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600 nových prípadov a zomiera 200 žien ročne.

Vrchol výskytu okolo 45 roku života

Dlhodobý proces-viac ako 10 rokov, postupný vývoj cez prekancerózy po 
invazívny karcinóm, prekancerózy- high grade lézie H-SIL (CIN 2 a CIN 3)

Etiopatogenéza- dlhodobo pretrvávajúca infekcia vysokorizikovým typom 
ľudského papilomavírusu (high risk HPV, hrHPV), najčastejšia pohlavne prenosná 
infekcia

Scenáre infekcie –regresia, latencia, perzistencia bez zmeny, progresia do 
prekancerózy až invazívneho karcinómu, 80% novozistenej infekcie vymizne v 
priebehu 12-18 mesiacov

Latentná infekcia- supresia bunkovou imunitou na nízku úroveň, vírus nie je 
detekovateľný ani senzitívnymi HPV testami, možnosťou reaktivácie vo vyššom 
veku

Najväčšia prevalencia-ženy pod 25 rokov (24%), vo veku okolo 50 rokov, vyššia 
u imunokompromitovaných osôb (HIV, imunosupresívna liečba)



Skríning

Malignita, ktorej sa dá úplne predísť

Plošné, organizované, monitorované vyšetrovanie populácie určitým skríningovým testom za účelom včasného 
záchytu liečiteľného nádorového ochorenia v skorom alebo v predrakovinovom štádiu, keď ešte nie sú 
prítomné žiadne príznaky ochorenia

Selekcia žien, u ktorých je pravdepodobne prítomná prekanceróza a zvýšené riziko vzniku karcinómu krčka 
maternice-diagnostika ďalšími vyšetreniami (expertná kolposkopia a biopsia) a liečba

Cieľ skríningu- zníženie incidencie a mortality karcinómu krčka maternice  

Hlavné súčasti skríningu sú skríningový test, cieľová populácia, skríningový interval, financovanie a organizácia, 
zber údajov, ich vyhodnocovanie

Organizovaný-aktívne pozývanie cieľovej populácie na vyšetrenie, riadený, garantovaný legislatívou štátu 
a finančne zabezpečený

Oportúnny- vyšetrenie u gynekológa z iných dôvodov alebo skríningové vyšetrenie z vlastnej iniciatívy

Organizovaný a kontrolovaný proces, mal by pokrývať vysoké percento cieľovej populácie  



Skríningové testy

presnosť (prijateľná senzitivita a špecificita), dostupnosť, neinvazívnosť, akceptovateľnosť cieľovou populáciou 
a čo najnižšia cena

Cytologické vyšetrenie-hodnotenie buniek získaných sterom z povrchu krčka maternice-konvenčná, LBC

HPV test- detekcia prítomnosti DNA vysokorizikových typov HPV vírusu v bunkách krčka maternice-HC2, 
selektívna HPV 16 a 18 typizácia 

Pozitívny výsledok skríningu -okamžité odoslanie špecialistovi na expertnú kolposkopiu, cielená biopsia, 
sledovanie alebo liečba

-triážový test (cytológia, HPV 16 a 18 typizácia, opakovanie testu v skoršom                                 
intervale, vyšetrenie HPV mRNA), pri pozitivite odoslanie na expertnú kolposkopiu

Postup závisí od používanej skríningovej stratégie, od odporúčaní pre manažment abnormálnych nálezov, v čom 
sa jednotlivé krajiny môžu líšiť.



HPV vs Cytológia

Porovnanie HPV testovania a cytologického vyšetrenia v Cochrane 
databáze 

Metaanalýza 40 štúdií, >140 000 žien vo veku medzi 20 a 70 rokov 

Presnosť v detekcii cervikálnych intraepiteliálnych neoplázií CIN 2 
a horších (CIN 2+)

HPV testovanie-metóda HC2 (hybrid capture 2)

cytologické vyšetrenie-LBC (liquid based cytology ), konvenčná cytológia.  

Senzitivita pre detekciu CIN 2+: HPV testovanie 89,9% (od 61% po 
100%), konvenčná cytológia 62,5% (od 43% do 96%), LBC 72,9% (od 
52% po 94%)

Špecificita HPV testu 89,9%, konvenčnej cytológie 96,6% a LBC 90,3%

Kvalita dôkazov pre senzitivitu stredná, pre špecificitu vysoká 

LIBUSE-skríning založený na HPV testovaní (selektívna 16/18 typizáciou a 
p16/Ki-67 triáž) odhalil v prvom kole 4x viac high grade lézií vrátane 
glandulárnych lézií ako štandardný cytologický skríning 



Cytologické vyšetrenie

Abnormálny cytologický nález môže predikovať prítomnosť prekancerózy, ktorá sa 
následne diagnostikuje histologickým vyšetrením 

Negatívny výsledok-NILM

Pozitívny výsledok-abnormálny cytologický nález (ASC-US, ASC-H, L-SIL, H-SIL, SCC, 
AGC, endocervical adenocarcinoma in situ, adenocarcinoma)

Nižšia senzitivita, závisí od viacerých faktorov-kvalita odberu, kvalita cytologických 
laboratórií a interval skríningových vyšetrení (častejší interval skríningového 
vyšetrenia zvýši detekciu lézií)

