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H
PV ví-
rus sa 
prenáša 
ľahko 
a rýchlo, 
zvyčajne 
sa ne-

prejaví žiadnymi príznakmi. 
Potichu napáda bunky epitelu 
krčka maternice, až nakoniec 
začne meniť ich DNA. Už 
v tejto fáze môže preventív-
na prehliadka u gynekológa 
odhaliť nebezpečné zmeny. 
Ochorenia súvisiace s HPV sú 
predrakovinové lézie krčka 
maternice, vulvy a vagíny, 
rakovina krčka maternice 
i bradavice vonkajšieho geni-
tálu. S HPV vírusom sa počas 
života stretne 80 % populácie. 
No dobre fungujúci imunitný 
systém väčšiny žien ho pre-
môže. Približne 8 z 10 žien 
sa ním nakazí, no väčšina si 
s ním poradí.
U žien, u ktorých vysokorizi-
kové typy vírusu pretrvávajú, 
môže mať infekcia HPV naj-
závažnejšie dôsledky. Telo 
sa nedokáže brániť, HPV 
vírus infikuje bunky krčka 
maternice, a keď sa DNA ví-
rusu začlení do bunkového 
genómu, vyvíjajú sa malígne 
prekurzory karcinómu krčka 
maternice. Ak sú neliečené 
(napr. pacientka nejde nie-
koľko rokov na preventívnu 
prehliadku), môže sa vyvinúť 
rakovina. Z abnormalít sa 
vyvíjajú predrakovinové lézie 
a napokon samotná rakovina, 

čo môže trvať 2 i viac rokov.
Laboratóriá na Slovensku 
tradične robia PAP TEST. Je 
to cytologické vyšetrenie 
buniek krčka maternice, 
ktoré pri preventívnej pre-
hliadke odoberie gynekológ. 
Test vyhodnocuje laboratórny 
špecialista (screener) alebo 
patológ, v závislosti od stupňa 
predrakovinových zmien.
HPV TEST, naopak, zisťuje, 
či žena vôbec má infekciu 
vysokorizikovým HPV. Ve-
domosť, či je žena pozitív-
na na HPV, a na aký typ, 
umožní gynekológovi určiť 
ďalšie kroky v liečbe alebo 
prevencii.
HPV test odhaľuje DNA vyso-
korizikového HPV v infekč-
nom štádiu. Cieľom je nájsť 
prítomnosť vysokorizkových 
HPV, ktoré spôsobujú 99 % 
prípadov rakoviny krčka ma-
ternice. PAP test nemá takú 
citlivosť ako HPV testovacie 
metódy 
Laboratórny dôkaz prítom-
nosti vysokorizikových HPV 
gynekológ indikuje/nariaďu-
je, iba ak mala žena predchá-
dzajúci PAP test s nálezom 
atypických buniek, alebo po 
operačných výkonoch typu 
konizácia (odstránenia časti 
krčka maternice pre prítom-
nosť predrakovinových zmien 
buniek, prípadne rakovinu 
samotnú).
Ak má žena pozitívny vý-
sledok testu HPV DNA, ne-
znamená to, že má rakovinu 

Je dôležité, aby každá žena 
chodila na preventívne 
gynekologické prehliadky, 
aj keď nemá ťažkosti.

HPV vyšetrenie  
– cesta ako zabrániť  
rakovine krčka maternice

Poznatky o papilomavírusoch (HPV, Human Papilloma Virus 
– ľudský papilomavírus) ako základnej príčine rakoviny krčka 
maternice a niektorých ďalších zhubných aj nezhubných 
ochorení sú relatívne nové. Je to pohlavne prenosná nákaza 
a v 99,7 % ju spôsobuje práve HPV – ľudský papilomavírus.

