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Úvod  

Dyspláziou krčka maternice označujeme atypické zmeny v jednotlivých vrstvách dlaždicového 
epitelu exocervixu. Dysplázia, označovaná aj ako SIL (skvamózna intraepitelová lézia) 
progreduje v závislosti od výšky prerastania atypických buniek do jednotlivých vrstiev 
epitelového krytu od ľahkej (low grade), cez ťažkú (high grade) až po karcinóm. Ako hlavný 
etilogický faktor podieľajúci sa na jej vzniku patrí infekcia HPV. Dysplastické zmeny krčka 
maternice a ich progresia do karcinómu patria medzi choroby, ktoré sa pravidelnou 
preventívnou prehliadkou dajú odhaliť, včas liečiť rôznymi metódami a napokon vyliečiť (1).  

Infekcie HPV sú najbežnejšie sexuálne prenosné vírusové infekcie a riziko infekcie sa zvyšuje 
s počtom sexuálnych partnerov. Sú preto jedným z dôležitých ukazovateľov rizika ochorenia, 
o ktorý by sa okrem pacientky mal zaujímať aj vyšetrujúci lekár. Napriek dostupnej prevencii, 
novým  poznatkom a dnes už mnohým bežne dostupným metódam, vďaka ktorým by malo byť 
možné postupne znižovať výskyt karcinómu krčka maternice sa toto nedeje. Jedným z vážnych 
problémov je chýbajúca dostatočná edukácia v sexuálnej výchove. Nevyužívané sú aj dostupné 
sú vakcíny proti vírusom HPV, ktoré sú najčastejšie zodpovedné za vznik dysplázie krčka 
maternice, čím by sa dalo predchádzať chorobe. 

Predložená práca je súčasťou projektu HPV Screen a Biomedires2 zameraných na výskum 
nádorových zmien maternice. Cieľom realizovanej prierezovej štúdie bolo charakterizovať 
výskyt HPV infekcie cervixu maternice v populácii Slovenskej republiky. 

 

Materiál a metódy 

Základom súboru bolo 507 žien, ktoré boli poučené, súhlasili so zaradením do štúdie a podpísali 
informovaný súhlas. Pacientky v spolupráci s ošetrujúcim lekárom vyplnili dotazník zameraný 
na základné anamnestické údaje a bol im odobratý ster z krčka maternice s cieľom vyšetrenia 
infekcie HPV. Cieľom práce bolo hľadať koreláciu medzi anamnestickými ukazovateľmi ako 
je vek, ukončené vzdelanie, rodinný stav, počet sexuálnych partnerov, počet pôrodov, potratov 
a  umelých prerušení tehotenstva (UPT), účasť na preventívnych (gynekologických) 
prehliadkach a očkovanie proti HPV s posledným cytologickým nálezom a vyšetrením 
aktuálnej prítomnosti infekcie HPV. 

Výsledky boli spracované štatisticky, údaje o pacientoch sú vyjadrené vo forme priemeru 
a štandardnej chybe priemeru (SEM) pre kontinuálne premenné a ako frekvencia výskytu 
(percento) pre kategorické premenné. Test Shapiro-Wilk sme použili na overenie normálnej 
distribúcie analyzovaných dát. Výsledky boli štatisticky následne analyzované pomocou 



nepárového t-testu v prípade normálnej distribúcie dát a kontinuálnych premenných, 2 bol 
použitý na porovnanie kategorických dát. Výsledky boli považované za štatisticky signifikantné 
pri p<0,05. 

  

Výsledky 

Celkovo sme v rámci hodnotenia prierezovej štúdie zistili prítomnosť pozitivity HPV u 82 žien 
z 507 dobrovoľníčok zapojených do štúdie  (16,2 %). 

Zistili sme, že pozitivita HPV koreluje s  

• Nižším vekom ženy, s najvyšším výskytom vo vekovej skupine 26-30 rokov 
• Vzdelaním na úrovni základnej školy 
• Nižším počtom pôrodov (tento nález ale koreluje aj s vekom pacientky a nie je preto 

nezávislý) 
• Rodinným stavom slobodná (tento nález taktiež koreluje aj s vekom pacientky a nie je 

preto nezávislý) 

V hodnotenej skupine sme nepreukázali vzťah k 

• Očkovaniu 
• Počtu sexuálnych partnerov 
• Pravidelnosti gynekologických prehliadok 
• Počtu potratov 

 

 

Graf 1: Vekové rozloženie HPV + žien 



Vekový priemer v jednotlivých skupinách Percentuálne zastúpenie HPV pozitívnych pacientok 

v danev vzdelanostnej skupine 

 

Graf 2: Prítomnosť infekcie HPV signifikantne závisela od veku pacientky a od vzdelania pacientky 

 

 

 

  

Graf 2: Prítomnosť infekcie HPV nezávisela od počtu sexuálnych partnerov a počtu potratov 



Diskusia 

V našom súbore sme pozorovali prítomnosť pozitivity HPV u 16,2 % žien. Táto pozitivita 
korelovala s nižším vekom ženy, vzdelaním na úrovni základnej školy, rodinným stavom 
slobodná a nižším počtom pôrodov. Ukazuje sa, že vzdelanie má signifikantný vplyv na výskyt 
HPV. U pacientiek s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním bol nižší výskyt HPV 
v porovnaní s pacientkami so základným vzdelaním. Ukazuje sa, že edukácia pacientiek 
výrazne znižuje výskyt HPV. Keďže výskyt infekcie HPV je najvyšší vo vekovej skupine 26-
30 rokov, predpokladáme, že vplyv vzdelania je nezávislý. 

