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ABSTRAKT 

Postoje a znalosti o očkování proti HPV III 

Autor: Andrea Říhová 

Školitel: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. 

Úvod 

S infekcí lidskými papilomaviry (HPV) se za život setká až 80 % světové populace. 

Více než 99 % případů karcinomu děložního čípku, který patří mezi druhé nejčastější 

maligní onemocnění žen na světě, je spojeno právě s infekcí HPV. Nejspolehlivější 

ochranou proti této infekci je očkování. 

Cíl práce 

Cílem práce bylo zjistit znalosti studentů středních škol o lidském papilomaviru 

a o onemocněních, které tyto viry způsobují. Dále zjistit proočkovanost proti HPV 

a postoje studentů k tomuto očkování. 

Metody 

Data k diplomové práci byla získána pomocí dotazníkového šetření, které probíhalo 

v roce 2018 na dvou středních školách v Ústeckém kraji. Celkem bylo použito 291 

dotazníků. Respondenti byli ve věku 15–19 let. Data byla poté zpracována pomocí 

počítačového programu Microsoft Excel. Ke statistickému zhodnocení dat byly použity 

t-test a Pearsonův chí-kvadrát. 

Výsledky 

Ženy tvořily 73,5 % respondentů, průměrný věk byl 17 let. Mezi dotazovanými 

převládali nevěřící (93,5 %) a nekuřáci (92,4 %). Pouze jeden ze studentů neznal pojem 

rakovina děložního čípku, či rakovina penisu. Více než polovina studentů (56,7 %) 

již někdy slyšela o očkování proti lidskému papilomaviru. Proočkovanost na těchto 

školách byla 62,5 %. Nejčastěji uváděné důvody, proč se nenechat očkovat, souvisely 

s pochybností o účinnosti vakcíny, strachem z nežádoucích účinků a nedůvěrou 

v očkování. 
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Závěr 

Ženy měly v porovnání s muži lepší znalosti o HPV infekci, rakovině děložního čípku 

a očkování. Stejně tak hloubka znalostí korelovala s věkem. Proočkovanost proti HPV 

by mohla být zvýšena vyšší informovaností cílových věkových skupin. Také lepší 

znalosti ohledně očkování by mohly pozitivně změnit postoje studentů k očkování.  

Klíčová slova: HPV infekce, očkování, znalosti, rakovina děložního čípku, prevence 
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ABSTRACT 

Attitudes and beliefs on HPV infection and vaccination III 

Author: Andrea Říhová 

Consultant: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. 

Introduction  

Nearly 80% of world´s population will get human papillomavirus (HPV) infection 

at some point of their lives. More than 99% cases of cervical cancer, which belongs 

to the second most common malignancy of women, is associated with HPV infection. 

The most reliable protection against this infection is vaccination.  

Aims 

The aim of the work was to find out knowledge of high school students about human 

papillomavirus and diseases caused by these viruses. In addition, find out the vaccine 

coverage rate against HPV and attitudes of students to this vaccination. 

Methods 

Data for this diploma thesis were obtained by survey, which took place at two high 

schools in the Usti Region in 2018. Overall, 291 questionnaires were used. 

Respondents were in age of 15–19. Data were processed by computer program 

Microsoft Excel. The t-test and Pearson´s chi-squared test were used to statistically 

evaluate the data. 

Results 

Average age of the respondents was 17 years and 73.5% of respondents were women. 

Non-believers (93.5%) and non-smokers (92.4%) predominated among 

the respondents. Only one of the students did not know the concept of cervical cancer 

or penile cancer. More than half of the students (56.7%) have already heard about 

the human papillomavirus vaccine. The vaccine coverage rate at these schools 

was 62.5%. The most frequently reported reasons for not being vaccinated 

were related to the doubt about the vaccine efficacy, the fear of undesirable effects 

and distrust of the vaccination. 
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Conclusions 

Compared to men, women had better knowledge about HPV infection, cervical cancer 

and vaccination. Equally, the knowledge was better with higher age 

of the respondents. The vaccine coverage rate could be enhanced by increasing 

awareness at target age groups. Also, better knowledge about vaccination could 

positively change student´s attitude to the HPV vaccination. 

