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Co je rakovina delozního cípku?
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ENGAGe vydává sérii informačních brožur určených ke zvýšení povědomí 

o gynekologicko onkologických onemocněních a tím podporuje svoji síť členů 

v jejich základním poslání.

Cytologická vyšetření u žen významně snížila výskyt 

a úmrtnost na rakovinu děložního čípku. Testování HPV samostatně 

nebo v kombinaci se s screeningovými kontrolami založenými na cytologii 

pomáhá odhalit  prekurzorové léze rakoviny děložního čípku. Očkování 

může chránit proti 95% - 100% HPV infekcím obsažených ve vakcíně, 

ale neléčí infekci u žen, které ji již mají (jsou HPV DNA pozitivní). Na základě 

vědeckých důkazů se očkování proti HPV doporučuje u žen s infekcí HPV 

zejména u mladých dívek, ale i starších, bez horní věkové hranice.

Rakovina děložního čípku patří mezi gynekologické rakoviny, 

kterým lze snadno zabránit díky pravidelným screeningovým testům 

a očkováním. I přesto je každý rok v Evropě u více než 58,000 

žen zjištěna rakovina děložního čípku a téměř 24,000
žen na toto onemocnění zemře,3

ENGAGe (the European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups) je 
síť členů všech neziskových organizací zaměřených na gynekologické nádory, 
zejména na nádory vaječníků, endometria, děložního čípku, vulvy a vzácných 
nádorů. ENGAGe založila v roce 2012 společnost ESGO, the European Society 
of Gynaecological Cancer.

• Podstoupení cervikálního screeningu se u žen v Evropě pohybuje od  10 to 79%1

 a počet HPV očkování  je v mnoha zemích nižší než se původně očekávalo.2

• Nejvíce ohrožené onemocněním nebo úmrtím na rakovinu děložního čípku jsou ženy 
   ve východní Evropě.3 
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Co je rakovina děložního čípku?

Pokud rakovina vznikne v děložním čípku, označuje 
se jako rakovina děložního čípku. Děložní čípek je 
součástí ženského reprodukčního systému, je umís-
těn ve spodní části dělohy, která je spojena s horní 
částí pochvy. Rakovina děložního čípku je druhou 
nejčastější rakovinou u žen ve věku 15-44 let a je 
pátou nejčastější rakovinou postihující ženy v Evropě 
všech věkových skupin.1,2 

Téměř všechny rakoviny děložního čípku jsou způso-
beny lidským papilomavirem (HPV), které hrozí po 
zahájení sexuálního života. HPV je velmi rozšířený 
virus. Během našeho života většina z nás tento virus 
dostane. Infekce obvykle sama odezní bez jakékoli 
léčby, ale některé typy HPV mohou v těle přetrvávat. 
K odhalení trvalých nebo opakujících se infekcí je 
potřeba pravidelná vyšetření.

HPV je velká skupina virů, která se dělí na HPV typy s nízkým a vysokým onkologickým rizikem.8

HPV typy s nízkým rizikem 

Některé typy genitálního HPV viru mohou způsobit tvorbu bradavic na genitáliích a konečníku jak 
u mužů, tak u žen. U žen se mohou bradavice vyskytnout na děložním čípku a v pochvě. Tyto 
genitální bradavice vyvolávají pouze lehké přednádorové změny, nazývají se proto „nízkorizikové“.

HPV typy s vysokým rizikem

Jiné typy genitálního HPV viru jsou spojeny s rakovinou jak u mužů, tak u žen. Tyto typy se nazývají 
„vysoce rizikové“, protože vyvolávají vznik těžkých přednádorových a nádorových změn na děložním 
čípku a časem se mohou vyvinout v rakovinu děložního čípku. Mezi HPV typy s vysokým rizikem patří 
HPV 16 a 18. 

