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Národní program screeningu od r. 2008
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Pracovní skupina 
doporučených klinických 
postupů

Aktuálně diskutované 
okruhy:
• vztah cytologie a HPV 

testace
• screeningový interval
• pokrytí
• hodnocení – data
• náklady 
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2018: nově diagnostikováno 734
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Známé slabiny Národního programu 
screeningu nádorů děložního hrdla 

(nejsme originální...)

• Non-responders -odhalována 
pokročilá (příznaková) stádia

• Citlivost cytologického vyšetření 
ve screeningu - variabilní

• Nedostatečné dohlášení bioptických 
výsledků

• Nákladová efektivita



V. Renčín



2019-2021
Více než 650 publikací

• zhruba polovina ze zemí s neexistujícím 
screeningem a mnohem horší incidencí

• druhá polovina s lepšími výsledky 
vakcinace/screeningu/incidence a 
přesto/právě proto s prací na modifikacích 
existujících programů



Tematické okruhy publikací 2019-2021
• Historie
• Modely screeningu
• HPV a self sampling
• Ko-test
• Nákladová efektivita
• Vakcinace
• Non-responders
• Special groups (imigrantky, obézní, matky 

malých dětí, vyšší věk...)
• Propagace
• QC

... samozřejmě se prolínají



Tematické okruhy publikací 2019-2021
• Historie

• začíná před sto lety G. Papanicolaou
• 1943 monografie Diagnosis of uterine cancer by 

the vaginal smear 
• 90. léta LBC – hlavní předností HPV a další testy 

z jednoho odběru
• cytologické programy snížily incidenci 

ve screenovaných populacích o 70%
• 2003 FDA schválila co-test pro ženy věku 30+
• i jediný screening ve věku 35 let snižuje riziko úmrtí 

na C53 o 70%, pětileté screeningy o > 85%

Bedell SL, Goldstein LS, Goldstein AR, Goldstein AT. Cervical cancer screening: Past, present, and 
future. Sex Med Rev 2020; 8(1): 28-37.



Tematické okruhy publikací 2019-2021
Modely screeningu

Zhang S, Batur P. Human papillomavirus in 2019: An update on cervical cancer prevention and 
screening guidelines. Cleve Clin J Med 2019; 86(3): 173-178.

USA

Woronoff AS, Molinie F, Tretarre B.: Mise en place du programme national de depistage organise du 
cancer du col de l'uterus en France. Bull Cancer 2019; 106(3): 253-261.

Pokračovat v cytologickém screeningu a připravovat 
přechod na primární HPV testaci Francie



Tematické okruhy publikací 2019-2021
HPV a self sampling

Představuje dobrou a ekonomicky výhodnou alternativu pro 
zvýšení účasti NEJEN V EKONOMICKY SLABÝCH ZEMÍCH

Yeh PT, Kennedy CE, De Vuyst H, Narasimhan M. Self-sampling for human papillomavirus (HPV) 
testing: A systematic review and meta-analysis. BMJ Glob Health 2019; 4(3): e001351.

Vassilakos P, Poncet A, Catarino R, et al. Cost-effectiveness evaluation of HPV self-testing offered 
to non-attendees in cervical cancer screening in Switzerland. Gynecol Oncol 2019; 153(1): 92-99.

Švýcarsko

Metaanalýza 33 studií s více než 300 000 účastnic dokládá, že 
v různých – i bohatších- zemích může self-sampling a HPV 
testace zvýšit účast ve screeningových programech 
bez zřejmého vlivu na jejich ostatní průběh



Tematické okruhy publikací 2019-2021

Ko-test
12 HSIL diagnostikovaných jako norm. nález po revizi 7 zůstalo, 5 
reklasifikováno na HSIL, ASC-H, a 3 xASC-US
V 18 HSIL s negativním HR-HPV, 12 pacientek mělo anamnézu pozitivního HR-
HPV testu a/nebo pozitivní p16 IHC v cervikální biopsii. 

HR-HPV test má významnou roli ve screeningu identifikací 
HSIL u pacientek s cytologií ASC-US, LSIL, a NILM. 

Yang J, Nolte FS, Chajewski OS, et al. Cytology and high risk HPV testing in cervical cancer screening 
program: Outcome of 3-year follow-up in an academic institute. Diagn Cytopathol 2018; 46(1): 22-27.