Kratší skríningový interval 

Nízka cena

Na Slovensku-odber cytológie gynekológom, laboratóriá akreditované s 
kontrolovanou kvalitou, interval 1-1-3

Cytologický skríning signifikantne redukoval incidenciu a mortalitu cervikálneho 
karcinómu v rozvinutých krajinách 

Organizovaným skríningom používajúcim cytologické vyšetrenie v 3-5 ročných 
intervaloch, je možné predísť 80% cervikálnych karcinómov a mortalita môže byť 
redukovaná o 80%

International Agency for research on Cancer. Cervix Cancer Screening: IARC Handbooks of Cancer Prevention. Vol. 10, Lyon: IARC, 2005.



HPV testovanie

Detekcia DNA informuje iba o prítomnosti vírusu, nie o jeho aktivite v bunke

Vyššia senzitivita- skoršia detekcia a liečba prekanceróz

Nižšia špecificita -môže viesť k častejšiemu nepotrebnému odosielaniu na 
expertnú kolposkopiu, k nadmernej a nevhodnej liečbe neprogredujúcich lézií 
(zvýšenej diagnostika lézií, ktoré by inak mohli spontánne regredovať)

HPV test má vysokú negatívnu prediktívnu hodnotu-dlhší interval skríningu (5 
rokov)

Vysoká cena

HPV skríning nahradil cytologický skríning po zhodnotení a porovnaní klinických 
a ekonomických výsledkov,  analýze  nákladovej efektivity jednotlivých spôsobov 
skríningov-v krajinách s dobre fungujúcim organizovaným skríningom s vysokým 
pokrytím cieľovej populácie (70-80% pokrytie) 



Analýza nákladovej efektivity založená na holandskom 
mikrosimulačnom modeli

Porovnanie primárneho HPV skríningu s cytologickým skríningom 
v európskych podmienkach, viacerých skríningové stratégií

Kľúčové faktory-kvalita cytologického skríningu, prevalencia HPV 
infekcií, úroveň rizika cervikálneho karcinómu, cena cytologického 
vyšetrenia a HPV testov, dostupnosť kvalitných cytologických 
laboratórií a cena práce 

HPV test má vyššiu senzitivitu, ale nižšiu špecificitu ako pre 
detekciu klinicky relevantných lézií ako cytológia 

HPV skríning u žien nad 30 rokov preferovaný vo väčšine prípadov, 
odporúčaný v oblastiach, kde je už skríning dobre kontrolovaný, s 
vysokým pokrytím cieľovej populácie

Vo veku do 30 rokov je vzhľadom na vysokú premorenosť 
populácie HPV infekciou odporúčaný cytologický skríning

Primárny cytologický skríning odporúčaný v krajinách s nízkou 
cenou cytologického vyšetrenia (aj pri počítaní s nižšou 
senzitivitou) a v prípade vysokej prevalencie HPV infekcie 
v kombinácii s vysokými cenami HPV testov



Organizovaný skríning na Slovensku

Pozývanie zdravotnými poisťovňami 

Skríningový test-cytologické vyšetrenie gynekológom

Cieľová populácia- 23 až 64 rokov (vyradenie, ak boli 3 posledné 
skríningové intervaly negatívne)

Skríningový interval 1-1-3 roky



V spoločnosti s dobrou infraštruktúrou cytologického skríningu je 
priorita zvýšenie pokrytia cieľovej populácie 

Na Slovensku je účasť na skríningu nízka, približne 30%

HPV testovanie je výhodnejšie pri vysokej účasti na skríningu, 
lepšia stratégia v krajinách, kde je organizovaný populačný skríning 
už dlhodobo zavedený

Teraz je najdôležitejšie dosiahnutie dobrého fungovania 
organizovaného skríningu a dosiahnutie vysokej účasti

Získavanie kvalitných údajov a možnosť ich použitia na presné 
vyhodnocovanie skríningu (údaje získané z registrov 
s celonárodným pokrytím, dôležitosť správneho vykazovania-
presné kódovanie diagnóz a výkonov)

Po splnení týchto podmienok a po prehodnotení, nie je 
v budúcnosti vylúčený prechod na HPV skríning



Ukazovatele                      *krčok maternice

Účasť 30% 50% 70% 30% 50% 70%

počet vykonaných  skríningových testov 458 122 745 046 1 032 591 330 636 541 846 753 176

počet nájdených  predrakovinových 

nálezov 
17893↗ 25 883 32 922 16 246↘ 20 985 30 907

počet nájdených nádorov KM* 1272↘ 977 784 1338↗ 1 003 765

počet úmrtí na rakovinu KM* 440↘ 293 205 501↗ 323 212

% zníženia výskytu rakoviny KM* (%) 60↗ 74 81 55↘ 71 81

primárne náklady na skríning (€) 1634251↘ 2 620 655 3 608 532 4 095 017↗↗ 6 638 009 9 181 177

náklady na diagnostiku a liečbu rakoviny 

KM* (€)
2266557↘ 1 734 919 1 381 365 2379342↗ 1 813 080 1 367 433

Cytologický test HPV test