U žen, u kterých je zvýšené riziko vzniku rakoviny děložního čípku, může přetrvávající HPV infekce 
vést k přednádorovým změnám nazvaným cervikální intraepiteliální neoplazie CIN. Ta se postupně 
v několika stupních může rozvinout do rakoviny děložního čípku, která může napadnout okolní tkáně 
v těle. Tento proces, od infekce HPV až po zhoubné nádorové onemocnění děložního čípku, obvykle 
trvá nejméně 10-15 let.

Stupně CIN jsou popsány v části „Jak jsou výsledky biopsie rozlišeny?“

Rakovina delozního cípku
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Jaké jsou moznosti prevence 
rakoviny delozního cípku? 
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Screeningové kontroly děložního čípku

Screeningová kontrola děložního čípku je odběr vzorků buněk z děložního hrdla, 
které jsou následně vyšetřeny, zda neobsahují abnormální buňky, ze kterých by se 
mohla později vyvinout rakovina. Pokud je u mladých žen zjištěno časné zhoubné 
onemocnění děložního čípku, může být léčeno konzervativním chirurgickým způso-
bem (konizace, trachelektomie) a tím může být zachována možnost otěhotnět. 

Screeningové kontroly děložního čípku se v jednotlivých zemích liší, obecně se ale doporučuje:3 

• Začít screeningové kontroly ve věku 20-30 let, ale ne dříve než ve věku 25 až 30 let v závislosti 
   na míře výskytu rakoviny děložního čípku v konkrétní zemi. Cílem je vyhnout se zbytečné léčbě 
   a možným těhotenským komplikacím, změny související s HPV infekcí totiž obvykle samy vymizí 
   u většiny mladších žen.4 

• Pokračovat se screeningovými kontrolami každé tři až pět let až do věku 60 nebo 65 let. 

• Se screeningovými kontrolami se nemusí pokračovat u starších žen pokud jsou aspoň 3 testy 
   po sobě negativní.  

• Zvláštní pozornost je třeba věnovat starším ženám, u kterých nikdy nebyly prováděny screeningové
   kontroly a tím jsou vystaveny zvýšenému riziku vzniku rakoviny děložního čípku. 

Screeningové kontroly děložního čípku slouží k odhalení abnormálních buněk na děložním čípku: 

• Papanicolau (PAP) test nebo liquid based cytologie (LBC) 

V obou testech se odeberou buňky z děložního hrdla a prozkoumají se pod mikroskopem. Některé 
země upřednostňují LBC, protože snižuje potřebu opětovného testování. Pozitivní výsledek PAP testu 
znamená, že je potřeba provést další testy k zjištění, zda jsou přítomny abnormální buňky, ze kterých 
by mohla vzniknout rakovina nebo rakovina již vznikla. 

• HPV test 

Tento test je přidán do některých screeningových testů děložního čípku, protože může upozornit na 
přítomnost vysoce rizikových HPV virů. HPV testy mohou být použity jako základní screening  u žen ve 
věku od 30 let po celou dobu trvání konkrétního screeningového programu do přibližně 60 - 70 let.

HPV test se používá ve třech formách:

 Základní screeningový test děložního čípku 

Třídění: Pokud cytologický stěr PAP nebo LBC nalezne přítomnost abnormálních buněk, vzorek je 
testován na HPV. Pokud jsou přítomny vysoce rizikové HPV viry (pozitivní výsledek HPV), je ženě nabíd-
nuta kolposkopie (detailní pohled na děložní čípek pomocí mikroskopu - kolposkopu). Pokud nejsou 
přítomny vysoce rizikové HPV viry (HPV negativní výsledek), může se žena vrátit k pravidelnému scree-
ningu každých tři až pět let. 

