs. 15,5 %).

Z hlediska bezpečnosti bylo hlášeno pouze několik nezávaž‑
ných nežádoucích účinků – dohromady u 5 pacientek ze 116, 
a  to s možnou/neznámou, nepravděpodobnou nebo kauzální 
příčinnou souvislostí. Jednalo se o svědění a pálení pochvy, kr‑
vavý výtok, vaginální mykózu, křeče v podbřišku, křeče a brnění 
v podbřišku, silné nebo slabé menstruační krvácení. Naprostá 
většina žen si však léčbu vaginálním gelem pochvalovala, neboť 
u nich došlo k ústupu některých chronických gynekologických 
obtíží. U žádné z pacientek navíce nebyla zjištěna změna sérových 
koncentrací selenu, jeho absorpce tedy může být vyloučena.

Lze tudíž shrnout, že podle průběžných dat je vaginální gel 
DeflaGyn vysoce účinný a bezpečný zdravotnický prostředek 
vedoucí ke zlepšení výsledků ve všech relevantních měřených 
parametrech u žen s cytologickými nálezy ASC‑US, ASC‑H, LSIL 
či HSIL. Pro úspěch terapie je zásadní správná aplikace všech 
tří balení přípravku. Definitivní výsledky studie SAM‑0001 by 
měly být známy letos v únoru či březnu.

V závěrečné diskusi zaznělo doporučení 
MUDr. Vladimíra Dvořáka, Ph.D., předsedy Sekce 
kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP: 
„DeflaGyn rozhodně stojí za to zkusit, když Vám 

expert v kolposkopii řekne, ať vyčkáte. DeflaGyn není 
alternativa ošetření ani kolposkopické expertízy.“
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Management orofaryngeálního 
karcinomu v éře infekce HPV
MUDr. Michal Zábrodský z Kliniky ORL a chirurgie hlavy 
a krku 1. LF UK a FN v Motole v Praze nabídl exkurs do zcela 
jiného anatomického regionu, kde zaznamenaly prudký nárůst 
výskytu karcinomy asociované s infekcí virem HPV.

„V současné době jsme svědky, dalo by se říci, epidemie HPV 
pozitivních karcinomů orofaryngu v Evropě a Severní Americe. 
Před rokem 2000 činilo jejich zastoupení na celkovém počtu pří‑
padů 40,5 %, mezi lety 2000 a 2004 vzrostlo na 64,3, za dalších 
pět  let na 72,2 % a v současnosti je jich jistě již více než 80 % 
ze všech orofaryngeálních karcinomů. V literatuře se navíc uvádí, 
že mezi lety 2010 a 2030 se může počet nemocných více než zdvoj‑
násobit.“ Oproti ženám je přitom postižení mužů HPV podmíně‑
ným karcinomem orofaryngu dvojnásobně až trojnásobně vyšší.

Jak dále zdůraznil MUDr. Zábrodský, mění se i klinická typo‑
logie nálezů karcinomu orofaryngu. Dříve pacienty do ambulancí 
přiváděl diskomfort při polykání a bolest v hrdle, tedy příznaky 
spojené s HPV negativními orofaryngeálními nádory, dnes je 
bohužel nejčastějším prvním příznakem až rozsáhlý uzlinový 
nález. Primární tumor bývá velmi malý, v některých případech jej 
nejsme schopni detekovat a onemocnění je léčeno jako karcinom 
neznámého primárního ložiska. Pro pacienty s HPV podmíně‑
ným orofaryngeálním karcinomem je však zároveň typické a pro 
jejich prognózu důležité, že jsou zpravidla v  lepším celkovém 
zdravotním stavu, v průměrném věku kolem 56 let, častěji jde 
o nekuřácky nebo kuřáky do 20 balíčkoroků.

„Lepší prognóza pacientů s HPV pozitivním orofaryngeál‑
ním karcinomem je velmi signifikantní. Pokud jsou pacienti 
zároveň nekuřáky (jako hranice negativního impaktu kouření 
se udává 10 balíčkoroků), dosahují až v 90 % dlouhodobého 
přežití, což je pro nádory v oblasti orofaryngu až nevídané,“ 
uvedl MUDr. Zábrodský.