USAKO-TEST JE OPTIMÁLNÍ PRO ODHALENÍ PACIENTEK 
S VYSOKÝM RIZIKEM ROZVOJE CERVIKÁLNÍHO KARCINOMU



Tematické okruhy publikací 2019-2021
Nákladová efektivita
HPV test sledovaný kryoterapií u indikovaných HPV-pozitivních žen se 
ukázalo nejlevnější strategií (US$490 za rok zachráněného života). 
(porovnáváno 5leté HPV testování s dvouletou cytologií

Campos NG, Maza M, Alfaro K, et al. The cost-effectiveness of implementing HPV testing for cervical 
cancer screening in El Salvador. Int J Gynaecol Obstet 2019; 145(1): 40-46.

Skroumpelos A, Agorastos T, et al.: Economic evaluation of HPV DNA test as primary screening 
method for cervical cancer: A health policy discussion in Greece. PLoS One 2019; 14(12): e0226335.

Screening v tříletém intervalu HPV genotypizací (simultánní nebo reflexní) 
samotnou nebo ko-testem s cytologií je efektivnějí než jiné strategie v 
hodnocení mortality, nediagnostikovaného onemocnění (-10.1), a 
incidence(-7.5) oproti současnému jednoletému cytologickému screeningu). 

El Salvador

Řecko



Tematické okruhy publikací 2019-2021
Nákladová efektivita
Screening HPV genotypizací primárně s duální cytologií pro triage HPV 
pozitivních žen v Thaiské populaci 30-65 let ekonomicky výhodnější než 
klasická cytologie Thajsko

Termrungruanglert W, Khemapech N, et al: Cost effectiveness analysis of HPV primary screening and 
dual stain cytology triage compared with cervical cytology. J Gynecol Oncol 2019; 30(2): e17.

Vassilakos P, Poncet A, Catarino R, et al. Cost-effectiveness evaluation of HPV self-testing offered to 
non-attendees in cervical cancer screening in switzerland. Gynecol Oncol 2019; 153(1): 92-99

Švýcarsko

Možnost samoodběru HPV testu ve screeningu těch, které se neúčastní, je 
ekonomické řešení s redukcí incidence a mortality. Tento postup  je méně 
nákladný než na cytologii založený současný screening. 



Tematické okruhy publikací 2019-2021
Vakcinace

Taniguchi M, Ueda Y, Yagi A, et al. Cervical cancer screening rate differs by HPV vaccination 
status: An interim analysis. Vaccine 2019; 37(32): 4424-4426.

Japonsko
Mezi téměř 3 tisíci 25 letých vakcinovaných Japonek byla účast ve 
screeningu 6,4% u vakcinovaných a 3,9% u nevakcinovaných ( p=0,01)

Del Mistro, A., Battagello, J., Weis, L., et al.: The Consensus Study Veneto Working, G. (2021). A 
Retrospective Cohort Study of Young Women Spontaneously Choosing to Be Vaccinated against 
HPV: Outcomes from Their First Cervical Cancer Screening Test. Viruses, 13(3).

Švýcarsko

Záchyt u oportunně vakcinovaných  ve věku 15-25 let klesl z 3,85 promile na 
2,11, více u dříve vakcinovaných; účast ve screeningu u vakcinovaných 
byla vyšší



Tematické okruhy publikací 2019-2021
Vakcinace

Simms KT, Steinberg J, Caruana M, et al. Impact of scaled up human papillomavirus vaccination 
and cervical screening and the potential for global elimination of cervical cancer in 181 countries, 
2020-99: A modelling study. Lancet Oncol 2019; 20(3): 394-407.

Austrálie, Francie, USA

Analýzou dat z pěti kontinentů. Nebude-li zavedena vakcinace a screening 
v rozvojových zemích, onemocní v následujících 50 letech 44 milionů žen 
karcinomem hrdla děložního. Vysoké pokrytí vakcinací a screeningem 
od roku 2020 dále může odvrátit to 12.5-13.4 milionu onemocnění do roku 
2069, a do koce století snížit incidenci na 4/100000 nebo méně pro země 
s vysokými příjmy. 



Tematické okruhy publikací 2019-2021
Non-responders
Special groups (imigrantky, obézní, matky malých dětí, vyšší věk...)
•

Harris JA, Garrett AA, Akers AY. Obesity and disparities in human papillomavirus vaccination for U.S. 
Adolescent girls and young women. Womens Health Issues 2019; 29(1): 31-37.

Obezita snižuje účast ve screeningu mamárním, cervikálním 
i v účasti na vakcinaci...

Ženy ve věku 45-65 let se neúčastní v míře, která by vedla 
ke snížení incidence. Pozitivní vliv má vzdělání, mladší věk, 
pojištění...

Harper DM, Plegue M, Harmes KM, Jimbo M, Sheinfeldgorin S. Three large scale surveys highlight 
the complexity of cervical cancer under-screening among women 45-65years of age in the 
United States. Prev Med 2020; 130(105880.



