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Často kladené dotazy
Rakovina děložního čípku a screening

Co je to rakovina děložního čípku?

Rakovina děložního čípku neboli cervikální karcinom je zhoubné 
onemocnění nejspodnější části dělohy – děložního hrdla, které 
představuje bariéru mezi dutinou děložního těla a pochvou. Jed-
ná se o nejčastější typ rakoviny u žen na celém světě. Rakovině 
děložního čípku lze z velké části předejít díky rutinnímu testování 
technikou Pap. Většina případů rakoviny děložního čípku souvisí 
s lidským papilomavirem (HPV), ale mohou k ní přispět i další 
rizikové faktory.

Co je Pap stěr nebo stěr z děložního čípku?

Cytologický stěr Pap neboli Pap test je preventivní screeningový 
test, kterým lze včas detekovat buňky, jež mohou způsobit rozvoj 
rakoviny děložního čípku v budoucnu. Pap test byl zaveden do 
praxe před více než 50 lety a byl největším přínosem k celkovému 
poklesu výskytu rakoviny děložního čípku.

Proč bych měla podstoupit Pap test?

Pravidelné provádění Pap testu pomáhá předejít rakovině 
děložního čípku. U buněk děložního čípku může docházet ke 
změnám, aniž byste zaznamenala jakékoli příznaky nebo bolest. 
Pokud nejsou léčeny, mohou se i malé změny v buňkách časem 
stát závažnými.

Kdo by měl podstoupit Pap test?

U všech žen, které byly někdy sexuálně aktivní, je třeba Pap test 
provádět pravidelně, a to i v případě, že v současné době ne-
jste sexuálně aktivní nebo už nemáte menstruaci. Virus může  
v těle skrytě přežívat až desítky let a projevit se s různým časovým 
odstupem.

Jak se provádí Pap stěr?

V rámci pravidelné gynekologické prohlídky lékař jemně seškrábne 
buňky z vašeho děložního čípku. U konvenční metody Pap jsou 
tyto buňky rozetřeny přímo na podložní sklíčko a odeslány do lab-
oratoře k mikroskopické kontrole.
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KONVENČNÍ PREPARÁT PREPARÁT THINPREP

Buňky v podobě, jak se objevují 
u konvenčního Pap stěru, jsou 
pro odborníka, který provádí 

hodnocení, těžko čitelné.

Preparát ThinPrep® je čistý  
a skutečně vypovídá o vašem 
zdravotním stavu. Laboratorní 

odborník ho interpretuje s jistotou.



… And Information about the 
Latest Technology that Offers 
You a Better Test

Is There Room for Improvement for 
the Pap Smear? 
Yes! The smearing action can cause uneven layering, crowding 
and overlapping of cells, making interpretation difficult. in addition, 
studies have demonstrated that the majority of cell material may  
not transfer to the slide and may actually be discarded with the 
sampling device.

How Is the ThinPrep® Pap Test Different?
The cells are collected in the same way as the conventional  
smear. However, the cells are rinsed into a vial filled with a 
preservative solution. This method ensures that the cells are more 
readily released into the solution, allowing virtually all of the cells 
to be captured. The vial is then sent to a laboratory where it is 
processed and a representative thin layer of cells is placed on the 
slide for microscopic review. The ThinPrep process improves the 
quality of the sample, preparing a slide that is more appropriate  
for diagnostic review. 

Is There Proof that the ThinPrep Pap Test 
is More Effective?
The ThinPrep Pap Test was developed to address many of  
the pitfalls associated with the conventional Pap smear. Studies 
worldwide have proven that the ThinPrep Pap Test is more  
accurate than the conventional Pap smear. 

What if My Test Results Are Abnormal? 
an abnormal Pap test result does not necessarily mean something 
serious. When found early, most of the problems that cause an 
abnormal result can be treated. They are often caused by an 
inflammation or an infection in your cervix or vagina. if abnormal 
results are obtained, your doctor can follow up immediately with 
whatever treatment is best for you. ask your doctor or nurse to 
explain the results and next steps.

Why Should I Ask for a ThinPrep Pap Test?

The ThinPrep Pap Test is the first real improvement to the 
conventional Pap smear in 50 years. it provides a new level  
of confidence in the accuracy of your results.
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Nejnovější technologie 
nabízí lepší test

Je u Pap stěru prostor pro zlepšení?

