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Budoucnost
genetického testování
virù HPV v ÈR
Existují monosti, jak odhalit HPV infekci a s ní spojené riziko onemocnìní jetì døíve, ne se
objeví patologické zmìny v buòkách dìloního hrdla? Ji od roku 2001 je na trhu dostupný
genetický test urèený k analýze DNA, který dokáe odhalit nejen infekci HPV, ale i jednotlivé
vysoce rizikové genotypy HPV 16 a HPV 18, které zpùsobují a 70 % nádorù dìloního èípku.
Díky vysokému poètu klinických studií
s jednoznaènými výsledky roste také poèet zemí, kde se HPV test na principu detekce DNA viru ve screeningu vyuívá.
Je urèený pro screeningový program hrazený pojiovnami èi pøímo samoplátcem.
Roste také zájem en moderní metody testování vyuívat. K odhalení rizika staèí
absolvovat jen jeden test, a pokud jeho
výsledek vyjde negativnì, má ena jistotu, e její riziko pøípadného onemocnìní je
na období 35 let zanedbatelné. To má
velký význam pøedevím pro eny 45+,
které mají tendenci prevenci podceòovat,
protoe ádné potíe nepociují a jiný dù-

Obr. 1: Detekce viru HPV v jednotlivých stadiích infekce

vod je k pravidelné návtìvì gynekologa
nepøimìje. Pokud se naopak prokáe pozitivita na vysoce rizikové typy HPV (HR
HPV), je moné odstranit rizikovou tkáò
døíve, ne se onemocnìní rozvine. EU guidelines (1) pro screening karcinomu dìloního hrdla doporuèují vyuívat testy HPV
DNA ji od r. 2015.

Jaký je souèasný stav v ÈR
Legislativní rámec screeningu karcinomu
dìloního hrdla je dán vyhlákou Ministerstva zdravotnictví ÈR (MZ ÈR) è. 70/
2012 (2), o preventivních prohlídkách. Kri-

EU guidelines, jak
bylo uvedeno, jednoznaènì doporuèují
testy HPV DNA, a to
pro jejich schopnost
odhalit riziko v dlouhodobém intervalu.
téria a podmínky programu pro screening
karcinomu dìloního hrdla v ÈR pak stanoví vìstník MZ ÈR 07/2007 (3). Podle
vyjádøení námìstka ministra zdravotnictví
Romana Prymuly se zatím ádné zmìny
nechystají. Genetické testy jsou podle nìj
pøíli drahé a smysl mají jen u èásti pacientek, konkrétnì u en nad 30 let.
Ale ani situace èeských gynekologù
není jednoduchá. Pokud se ve své praxi
opírají pøedevím o odborná doporuèení,
jen tìko najdou jednoznaènou odpovìï
na otázku: Jak postupovat u pacientky
s negativním výsledkem onkologické cytologie, ale s pozitivním výsledkem HPV
screeningu? Je obtíné vyznat se v explozích informací, které se týkají pøirozeného vývoje cervikálních dysplazií, a zároveò se orientovat v nových metodách
detekce lidského papillomaviru.
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Obr. 2: Algoritmus pro screening HPV podle studie ATHENA (4, 5)

Gynekologové se musí sami rozhodnout, zda vyetøovat HPV na principu detekce DNA nebo mRNA, a zároveò pøijmout riziko, e svým pacientkám doporuèují ten správný test. EU guidelines, jak
bylo uvedeno, jednoznaènì doporuèují
testy HPV DNA, a to pro jejich schopnost
odhalit riziko v dlouhodobém intervalu
(viz obrázek 1), co potvrzuje vyhodnocení ohromného mnoství studií, které zahrnují výsledky od více ne 1,5 milionu en

z celého svìta. Proto se gynekologové
na nezpochybnitelnou klinickou evidenci
bezpeènosti testu HPV DNA mohou plnì
spolehnout.
Od screeningového testu HPV DNA je
tøeba odliit detekci aktivní infekce HPV
pomocí testù na principu detekce HPV
mRNA. Tato metoda je sice citlivìjí pøi
tøídìní hranièních cytologických stìrù,
ale jako screeningový nástroj nepøináí
potøebnou negativní predikci (5,6,7).

Odpovìï na otázku, jak postupovat u pacientky s negativním výsledkem onkologické cytologie, ale s pozitivním výsledkem HPV screeningu, je tøeba doplnit o dalí fakta, napø. jaké
byly identifikovány typy HR HPV pøi genotypizaci. A poté lze rozhodnout o dalím postupu.

Tab. 1: Pøehled dostupných screeningových testù pro prevenci karcinomu dìloního hrdla
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Algoritmus pro pouití HPV DNA testù rùzných výrobcù se lií jednotlivými
kroky v procesu genotypizace. Test
cobas® HPV DNA identifikuje vysoce rizikové typy HPV DNA okamitì. Øada mezinárodních gynekologických èi onkologických profesních organizací proto doporuèuje algoritmus podle studie ATHENA
(obr. 2).
Odpovìï na otázku, jak postupovat
u pacientky s negativním výsledkem onkologické cytologie, ale s pozitivním výsledkem HPV screeningu, je tøeba doplnit
o dalí fakta, napø. jaké byly identifikovány typy HR HPV pøi genotypizaci. A
poté lze rozhodnout o dalím postupu.

s genotypizací HPV, doplnìný kolposkopií u HR HPV 16/18, resp. u ostatních onkogenních, ale ménì èastých subtypù vyetøením cytologického preparátu metodou dvojitého barvení pro detekci p16/
/Ki-67 (obr. 3). V této práci je vidìt, e vyuití draích screeningových metod celkovì zlepuje efektivitu a sniuje i náklady screeningu. Je to dané hlavnì tím, e
pøi HPV testech autoøi poèítají s 5letým
intervalem testování. HPV testování se
vyuívá i u nás, ale pouze jako doplòková
metoda napø. pøi ASCUS nálezech nebo
po provedených konizacích.
Dalí informace poskytne spoleènost
Roche na vyádání.

Obr. 3: Cytologický test CINtec Plus pouívá dva objektivní biomarkery, aby odpovìdìl na otázku: Jsou u HPV DNA pozitivní pacientky pøítomny onkogennì pøemìnìné buòky? Ve zdravých buòkách je souèasná exprese p16 a Ki-67 vylouèená.

Efektivita screeningu
prostøednictvím HR HPV DNA
V médiích se objevují komentáøe, e genetické testy HR HPV DNA jsou pøíli drahé.
Ale zmiòují se jen náklady na jejich zaplacení, nikoli jejich vliv na celkovou ekonomickou bilanci. Efektivita a nákladovost
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