S ohledem na obecně lepší prognózu pacientů s HPV po‑
zitivním karcinomem orofaryngu je v současnosti snaha najít 
takové léčebné modality, které by nemocné co nejméně zatížily 
nežádoucími účinky, i když dostupná data dosud neumožňují 
mimo studií volbu deeskalačních protokolů.

V zásadě jsou podle sdělení MUDr. Zábrodského čtyři mož‑
nosti deeskalace léčby, event. jejich kombinace, uvedené dále.

NAHRAZENÍ CISPLATINY CETUXIMABEM
Vychází se z předpokladu, že cetuximab je méně toxický, zvláště 
s ohledem na dlouhodobé nežádoucí účinky. „Pro HPV pozitivní 
karcinomy orofaryngu asi cetuximab nebude tou správnou cestou, 
protože v porovnání s HPV negativními exprimují méně EGFR. 
Navíc v prosinci 2018 vyšla studie, ve které tato léčebná strategie 
přinesla pacientům s HPV pozitivním orofaryngeálními karcino‑
my snížení jak míry celkového přežívání, tak léčebné odpovědi.“

INDUKČNÍ CHEMOTERAPIE JAKO SELEKCE 
PACIENTŮ S DOBROU PROGNÓZOU
Hlavním principem je redukce dávky záření na oblast hltano‑
vých svěračů, kořene jazyka a epiglottis v zájmu redukce vzniku 
jizvení, stenóz a aspirací. Zhoršení přináší každých 10 Gy nad 
55 Gy. Indukční chemoterapie selektuje dobře odpovídající pa‑
cienty, u kterých je pak celková dávka záření redukována. „HPV 
pozitivní orofaryngeální karcinomy by měly být obecně citlivější 
k radioterapii,“ uvedl MUDr. Zábrodský.

POUZE RADIOTERAPIE S ÚPLNÝM 
VYPUŠTĚNÍM CHEMORADIOTERAPIE
Benefit se jeví podle MUDr. Zábrodského u nízkorizikových 
pacientů s HPV pozitivním karcinomem orofaryngu, menším 
rozsahem postižení (< cT4N2c) a u nekuřáků.

MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ CHIRURGIE
„Tento přístup je mi osobně asi nejbližší,“ uvedl MUDr. Zábrodský 
a připomněl mj. studii PATHOS, jejíž výsledky ukazují, že by 
se nízkorizikoví pacienti, tzn. s HPV pozitivním orofaryngeál‑
ní karcinomem, mohli po výkonu úplně vyhnout adjuvantní 
chemoterapii.

V diskusi poté MUDr. Zábrodský zodpověděl mj. dotaz na per‑
spektivy event. screeningové laryngoskopie. „Takový program 
dnes ani v budoucnu určitě nebude,“ uvedl. „I když je známo, že 
třeba osoby pozitivní na HPV s pozitivním titrem protilátek proti 
E6 v budoucnu mohou onemocnět orofaryngeálním karcinomem, 
a mohl by to tedy teoreticky být nástroj pro stratifikaci rizika, při 
promořenosti populace HPV by bylo takových zachycených přípa‑
dů ve screeningu velké množství a jejich další sledování obtížné,“ 
uvedl MUDr. Zábrodský.

Zároveň varoval před mylnou laickou interpretací, podle 
které by se HPV pozitivní orofaryngeální karcinom u muže 
posuzoval jako důkaz jeho promiskuity či nevěry a sexuálních 
praktik, a uvedl, že „… při promořenosti populace virem HPV 
mohou onemocnět i partneři z monogamního páru.“ Takže, jak 
konstatoval závěrem trefně účastník diskuse z pléna: „Chce‑
te‑li předejít orofangeálnímu karcinomu, nekuřte a nechte se 
očkovat proti HPV.“

