
















  
Stanovení mRNA HPV ve stěru z cervixu k průkazu exprese 

onkogenů E6 a E7 
 

 
fekce lidskými papilomaviry (HPV) patří mezi nejběžnější lidské 

infekce

nezastupitelné místo v prevenci karcinomu děložního čípku 
screeni

forem infekce se zvýšeným rizikem rozvoje zhoubného 
procesu

In
, přibližně 80% populace se během svého života setká s infekcí některým typem HPV. 

HPV se řadí mezi onkogenní DNA viry, podle onkogenního potenciálu se dělí na nízko- (low 
risk, LR) a vysoce- (high risk, HR) rizikové typy. Typy HR-HPV infikující genitální trakt se 
zásadním způsobem uplatňují v patogenezi nádorových onemocnění genitálního traktu, 
zejména cervikálního karcinomu u žen.  

Z toho důvodu má své 
ngové vyšetření žen na přítomnost DNA HPV ve stěru z cervixu. Ve většině 

pozitivních případů se však jedná pouze o přechodnou infekci některým typem HPV, která 
z hlediska onkogeneze nepředstavuje zvýšené riziko. Zejména se to týká mladších žen, které 
bývají často i opakovaně infikovány, avšak přibližně v 80% se u nich jedná o přechodnou 
infekci, která se spontánně vyhojí. 

Pro odlišení závažnějších 
 slouží nově zaváděná metoda na principu NASBA pro průkaz mRNA vysoce 

rizikových typů HPV, která v reálném čase detekuje přímo expresi onkogenů E6 a E7. Slouží 
tedy k průkazu aktivity onkogenního procesu, který ještě nemusí být patrný ani 
v histologickém preparátu. Také u pacientek během léčby a po léčbě cervikálních lézí je 
monitorování virové mRNA vhodnější než prosté sledování přítomnosti DNA. Metoda 
umožňuje rozlišení 5 nejvýznamnějších HR HPV typů (16, 18, 31, 33 a 45).  

 
 

 
 

irologické oddělení ZÚ se sídlem Ostrava plánuje zavedení této metody do konce 
roku 2

etření bude kalkulováno pod kódem výkonu 82043, dle sazebníku je ohodnoceno 
2370 b

Bližší informace podají: 

MUDr. Jiří Januška, vedoucí odd. virologie, email: jiri.januska@zuova.cz, tel.: +420 596 200 310 
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V
008. Výtěr z endocervixu pro vyšetření mRNA HPV se provádí pomocí speciální 

odběrové soupravy, kterou zašle na vyžádání oddělení virologie ZÚ společně s návodem 
k použití.  

Vyš
ody.  
 

 
MUDr. Hana Zelená, odd. virologie,  email: hana.zelena@zuova.cz, tel.: +420 596 200 334 

gr. 422 Markéta Homolová, odd. virologie, email: marketa.homolova@zuova.cz, tel.: +420 596 200 
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