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HPV – popsáno již více než 200 typů. 

Jen HR použijí E 6,7 pro nekontrolovanou proliferaci

Jen cca 5% infekcí persistuje a může se aktivovat… 

Transformační zóny: cervix, anus, tonsily…



 Holandsko, Švédsko, Norsko, Skotsko, Anglie, Dánsko přecházejí plně nebo 

částečně od cytologie k primárnímu HPV screeningu. 

 V září  2015 European Guidelines for cervical screening doporučily rovněž 

primární HPV screening spíše než cytologii. 

Čtyři důvody pro primární molekulární HPV testování:

 vyšší citlivost HPV DNA testu pro  ≥CIN2 proti cytologii

 možnost testovat ženy, které nechodí na pap test - samoodběr

 zacílení screeningu na rizikové (HPV pozitivní) ženy

 vstup vakcinovaných kohort vyžaduje změnu, klesne citlivost cytologie

Řada dílčích otázek vyžaduje dořešení, např. vysoké procento falešných 

pozitivit HPV testu



HPV testace má citlivost pouze 95%. 

Alternativní model - spojené testování HR HPV a cytologií v prvních dvou 

kolech screeningu. 

Přednosti:

1) potlačení rizika falešně negativních HR HPV žen

2) zvážení poměrně vysoké incidence high grade lézí u mladých žen

3) následné výrazné snížení nákladů na screening u žen s dvojitou 

negativitou obou testů, publikováno v USA 

4) prevence zhoršení cytologického screeningu zrušením cytologie u všech 

5) ověření citlivosti nových HPV testů
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 Britský model screeningu založený na LBC vykazuje velmi dobré výsledky. 

 Vakcinace 12-13letých děvčátek má od r. 2008 pokrytí 80% populace. 

 Pokles incidence povede ke zhoršení parametrů cytologické detekce abnormalit. 

 Jen asi 10% žen s HR HPV pozitivitou má dle provedených studií následně lézi 

CIN 2 a horší. 

 Spolehlivost cytologického screeningu vychází v Británii na 75% a v LBC mělo 

alespoň hraniční cytologickou změnu ve studii ARTISTIC  dokonce 95% žen 

s následnou CIN 2+. 

 Uvedený model je navrhován v systému, kde incidence karcinomu děložního 

hrdla byla národním cytologickým screeningovým programem snížena na polovinu 

a je podstatně nižší (v roce 2013 9,7/100000) než v ČR (v r. 2013 15,6/100000).

Herbert A.: Primary HPV testing: a proposal for co-testing in 

initial rounds of screening to optimise sensitivity of cervical 

cancer screening. Cytopathology. 2016 Mar 23. 

Podrobněji ( viz též Monitor v Č-S. Patol, 2016; 3: 127)



Screening s HPV testem odhalí více žen s CIN2+ než samotná cytologie, 

pokud HPV+ ženy jsou sledovány

 Opakovaný HPV test HPV+  žen s NILM zvýšilo záchyt lézí  CIN2+ (16.1 

na 1000) nad úroveň cytologie (11.0 na 1000)

 ATHENA study: 

 cyto+reflexní HPV u ASCUS                   144 CIN2+

 primární HPV16/18+ s reflexní cyto      178 CIN2+ (p<0.05)

Ko-testování a primární HPV screening zvyšují detekci CIN2+ oproti 

cytologii samotné



14,204 zdravých žen 16-26 let v mezinárodní dvojitě zaslepené 

studii  9vHPV vakcíny.(6/11/16/18/31/33/45/52/58)

 Porovnání s kvadrivalentní  HPV 6/11/16/18

 54 měsíců sledování (4,5 roku)

 9vHPV vakcína měla více než 95% protekci v prevenci  HPV 

31/33/45/52/58-persistujících infekcí a přidružených 

chorob. 

 Imunogenita srovnatelná s kvadrivalentní vakcínou. 



 HPV vakcína poprvé registrována v roce 2006

 Podáno dosud více než  200 millionů dávek.

 Je součástí imunizačních programů v 58 zemích.

 V Japonsku od dubna 2013, již v červnu 

pozastaveno plošné doporučování pro hlášené 

vedlejší účinky



Modified from Bruni 2015

České výsledky 

nehlášeny 

do HPV centra

Table  

Country  

Coverage  Year reported  Country   Coverage  Year reported  

Argentina  50%  2013  Malaysia   87%  2011  

Australia  73.1%  2014  Mexico   67%  2010  

Belgium  29–82%  2012  Netherlands   61%  2014  

Bhutan  92%  2010  New Zealand   56%  2014  

Canada  60–85%  2013  Norway   79%  2014  

Colombia  87%  2013  Panama   67%  2010  

Denmark  82%  2015  Portugal   87%  2015  

Finland  68%  2015  Romania   <5%  ?  

France  25.0–29.3%  2012  Rwanda   99%  2013  

Germany  40%  2012  Slovenia   49%  2012  

Greece  5–27%  2011  South Africa   87%  2014, First 

Dose  
Iceland  88%  2012  Spain   73%  2014  

Ireland  84.9%  2014  Sweden   80%  2014  

Italy  71%  2014  Switzerland   51%  2013  

Japan  0.6%  2014 in 

Sapporo after 

suspension  

United Arab 

Emirates  
 59%  2011  

Latvia  60.6%  2011  United 

Kingdom  
 86%  2014  

Luxembourg  17%  2009  United States of 

America  
 39.7%  2014  

Macedonia, TFYR  65%   2012  

 



 Federální screeningový program od r. 1991

 Finance: 

 účast

 osvěta kliniků a pacientek

 standardizace laboratoří

 státní registry

 Screeningový test je KONVENČNÍ cytologie.

 LBC  v 25%, ale hradí si pacientka a jde o dělený vzorek

 HPV testace od r. 2006

 Vakcinace od r. 2007:  dívky i chlapci v prvním roce střední školy                    

70% pokrytí

 Od r. 2017 plánováno primární HPV testování 

s cytologickým došetřením

 Bude nabízen v pětiletém intervalu ženám od 25 let
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