Ověření úspěšnosti zákroku:  pokud je vzorek screeningu děložního čípku HPV negativní po chirur-
gické léčbě abnormálního nálezu (konizace), může se žena vrátit k pravidelným screeningovým testům. 
Opakovaná kolposkopie se provádí, pokud jsou po léčbě přítomny HPV viry. PAP testování, LBC a testy 
na HPV se pouze snaží diagnostikovat rakovinu děložního čípku. Nevyšetřují jiné gynekologické nádory, 
jako jsou rakoviny vaječníků, dělohy, pochvy nebo vulvy. Při pravidelném screeningu děložního čípku je 
důležité se s lékařem poradit o všech abnormálních příznacích nebo symptomech (viz níže).
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Očkování proti HPV  

V současnosti existují tři vakcíny, které chrání proti přetrvávající infekci způsobené různými typy HPV, 
včetně dvou vysoce rizikových typů, které způsobují 70 % všech rakovin děložního čípku. Důležitou 
součástí prevence pro všechny ženy jsou ale stále i screeningové kontroly. Očkování významně snižuje 
riziko vzniku rakoviny děložního čípku, přesto se ale rakovina u očkovaných žen může objevit. 

Tyto tři HPV vakcíny se podávají ve dvou až třech dávkách po dobu 6-12 měsíců. Dívky jsou nejlépe 
chráněny, pokud dostanou všechny dávky před zahájením sexuální aktivity a mohou si tak vytvořit 
imunitu. Mnoho evropských zemí nyní zavedlo rutinní očkovací programy proti HPV pro dívky ve věku 
10-14 let. V mnoha zemích však bylo očkováno  méně dívek než se původně předpokládalo. Věk žen, 
financování a distribuce očkovacích látek se v rámci Evropy značně liší.5 

HPV infekce může také způsobit genitální bradavice a další rakoviny, včetně rakoviny penisu a rakovi-
ny konečníku. V budoucnu bude v některých zemích zaveden pravděpodobně tedy i rutinní očkování 
chlapců proti HPV v závislosti na účinnosti očkování a efektivitě vynaložených nákladů.

Mezi rizikové faktory vzniku rakovinu děložního čípku patří:6 

• Kouření

• Další infekční onemocnění jako herpes a chlamýdie 

• HIV infekce a imunosuprese, například po transplantaci 

• Stav po porodu více dětí 

• Větší počet sexuálních partnerů a nízký věk v době prvního pohlavního styku 
   (existuje zvýšené riziko HPV infekce) 

• Osobní anamnéza gynekologických a jiných rakovin 

• Výskyt rakoviny děložního čípku v rodině 

• Vyšší věk
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Prvním příznakem rakoviny děložního čípku je často abnormální výsledek PAP testu. Proto je potřeba 
provést další vyšetření, která mohou diagnostikovat rakovinu děložního čípku. 

Mezi nejčastější příznaky rakoviny děložního čípku patří neobvyklé krvácení:

• Krvácení mimo menstruační cyklus nebo po pohlavním styku 

• Krvácení po menopauze, pokud žena není na hormonální substituční léčbě nebo ji přerušila 
   na dobu šesti týdnů.  

Mezi další příznaky patří:

• Vaginální výtok, který může být nepříjemně cítit 

• Napětí nebo bolest v pánevní oblasti a to i při pohlavním styku 

• Bolest v dolní části zad 

Tyto příznaky nemusí být způsobeny rakovinou děložního čípku, ale mohou je způsobovat i jiná 
onemocnění. Pokud máte některý z uvedených příznaků, měla byste okamžitě navštívit svého lékaře. 

Mezi testy potvrzující diagnózu patří: 

• Gynekologické vyšetření  

• Kolposkopie 

• Biopsie nebo konizace děložního čípku 

• Zobrazovací metody, které vyhodnocují, jak daleko se rakovina rozšířila. 

Předrakovinné buňky a rakovina děložního čípku v počáteční fázi obvykle nevyvolávají žádné příznaky 
a mohou být odhaleny pouze PAP, LBC nebo kolposkopií. Diagnóza je vždy potvrzena biopsií (odběr 
kousku tkáně z děložního hrdla a vyšetření pod mikroskopem). 