A ještě jedna zajímavost z jiné oblasti, která je MUDr. Zábrod‑
skému, jak sám řekl, blízká. Týká se respiračních papilomatóz. 
Celosvětově nepochybně nejrozvinutější australský očkovací pro‑
gram proti HPV již podle jeho informací přináší výsledky nejen 
v incidenci cervikálního karcinomu, ale také dětských respirač‑
ních papilomatóz. Mezi lety 2012 a 2016, kdy dospěla do věku 
mateřství první generace žen očkovaných plošně v dívčím věku, 
poklesl výskyt tohoto onemocnění v Austrálii osminásobně. 
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Jak dál v prevenci, diagnostice a léčbě 
zhoubných onemocnění vulvy?
Malignitě, která stále zůstává na okraji zájmu laické i odborné 
veřejnosti, se v dalším příspěvku věnoval doc. MUDr. Jiří Bou-
da, Ph.D., z Gynekologicko‑porodnické kliniky LF UK a FN 
 Plzeň. Připomněl, že z hlediska etiopatogeneze lze rozlišit dva 
typy karcinomu vulvy – HPV podmíněný a HPV nepodmíněný. 
HPV podmíněný má v populaci nižší zastoupení (asi 30–40 % 
oproti 60–70 % u HPV nepodmíněného) a postihuje spíše mlad‑
ší pacientky (35–65 let oproti 55–85 rokům věku). Prevalence 
jednotlivých kmenů viru je u HPV podmíněného karcinomu 
vulvy mírně odlišná od karcinomu děložního hrdla. Jednoznačně 
dominantním typem je i v těchto případech HPV 16, dokonce 
více, než je tomu u karcinomu děložního hrdla, ale na druhém 
místě je u karcinomu vulvy nikoli HPV 18, ale HPV 31.

Prekancerózou u HPV podmíněného typu je HSIL (uVIN) jako 
u karcinomu děložního hrdla. Charakteristický je i výskyt jiných 
prekanceróz v dolním gynekologickém traktu. Charakter lézí 
na vulvě je multifokální a multicentrický. Pokud se vyvine nádor, 
je histologicky dlaždicobuněčný (SCC) – bazaloidní, verukózní.

Prekancerózou u HPV nepodmíněného typu je dVIN, léze se 
zpravidla jinde v dolním gynekologickém traktu nevyskytují, 
charakter léze na vulvě je unifokální, unicentrický. V případě 
následného invazivního nádoru se většinou jedná o dlaždicový 
rohovějící karcinom.

Kategorie dVIN u HPV negativního karcinomu vulvy před‑
stavuje podle doc. Boudy diagnostický problém. Léze může být 
skryta v terénu dermatóz lichen sclerosus a lichen simplex chro‑
nicus. To je částečné vysvětlení toho, proč neodpovídá poměr 
diagnostikovaných dVIN (20 %) a rozvinutých HPV negativních 
karcinomů (60 %) – další teorie praví, že některé HPV negativní 
nádory stadiem prekancerózy ani nemusejí projít, resp. že se 
může jednat o lézi pouze přechodnou. Kromě toho je obtížná 
i patologická diagnóza dVIN.

„Screening karcinomu vulvy není a nikdy ani pravděpodobně 
nebude, protože jeho výtěžnost by neodpovídala nákladům,“ 

zdůraznil doc. Bouda. O to více je nutno v praxi myslet na to, 
že každá preventivní prohlídka je v  této souvislosti vlastně 
„screeningem“. Jinak se nezlepší situace, kdy je ženám karcinom 
vulvy diagnostikován pozdě. Často je sice problém na  jejich 
straně, protože se obyčejně lidsky stydí, ale nezřídka je chyba 
i na straně lékaře, a  to nejen gynekologa, ale i dermatologa 
či praktického lékaře. „Znáte to – vyzkouší se jedna mastička, 
druhá, třetí… A nakonec máme v ambulanci pacientku s metastá‑
zami v  tříslech,“ zdůraznil doc. Bouda nutnost lepší edukace 
a mezioborové spolupráce.