Tematické okruhy publikací 2019-2021
Non-responders
Special groups (imigrantky, obézní, matky malých dětí, vyšší věk...)

Wood B, Russell VL, El-Khatib Z, et al. "They should be asking us": A qualitative decisional needs 
assessment for women considering cervical cancer screening. Glob Qual Nurs Res 2018; 
5(2333393618783632.

Doporučení všech screeningových možností a bezplatnost 
považuje většina žen za zásadní jak u neúčastnících se, tak u 
naduživatelek

Kanada

Vězeňkyně, imigrantky, nevzdělané ženy, obézní - malá účast 
Zdravotní sestry, porodní asistentky, LÉKAŘKY (?!?) a obecně 
ženy užívající kontracepci - pozitivní příklad



Tematické okruhy publikací 2019-2021
Propagace

Webová stránka by měla obsahovat: 1) info o benefitech a rizicích 
screeningu, 2) možné výsledky a statistiku s literaturou, 3) výzvy k účasti. 
V UK 14 stránek různého obsahu a formátu

Oficiální tištěný leták NHS hodnocen obdobnou skupinou autorů. Pro část 
respondentek příliš komplexní, lepší odezva na konkrétní číselné údaje.

UK
Okan Y, Smith SG, Bruine De Bruin W. How is cervical cancer screening information 
communicated in uk websites? Cross-sectional analysis of content and quantitative presentation 
formats. BMJ Open 2019; 9(10): e029551.

Okan Y, Petrova D, Smith SG, Lesic V, Bruine De Bruin W. How do women interpret the nhs 
information leaflet about cervical cancer screening? Med Decis Making 2019; 39(7): 738-754.



Tematické okruhy publikací 2019-2021

QC – kontrola kvality

Wang J, Elfstrom KM, Andrae B, et al. Cervical cancer case-control audit: Results from routine 
evaluation of a nationwide cervical screening program. Int J Cancer 2020; 146(5): 1230-1240.

Švédsko

Zpětnou analýzou 4254 karcinomů z let 2002-2011 zjištěno:
• neúčast ve dvou posledních kolech screeningu zvýšila riziko 4x
• screening s výsledkem NILM snižuje riziko spinocelulárního karcinomu o 

89%, adenokarcinomu o 60%



Tematické okruhy publikací 2019-2021

COVID 19 – vliv na screening 
(& morbiditu a mortalitu C53)

DeGroff, A., Miller, J., et al.: 2021. COVID-19 impact on screening test volume through the National 
Breast and Cervical Cancer early detection program, January-June 2020, in the United States. Prev 
Med, 151, 106559. doi:10.1016/j.ypmed.2021.106559

USA

Nejméně deset studií z roku 2021 zaznamenalo prudký 
pokles screeningu v období pandemie ( i o více než 
90 %) s pomalým návratem k normě v následných 
měsících.  
Déledobé dopady teprve budou statisticky 
vyhodnoceny.



Shrnutí přednesené na konferenci Prevon v 
roce 2018  

Castle P, Feldman S, Perkins RB. The next generation of cervical cancer screening: Should guidelines 
focus on best practices for the future or current screening capacity? J Low Genit Tract Dis 2018; 
22(2): 91-96

...I když screening založený na HPV je novým národním a mezinárodním 
standardem, V USA nutno minimálně po nějakou dobu podržet i screening 
cytologický pro zdravotní systémy, které ještě nezavedly HPV 

Philip E. Castle

Nejúspěšnější vůbec kdy vyvinutý screeningový test na rakovinu je roční 
PAP test na cervikání karcinom. Roční interval a začátek v 18 letech nebo 
při koitarche byl snadný pro zapamatování pro pacienty i lékaře.
I když primární HPV screening je konečný cíl, není zatím dostupný pro 
většinu žen.

Sarah Feldman



Tematické okruhy publikací 2019-2021
Modely screeningu

Davey, D. D. 2021. American Cancer Society signals transition in cervical cancer 
screening from cytology to HPV tests. Cancer Cytopathol, 129(4), 259-261.

USA

Přechod na primární HPV testaci 
má řadu nedořešených  úskalí

„As an advocate for women’s health, I cannot
help but feel that the shift in cervical cancer 
screening is moving too quickly. 
Are we ready to give up the most successful 
cancer screening test ever developed just yet?“



Závěr

• Domácí realita je specifická. 
• Přesto lze v publikovaných studiích nalézt náměty  pro 

posílení výsledků Národního programu screeningu 
nádorů děložního hrdla

• Nebyly nalezeny zásadní argumenty proti recentnímu 
stanovisku WHO, SČP, SKC a ČGPS  

POKRAČOVAT V CYTOLOGICKÉM  SCREENINGU  
posíleném HPV testací 
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