Jak jsou výsledky biopsie rozlišeny?9 

Přednádorové změny se nazývají cervikální intraepiteliální neoplazie (CIN), zatímco v PAP testu se 
nazývají skvamózní intraepiteliální léze (SIL). CIN je rozdělen na stupně od 1 do 3 podle toho, kolik 
cervikální tkáně vypadá abnormálně při pohledu pod mikroskopem. V CIN1 nevypadá příliš mnoho 
tkání abnormálně a je považována za nejméně závažnou prekancerózu. V CIN2 větší počet tkáně 
vypadá abnormálně a v CIN3 většina tkáně vypadá abnormálně. CIN3 jsou nejzávažnější přednádoro-
vé změny. 

Někdy se používá termín dysplasie místo CIN. CIN1 je totožná s mírnou dysplasií, CIN2 je stejná jako 
u středně těžké dysplasie a CIN3 zahrnuje těžký stupeň dysplasie a karcinoma in situ. Názvy podle 
stupně rakoviny (skvamózní intraepiteliální karcinom a adenokarcinom) jsou stejné pro PAP testy 
a biopsii.

Jak je rakovina delozního cípku diagnostikována?
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u středně těžké dysplasie a CIN3 zahrnuje těžký stupeň dysplasie a karcinoma in situ. Názvy podle 
stupně rakoviny (skvamózní intraepiteliální karcinom a adenokarcinom) jsou stejné pro PAP testy 
a biopsii.
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Jaká je lécba rakoviny delozního cípku?

 
 

Abnormální buňky mohou být odstraněny operativně nebo elektrochirurgicky ke zničení lézí ještě 
předtím, než se stanou rakovinotvornými. Upřednostňuje se úplné odstranění, aby bylo možné histo-
patologické vyšetření. Léčba invazivní rakoviny může zahrnovat kombinaci několika léčebných metod: 

• Chirurgická léčba může vyléčit rakoviny ohraničenou na děložní čípek. V chirurgické léčbě 
   se požívá laparotomie (otevřená chirurgie) nebo laparoskopie („minimálně invazivní" léčba). 

• Radioterapie může léčit rakovinu, která se šíří již mimo děložní čípek. Také se používá ke zničení
   zbývajících rakovinných buněk po operaci. Zároveň je vysoce účinná proti pokročilým 
   nádorovým onemocněním, ideálně v kombinaci s chemoterapií. 

• Chemoterapie se využívá ke zmenšení pokročilých nádorů a zmírnění příznaků. 
   Někdy se využívá před operací nebo radioterapií. 

U většiny velmi pokročilých nádorů rakoviny děložního čípku se přistupuje ke kombinaci radioterapie 
(ozařování) a chemoterapie. V těchto případech existuje zvýšené rizika vedlejších účinků jaké je výskyt 
bolesti v páteři a dolní části břicha, močové problémy, otoky nohou, vaginální infekce a někdy i krvácení. 
Je důležitá dobrá spolupráce mezi všemi lékaři, kteří se na léčbě podílí.

• European Cervical Cancer Association (ECCA): http://www.ecca.info/

• Jo’s Cervical Cancer Trust: http://www.jostrust.org.uk/

• World Health Organization. Human papilloma virus and cervical cancer: 
 www.who.int/mediacentre/factsheets/fs380/en/#

• European Cancer Observatory: http://eu-cancer.iarc.fr

• EUROCARE: http://www.eurocare.it

• ENGAGe: http://engage.esgo.org/en

• Women’s silent cancers - The state of gynaecological cancers in Europe.
 Updated September 2013:

 http://engage.esgo.org/sites/default/files/atoms/files/2013_facts_figures_brochure-print-final.pdf

• ENGAGe network members: http://www1.esgo.org/esgomaps/

• ESGO: http://esgo.org

• RAIDs (Rational molecular Assessments and Innovative Drugs selection): This dropbox was created in 
 order to understand the needs and concerns of cervical cancer patients. All cervical cancer patients 
 from all countries are invited to ask their questions. http://www.raids-fp7.eu/a-question.html
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Dalsí informace
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Poděkování:

ENGAGe děkuje všem členům Výkonné rady 

za jejich trvalou podporu a práci a také za pomoc při aktualizaci této brožury. 

Poděkování patří také doc. MUDr. Michaelu Halaškovi, Ph.D. 

za revizi této brožury.