Ano! Při roztírání může dojít k nerovnoměrnému vrstvení, shlu-
kování a překrývání buněk, což ztěžuje interpretaci. Kromě toho 
studie ukázaly, že většina buněčného materiálu nemusí být pře-
nesena na sklíčko, může ulpět na odběrových prostředcích a být 
s nimi zlikvidována.

V čem je ThinPrep® Pap test jiný?

Buňky se odebírají stejným způsobem jako u konvenčního  
stěru, jsou ale vyplachovány do lahvičky naplněné konzer-
vačním roztokem. Do roztoku se buňky snadněji uvolňují, což 
umožňuje zachytit prakticky všechny buňky, které je potřeba 
zachytit. Lahvička je pak odeslána do laboratoře, kde je její  
obsah zpracován. Reprezentativní tenká vrstva buněk se nanese 
na sklíčko k mikroskopické kontrole. Postup ThinPrep® zlepšuje 
kvalitu vzorku díky přípravě mikroskopického preparátu, který je 
vhodnější pro diagnostickou kontrolu.

Existuje důkaz, že je ThinPrep® Pap test účinnější?

ThinPrep® Pap test byl vyvinut s cílem vyřešit četná úskalí 
spojená s konvenčním Pap stěrem. Studie na celém světě 
prokázaly, že ThinPrep® Pap test je přesnější než konvenční  
Pap stěr.

Co když výsledky mého testu nebudou normální?

Většina abnormálních nálezů je způsobena zánětem nebo in-
fekcí čípku nebo dělohy a může být včas léčena. Pokud dojde  
k záchytu nádorových buněk v časném stádiu, může být 
zahájena účinná léčba s vysokou pravděpodobností úplného 
uzdravení. 

Proč bych měla požádat o ThinPrep® Pap test?

ThinPrep® Pap test je první skutečné zlepšení konvenčního  
Pap stěru za 50 let. Poskytuje novou úroveň důvěry v přesnost 
výsledků.
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HPV a rakovina děložního čípku

Co je HPV?

HPV neboli lidský papilomavirus je skupina více než 100 typů 
virů, které jsou přenášeny kožním kontaktem. S infekcí HPV se 
organismus většinou vyrovná sám. Existuje však několik „vysoce 
rizikových“ kmenů HPV, které mohou vyvolat rakovinu děložního 
čípku. Rutinní provádění Pap testu a testu na HPV, je nejlepší 
způsob screeningu rakoviny děložního čípku.

Kdo může HPV chytit?

Přibližně 80 % sexuálně aktivních žen do 50 let věku bylo  
nakaženo alespoň jedním kmenem genitálního HPV. Vzhledem  
k tomu, že HPV často probíhá bezpříznakově, mnoho lidí ani neví, 
že ho má.

Kdo by měl být testován na HPV?

O vysoce rizikových HPV je všeobecně známo, že způsobují 
rakovinu děložního čípku, jen malé množství infekcí HPV se  
však v tuto nemoc vyvine. Většina sexuálně aktivních žen je HPV 
infikována, drtivá většina těchto infekcí však vymizí sama.  
Z tohoto důvodu se test na HPV často doporučuje provést spolu  
s Pap testem, a to převážně když:

•	 se	výsledek	vašeho	Pap	testu	vrátí	jako	neprůkazný	nebo	 
 lehce abnormální,

•	 je	vám	30	let	a	více.

Pro více informací kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.

 

www.hologic.com • www.thinprep.com

Odkazy: 1American Cancer Society Guideline for Human Papillomavirus (HPV) Vaccine Use to Prevent 
Cervical Cancer and its Precursors. (Pokyny Americké společnosti pro rakovinu k lidskému papilomaviru 
(HPV) Použití očkování k prevenci rakoviny děložního čípku a jejích prekurzorů.) K dispozici na:  
http://caonline.amcancersoc.org/cgi/content/full/57/1/7. 
Přístupné od 2. 9. 2008
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Společnost pro zdraví žen
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SYNLAB cytologie s.r.o., Laboratoř gynekologické cytologie
Vrbenská	197/23,	370	01	České	Budějovice
Callcentrum:	800	800	234	• www.synlabcytologie.cz