Jak se karcinom vulvy léčí – a na co se přitom (někdy) zapo‑
míná? Základem podle doc. Boudy zůstává chirurgický výkon 
na vulvě – s trendem k minimalizaci rozsahu zákroku v zájmu 
zachování kvality života, ale zároveň s dodržením standardu 
onkologické bezpečnosti. Pokud jde o výkon na mízních uzli‑
nách, ujal se koncept sentinelových uzlin, který se stále cizeluje.

Estetika a sexualita, to jsou otázky, o kterých podle doc. Bou‑
dy lékaři ne vždy umějí s pacientkami před výkonem dobře 
komunikovat. Po rozsáhlejších operacích na vulvě mohou být 
narušeny všechny fáze sexuálního cyklu, především vzrušení, 
méně pak uvolnění a orgasmus. Dobrou zprávou je, že stá‑
vající partnerské vztahy zůstávají ženám po operaci většinou 
zachovány, špatnou naopak to, že u žen bez stálého partnera se 
po výkonu objevuje neschopnost navázat nový vztah (na vině 
je především stud).

Proto je podle doc. Boudy důležité neopomíjet při výkonu 
ani estetiku – ať při rekonstrukci zevního genitálu, tak v pre‑
venci dlouhodobých komplikací, které představují především 
lymfedémy.

Z dalších léčebných modalit se uplatňuje radioterapie, případně 
chemoradioterapie, chemoterapie samotná se využívá zřídka. 
„Toxicita chemoterapie samozřejmě znamená problém, zejména 
u pacientek v celkově špatném stavu,“ připomněl doc. Bouda 
na závěr.

Celou publikaci je možné stáhnout ve formátu pdf na webových stránkách HPV Guide.

HPV Guide je edukační portál určený pro odborníky ve zdravotnictví, 
který je garantovaný HPV College.

À HPV onemocnění – informace o prevenci a léčbě

À Ke stažení materiály pro Vaše pacientky

À Upozornění, komentáře, tipy a články odborníků

www.hpv-guide.cz
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Richter Gedeon uvede nový 
přípravek PAPILOCARE
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolte mi, abych Vás informoval, že společnost Gedeon 
Richter uvede od dubna letošního roku na český trh zajímavou 
novinku. Jedná se o přípravek  PAPILOCARE®, registrovaný jako 
zdravotnický prostředek třídy IIa, který je tvořen několika účin‑
nými složkami přírodního původu – kromě jiných i kyselinou 
hyaluronovou, beta‑glukanem a výtažkem z Centella asiatica, 
které umožňují využít jej pro zvlhčování i reparaci vaginální 
sliznice. Některé z těchto látek jsou obsaženy v niosomech a fy‑
tosomech, což podporuje jejich průnik do tkání a prodlužuje 
účinek. K dalším aktivním složkám produktu se řadí i  léčivá 
houba Coriolus versicolor, která vykazuje u osob s infekcí HPV re‑
gresivní efekt na intraepiteliální léze dlaždicových buněk nižšího 
stupně a  Azadirachta  indica, u níž byla po intravaginální aplikaci 
prokázána negativizace infekce lidským papilomavirem (HPV).

Ženám totiž až se 70 % pravděpodobností hrozí, že přijdou 
alespoň 1× za život do kontaktu s HPV. Tato infekce mívá 

v 90 % přechodný charakter, ale až u desetiny žen může per‑
zistovat. Léčba by tedy měla být zaměřena především na paci‑
entky, které jsou chronickými nositelkami tohoto viru, a také 
na rizika, které jim díky jeho aktivitě mohou hrozit, především 
na vznik prekancerogenních lézí na děložním čípku a na poz‑
dější rozvoj invazivního karcinomu. Pozitivní ovlivnění pod‑
statných modifikovatelných faktorů by tak mohlo být vhod‑
nou novou preventivní strategií k potlačení prekancerózních 
lézí u žen pozitivních na přítomnost viru HPV doposud bez 
 rozvinuté infekce.

A právě touto cestou jde moderní přípravek  PAPILOCARE®.

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, velmi se těšíme 
na další spolupráci s Vámi.

Ing. Michal Kroupa,
WHC Business Unit Manager

Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.
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