Na základe dvoch multicentrických štúdií  zahrňujúcich takmer 20000 žien bolo poukázané, že 
nadmerný výskyt rakoviny krčka maternice je pozorovaný práve u žien s nízkym 
socioekonomickým postavením. Naše výsledky sa zhodujú s touto štúdiou (2). 

Výskyt HPV sme zistili u signifikantne nižšej vekovej kategórii. Uvedené skutočnosti 
podporujú fakt že HPV infekcia sa získava prevažne v adolescencii resp. v mladšom veku a sú 
porovnateľné s výsledkami iných štúdií výskytu genitálnej HPV infekcie u žien. Celosvetové 
rozdiely v prevalencii HPV naprieč vekom do značnej miery odrážajú rozdiely v sexuálnom 
správaní v rôznych geografických oblastiach (3). 

Je zaujímavé, že sme v našom súbore nepozorovali vzťah medzi infekciou HPV a počtom 
sexuálnych partnerov. Práve vyšší počet sexuálnych partnerov zvyšuje riziko infekcie HPV a 
podieľa sa na vzniku komplikácií. Viaceré štúdie poukázali na význam výskytu a prenosu 
infekcie HPV u pacientok s vyšším počtom sexuálnych partnerov (4). Rozdiely môžu byť 
spôsobené hodnotením kauzality a ich následkami v rôznych štúdiách. V našej štúdii sme 
nemali dostatočný nález pacientok s pozitívnym cytologickým alebo histologickým výsledkom, 
kde by sme prípadnú koreláciu vzhľadom na kauzalitu mohli očakávať. 

Nepozorovali sme ani súvis medzi počtom potratov a prítomnosťou infekcie HPV, naopak väčší 
počet pôrodov koreloval s nižším výskytom pozitivity HPV. Avšak podľa Basonidis et al. stále 
nie je jasné, či infekcia HPV je spojená so zvýšeným rizikom potratov, pretože dostupné štúdie 
priniesli protichodné zistenia. Ich závery sú obmedzené malou veľkosťou vzorky 
a metodickými obmedzeniami (5). Vzťah pozitivity HPV k počtu pôrodov pravdepodobne 
nebude priamy aj vzhľadom na súvis s vekom pacientiek. Štúdia z roku 2013 zahrňujúca 281 
žien z nemocníc v Meride a v Mexiku tiež nezistila súvislosť HPV cervikálnej infekcie 
s počtom pôrodov (6). Podobne ako v prípade pôrodov, ani v prípade rodinného stavu 
nepredpokladáme priamu súvislosť a skôr ide o vzťah keď v mladšom veku, kde je infekcia 
HPV častejšia sú ženy častejšie slobodné. Naša analýza ukázala, že pozitivita HPV sa najvyššej 
miere vyskytuje u slobodných žien na rozdiel od vydatých. U slobodných žien je ale väčšia 
pravdepodobnosť, že nemajú len 1 sexuálneho partnera, na rozdiel od vydatých, ktoré majú 
stáleho partnera a preto tento nález môže podporovať šírenie sa HPV infekcie. 

 

Poďakovanie: 

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra pre projekt: Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES - II. etapa , 

kód ITMS: 313011W428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja. 

 

 



Zoznam použitej literatúry 

1. Rajecova, O., Je čas na zmenu, Whitlock, Ann Intern Med., 2011, ISSN: 1212-8759  

2. Franceschi, S., Plummer, M., Clifford, G., de Sanjose, S., Bosch, X., Herrero, R., 
Munoz, N., Vaccarella, S., International Agency for Research on Cancer Multicentric 
Cervical Cancer Study, G. and International Agency for Research on Cancer Human 
Papillomavirus Prevalence Surveys Study, G. (2009). "Differences in the risk of cervical 
cancer and human papillomavirus infection by education level." Br J Cancer 101(5): 
865-870. 

3. Smith, J. S., Melendy, A., Rana, R. K. and Pimenta, J. M. (2008). "Age-specific 
prevalence of infection with human papillomavirus in females: a global review." J 
Adolesc Health 43(4 Suppl): S5-25, S25 e21-41. 

4. Lenselink, C. H., Melchers, W. J., Quint, W. G., Hoebers, A. M., Hendriks, J. C., 
Massuger, L. F. and Bekkers, R. L. (2008). "Sexual behaviour and HPV infections in 
18 to 29 year old women in the pre-vaccine era in the Netherlands." PLoS One 3(11): 
e3743. 

5. Basonidis, A., Liberis, A., Daniilidis, A., Petousis, S. and Dinas, K. (2020). "Human 
papilloma virus infection and miscarriage: is there an association?" Taiwan J Obstet 
Gynecol 59(5): 656-659. 

6. Conde-Ferraez, L., Chan May Ade, A., Carrillo-Martinez, J. R., Ayora-Talavera, G. and 
Gonzalez-Losa Mdel, R. (2013). "Human papillomavirus infection and spontaneous 
abortion: a case-control study performed in Mexico." Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 
170(2): 468-473. 


