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Inovativní portfolio pro prevenci
a sledování úspìnosti léèby
cervikálního karcinomu
Témìø vechny rakoviny dìloního hrdla jsou zpùsobeny pøetrvávající infekcí lidským papilomavirem (HPV). Infekce HPV je èastá; pøiblinì 80 % en do vìku 50 let se s infekcí HPV setká.
Jen nìkteré typy HPV jsou vak vysoce rizikové.

ádná ena by nikdy nemìla umírat na
rakovinu dìloního hrdla, toto onemocnìní je toti vysoce preventabilní pomocí
screeningu, léèby a oèkování. Pøesto zùstává jedním z nejbìnìjích a nejnebezpeènìjích rakovin.

dìloního hrdla se vyvíjejí na základì pokroèilých screeningových a diagnostických testù poskytujících klinikùm podporu, kterou potøebují k pøesnìjí identifikaci
en s rizikem onemocnìní  rozliují ty,
které potøebují zvýenou péèi, od tìch,
které mohou být sledovány v prùbìhu
èasu, i od tìch, u kterých je tøeba zahájit
okamitou léèbu.
Pap test hraje rozhodující úlohu pøi
diagnostice rakoviny dìloního hrdla, ale
má omezení vyplývající ze subjektivní povahy jeho interpretace.
Portfolio karcinomu dìloního hrdla

spoleènosti Roche Diagnostics, které
tvoøí screeningové testy, tøídicí testy
a diagnostické testy, øeí tato omezení
a poskytuje klinikùm novou úroveò diagnostické jistoty, která mìní standard
péèe a pomáhá chránit eny po celém svìtì pøed rakovinou dìloního hrdla.
Unikátní kombinace molekulárních,
bunìèných a tkáòových screeningových
a diagnostických testù HPV od spoleènosti Roche Diagnostics zlepuje schopnost klinikù identifikovat eny, u nich
hrozí vysoké riziko vzniku rakoviny dìloního hrdla a mají být indikovány k léèbì.

Vzhledem k tomu, e prakticky vechny pøípady rakoviny dìloního hrdla jsou
zpùsobeny pøetrvávající infekcí zpùsobenou lidským papilomavirem (HPV),
screening na HPV mùe významnì zlepit
prevenci, která se v souèasnosti provádí
pomocí samotného cytologického Pap
testování. Strategie prevence rakoviny
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Test cobas® HPV detekuje souèasnì
14 vysokorizikových typù HPV a nabízí
individuální výsledky na HPV 16 a HPV
18, co jsou dva nejrizikovìjí typy
zodpovìdné témìø za 70 % pøípadù rakoviny dìloního hrdla.

CINtec® PLUS Cytology je biomarkerový test zaloený na následujících objektivních biologických principech:
Exprese P16 (hnìdé zbarvení) indikuje
zastavení bunìèného cyklu  lze si ji
pøedstavit jako signál zastavení bunìèného dìlení.
Exprese Ki-67 (èervené zbarvení) indikuje proliferaci bunìk  lze si ji pøedstavit
jako signalizaci probíhajícího bunìèného
dìlení.

Stejnì jako na semaforu  zelená
a èervená svìtla by nikdy nemìla být zapnuta souèasnì. Pokud jsou, víte, e je
nìco patnì. Toté platí pro p16 a Ki-67
 jestlie jsou spoleènì zapnuty hnìdá
a èervená, tj. biomarkery jsou exprimovány ve stejné buòce, víte, e buòka je
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abnormální a byla HPV transformována na
potenciální rakovinnou buòku.
Pap cytologie naopak nemá objektivní
svìtelnou signalizaci. Vychází výhradnì
ze subjektivní interpretace patologa.

CINtec® Histologie je jediný klinicky
ovìøený test biomarkeru p16, který poskytuje pøesvìdèivé vizuální potvrzení
pøítomnosti nebo nepøítomnosti pøedrakovinných lézí v bioptických vzorcích
karcinomu dìloního hrdla.
Svìtová zdravotnická organizace
(WHO) pøijala doporuèení odborných lékaøských spoleèností, kolegia amerických
patologù (CAP) a americké spoleènosti
pro kolposkopii a cervikální patologii

(ASCCP), která stanovila, e p16 (biomarker detekovaný testem CINtec Histology)
je jediný dostateènì prùkazný biomarker
pro hodnocení vzorkù cervikální biopsie,
èím se test CINtec Histology stává
veobecným standardem péèe.

Prùlomová studie Roche ATHENA,
nejvìtí svého druhu (n = > 47 000 en
v USA), prokázala, e primární screening
s cobas HPV testem a triage s cytologickým testem CINtec PLUS poskytují lepí
výsledky ne samotná cytologie Pap.
Kontrola rakoviny dìloního hrdla,
léèba a diagnostika pomáhají lékaøùm chránit eny pøed rozvojem rakoviny dìloního hrdla, která je vysoce preventabilní.
Lékaøská doporuèení se vyvíjejí na
základì dùkazù, e screening pro vysoce
rizikové typy HPV zvyuje míru detekce
u en s rizikem vzniku rakoviny dìloního hrdla ve srovnání se samotnou Pap cytologií.
 Stále více zemí doporuèuje primární
screening HPV; napøíklad v øíjnu 2015
bylo Nizozemsko jednou z prvních
zemí, které rozhodly o oficiálním pøechodu svého národního screeningového programu pro rakovinu dìloního hrdla z cytologie Pap na primární
screening HPV.
 Profesní spoleènosti uznaly, e biomarker p16 je jediným biomarkerem s dostateèným dùkazem pro diagnostiku
biopsií dìloního hrdla. Svìtová zdravotnická organizace následnì pøijala
tato doporuèení, èím uèinila detekci
p16 (jako je CINtec® Histology) globálním standardem péèe.
Inovativní portfolio karcinomu dìloního hrdla nabízí klinicky ovìøené
screeningové vyetøení rakoviny dìloního hrdla a diagnostické testy, které zvyují schopnost klinikù identifikovat
s vìtí jistotou eny s rizikem vzniku
rakoviny dìloního hrdla, tøídit ty, které
vyadují zákrok, a potvrdit, které eny se
mají léèit.