krčka maternice, alebo že sa 
u nej vyvinie. Väčšina infekcií 
HPV je prechodná a je potrebné 
ďalšie testovanie. Ďalšia mož-
nosť je poslať pôvodnú vzorku 
na testovanie HPV 16 a HPV 18, 
ktoré spôsobujú 70 % prípadov 
rakoviny krčka maternice.
Negatívny výsledok HPV 
DNA testu dáva informáciu, 
že žena má veľmi nízke riziko 
vzniku predrakovinových 
zmien alebo rakoviny krčka 
maternice v nasledujúcich 3-5 
rokoch.
Ak žena má negatívny PAP 
test, nie je u nej nariadené vy-
šetrenie HPV. Na Slovensku sa 
tento typ vyšetrenia (test HPV 
pri negatívnom PAP teste) neu-
hrádza zo zdravotného poiste-
nia. Ak žena oň požiada, môže 
si ho zaplatiť.
Vo vyspelých krajinách je sú-
časťou skríningových progra-
mov primárny HPV skríning 

(žene urobia HPV DNA test 
ešte pred PAP vyšetrením). 
A nezáleží na negativite alebo 
pozitivite predchádzajúceho 
PAP testu.
V SR si žena môže objednať 
a zaplatiť samovyšetrovací 
HPV DNA test cez internet 
napr.na www.cytopathos.sk,  
alebo zavolaním na 
0907 665 035.
Je dôležité, aby každá žena 
chodila na preventívne gyne-
kologické prehliadky, aj keď 
nemá ťažkosti. Preventívna 
prehliadka vie zachrániť život.

Liquid Based Cytology (LBC)
komfort v diagnostike ochorení krčka maternice

Výhody Liquid 
Based Cytológie 
(LBC)

● zlatý štandard skríningu rakoviny krčka maternice,

● prináša presnejší a jednoznačnejší výsledok vyšetrenia,

● umožňuje stanoviť aj prítomnosť HPV a iných infekcií,

● pomôže určiť, či bunka má alebo nemá rastový 

potenciál nádorovej bunky.

Vyššia kvalita cytologických vyšetrení 

Bunky sa v špeciálnom transportnom médiu lepšie 

uchovajú a nátery sú prehľadnejšie a lepšie hodnotiteľné.

Väčší komfort - 1 odber - viac vyšetrení 

Navyše metóda LBC umožňuje vyšetriť z tej istej 

vzorky aj ďalšie parametre (napr. HPV infekciu, 

chlamýdie, neisserie, ureaplazmy), alebo niektoré 

prognostické markery, ktoré vedia predpovedať väčšiu 

pravdepodobnosť vzniku rakoviny krčka maternice.

Je potrebné si uvedomiť, že LBC nie je liečebná metóda.  
Zdôrazňujeme, aby každá žena v reprodukčnom veku chodila 
pravidelne na gynekologické prehliadky, pri ktorých sa môže 
zachytiť pred-rakovinové štádium ochorenia krčku maternice.

Viac informácií vám poskytne váš lekár

Chráňte svoje zdravie 
a vykročte s nami 
po modernej ceste 
cytologických vyšetrení
Doteraz sa materiál z krčka maternice vyšetroval 

klasickým sterom a náterom na sklíčko urobeným 

gynekológom.

Liquid based cytológia (LBC) 
je metóda špeciálneho odberu 
buniek, keď gynekológ urobí ster 
do špeciálnej odberovej nádobky 
s fixačným roztokom.

Naša LBC metóda vám zabezpečí skvalitnenie a rozšírenie 

možností diagnostiky a tým pomôže chrániť vaše zdravie.

www.cytopathos.sk

Medicínske laboratórium 
biopsie, cytológie a genetiky
Sme jedným z najväčších biopticko-

cytologických pracovísk na Slovensku.

Cytopathos svojím spektrom a komplexnosťou 
poskytovaných diagnostických služieb v rámci jedného 

pracoviska patrí medzi jednoznačných lídrov v oblasti 

patologickej diagnostiky, cytológie a genetiky.

Laboratóriá Cytopathos s.r.o. sú akreditované NAS podľa 

EN ISO 15189:2012.

+421 2/3237 3817

cytopathos@cytopathos.sk
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Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava 3
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Cytologický obraz
získaný metódou LBC

Rakovina krčka
maternice

•   2. najčastejšie onkologické ochorenie
  u žien do 45 rokov,
•   každý rok 600 nových prípadov
  na Slovensku,
•   v prípade včasného záchytu
  je na 1 00% liečiteľná.


