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Profesor Jiří 
Sláma doporučuje 

prevenci.

odpovídá

Odborník

Na následky 
rakoviny 
způsobené 
viry HPV zemře 
v Česku každý den 
jedna žena. Je to 
zbytečné, existuje 
totiž účinná 
prevence.

Bilance je opravdu neradostná. 
Ročně onemocní kolem 800 
žen a polovina z nich rakovině 
děložního čípku, způsobené vi-

ry HPV, podlehne. Jde přitom o nemoc, 
u níž známe původce a kterou bychom 
mohli prevencí a očkováním prakticky 
vymýtit. „Naše ženy by přitom na tento 
typ rakoviny umírat nemusely,“ říká on-
kogynekolog Jiří Sláma. Podle něj i mno-
ha jiných odborníků hrají roli malá osvě-
ta a strach z vakcíny.

Co jsou HPV viry?
V překladu jde o lidské papilomaviry, 
které se přenášejí pohlavním stykem. 

Potká se s nimi 80 procent lidí ale tě-
lo se jich dokáže obvykle zbavit samo. 
Někdy ale HPV v organismu přetrvá-
vají desítky let, a můžou vést k rako-
vině. Díky české studii LIBUŠE jsme 
zjistili, že mezi  ženami je ve věku nad 
30 let HPV pozitivních asi 7,4 procen-
ta. Není ale důvod k panice – jen menší 
část je skutečně nemocná, ostatní mají 
jen zvýšené riziko rozvoje onemocnění 
v budoucnu. 

Proti HPV ale existuje očkování. 
Ano, preventivní vakcíny máme už řa-
du let. Díky nim umíme zabránit mini-
málně 70 procentům případů rakoviny 

děložního čípku. Očkování proti HPV 
je navíc hrazeno z veřejného zdravotní-
ho pojištění pro mladistvé ve věku 13–14 
let. Zájem o něj ale u nás trvale klesá, a to 
mezi dívkami i chlapci. Aktuální data ho-
voří asi o 60 % proočkovaných dívek a asi 
25 % chlapců. 

To nestačí? 
Ne. Aby bylo dosaženo populačního be-
nefi tu, který se projeví u obou pohlaví, 
je třeba dosáhnout alespoň 80% prooč-
kovanosti všech dívek. A když se nám 
to nedaří, je logické očkovat obě pohla-
ví. Z očkování chlapců mají prospěch 
také homosexuálové, u nichž se častěji 

HPV: virus, který nás
     ZBYTEČNĚ ZABÍJÍ
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objevují nádory řitního otvoru způsobe-
né právě HPV. Zvažuje se také ochrana 
proti některým nádorům hlavy a krku. 
Po očkování některými vakcínami je ta-
ké patrný dramatický pokles výskytu po-
hlavních bradavic.

Jak si tedy vysvětlujete, že lidé 
o vakcinaci zájem nemají? 
Na vině jsou špatný mediální obraz vak-
cín, nedostatečná osvěta, roli možná hrají 
i obavy z očkování. Vakcíny jsou přitom 
k dispozici už od roku 2006. A je dobře 
doloženo, že jsou zcela bezpečné. 

Je pro očkování zásadní věk 13 
až 14 let, tedy před zahájením 
pohlavního života? 
Ano, v této době má očkování největ-
ší populační efekt. Profi tovat z očkování 
ovšem můžou téměř všechny věkové ka-
tegorie. Otázku je třeba posuzovat podle 
jiného hlediska – zda existuje riziko nové 
nákazy. Ve stabilním páru je takové rizi-
ko malé. 

V jakém věku se ženy nejčastěji 
nakazí? 
U žen mladších 30 let je infekce poměr-
ně běžná a tělo se jí obvykle zbaví samo. 
Ve zmíněné studii LIBUŠE byla nejvyšší 
frekvence zcela nové nákazy HPV zazna-
menána u věku 41 let. Ženy s průměrným 
věkem 47 let měly nejvyšší výskyt opa-
kovaných infekcí. Vysvětlujeme si to tím, 
že nové infekce souvisí s vysokou mí-
rou rozvodovosti a novými partnerskými 
vztahy. 

Jak je to s placením očkování?

Očkování si musí hradit všichni mimo 
zmíněný věkový limit 13–14 let. Hraze-
no je také dívkám a chlapcům, kteří ze 
zdravotních důvodů v uvedeném limitu 
vakcinaci nestihli. Cena se odvíjí od typu 
vakcíny, bavíme se o částkách kolem 10 
tisíc Kč. Díky některým bonusovým pro-
gramům pojišťoven může být konečná 
částka nižší.

Má smysl se nechat očkovat proti 
HPV i v případě, že mi lékaři už 
přítomnost HPV v těle zjistili? 

Rakovinu děložního čípku způsobuje 14 
typů HPV. Vakcína druhé generace chrá-
ní proti sedmi nejčastějším a nejagresiv-
nějším typům. I pro HPV pozitivní ženy 
může mít tedy očkování význam, proto-
že je chrání proti dalším typům papilo-
maviru. 

Je pravda, že běžně prováděné 
vyšetření virus neodhalí? 
Cytologie nezjišťuje přítomnost HPV 
v těle, ale až přednádorový či nádorový 
stav, který infekce vyvolává. I HPV 
pozitivní žena tedy může mít negativní 
cytologii – buď  virus zatím žádné změny 
nezpůsobil, nebo může být cytologie 
falešně negativní. 

Mám gynekologa raději vedle 
cytologie požádat i o nějaký 
speciální HPV test? 
Ano, studie doložila, že kombinace tes-
tu HPV DNA a cytologického stěru 
má čtyřikrát vyšší schopnost detekovat 
závažné přednádorové změny děložní-
ho čípku. Ženám ve věku 35 let (+364 
dní) a 45 let (+364 dní) by měl gyne-
kolog provést HPV DNA test automa-

ticky v rámci preventivního vyšetření. 
Ostatní ženy starší 30 let o něj můžou 
gynekologa požádat a test si uhradit ze 
svého.  

Existuje nějaká léčba HPV viru, 
když už ho mám?
Léčba HPV infekce neexistuje, dá se jí jen 
předejít očkováním. Zatím umíme léčit 
jen projevy onemocnění. A čím dříve se 
na onemocnění přijde, tím lepší jsou vy-
hlídky pro úplné uzdravení. ■

Infekce HPV 
neznamená, že 

automaticky onemocníte 
rakovinou. Nutná je ale 
pravidelná prevence. 

INSPIRUJTE SE 
A BYDLETE STYLOVĚ!

V prodeji v každé dobré trafice, nebo na  
www.ikiosek.cz/bleskbydleni s dopravou zdarma

 Květnové vydání právě v prodeji
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▼ INZERCE  

Vizitka 
Prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.
■  Vystudoval 3. lékařskou fakultu 

UK v Praze.
■  Pracuje jako vedoucí Onkogyne-

kologického oddělení Gynekolo-
gicko-porodnické kliniky Všeobec-
né fakultní nemocnice v Praze.

■  Je pedagogem na 1. lékařské fa-
kultě UK v Praze.

■  Je vědeckým sekretářem Onko-
gynekologické sekce České gyne-
kologicko-porodnické společnos-
ti Jana Evangelisty Purkyně.
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