Key words: HPV infection, immunization, knowledge, cervical cancer, prevention 
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1. ÚVOD 

Lidský papilomavirus (HPV) je běžný virus postihující různé části lidského těla. 

V současné době známe více než 200 různých typů lidských papilomavirů, z nichž 

některé mohou způsobovat benigní onemocnění, jiné naopak vedou ke vzniku 

karcinomů. Infekce lidským papilomavirem je považována za nejčastější sexuálně 

přenosné onemocnění. Mezi nejznámější onemocnění způsobené HPV patří genitální 

bradavice a rakovina děložního čípku. 

Více než 99 % případů karcinomu děložního hrdla je způsobeno právě infekcí HPV. 

Celosvětově se jedná o druhé nejčastější maligní onemocnění žen. Jen v České 

republice na toto onemocnění zemře ročně 300 žen. Pouze polovina případů 

je odhalena v časném stádiu, i proto je důležité podstupovat každoročně cervikální 

screening. U mužů může infekce HPV vést k rozvoji karcinomu penisu, který postihuje 

především muže vyššího věku. Nezávisle na pohlaví se vyskytují genitální bradavice, 

které značně ovlivňují kvalitu života nemocných. Onemocnění je vysoce nakažlivé 

a často se opakuje.  

Částečnou prevencí proti infekci HPV může být zodpovědný výběr partnera, používání 

kondomu při pohlavním styku a omezení promiskuitního chování. Ovšem nejúčinnější 

metodou je preventivní očkování proti HPV. V současné době jsou v České republice 

dostupné tři vakcinační látky. Dívky a chlapci mezi 13. a 14. rokem života mají toto 

očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění. 

Práce je rozdělena na dvě části – část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce 

se zabývám lidskými papilomaviry, očkováním proti těmto papilomavirům 

a onemocněními způsobenými infekcí HPV. V praktické části práce poté prezentuji data 

získaná zpracováním dotazníků, které byly zaměřené na znalosti a postoje studentů 

ohledně HPV infekce a příslušného očkování. 
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2. ZADÁNÍ – CÍL PRÁCE 

Cílem teoretické části diplomové práce je shrnout poznatky o lidských papilomavirech, 

způsobu jejich přenosu a možnostech prevence, mezi něž patří i očkování proti HPV. 

Dále popsat onemocnění, která způsobují, jejich incidenci, projevy, diagnostiku a léčbu.  

Cílem praktické části diplomové práce je zjistit míru znalostí a informovanosti studentů 

středních škol o HPV infekci, rakovině děložního čípku, rakovině penisu a dále postoje 

a názory těchto studentů na očkování proti HPV a míru proočkovanosti. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Lidský papilomavirus 

Lidský papilomavirus (HPV) patří mezi DNA viry čeledi Papillomaviridae. Jedná se 

o běžný virus infikující epitely, sliznice a kůži, který postihuje muže i ženy. V současné 

době je známo více než 200 genotypově odlišných kmenů, které mohou působit 

na různé oblasti těla. Infekce HPV je považována za nejčastější sexuálně přenosné 

onemocnění, za život se s ní setká až 80 % populace. Ve většině případů je infekce 

asymptomatická. Často má pouze přechodný charakter, protože dochází k odstranění 

HPV za pomoci přirozených imunitních mechanismů hostitele tzv. spontánní clearence. 

1, 2, 3, 4, 5 

3.1.1 Genitální lidské papilomaviry 

Z více než 200 známých genotypů HPV, asi 30 typů postihuje oblast urogenitálního 

traktu (děložní hrdlo, vaginu, vulvu, perineum, anus a penis). Tyto typy jsou známé 

jako genitální lidské papilomaviry, které orientačně dělíme na neonkogenní (low risk) 

a onkogenní (high risk). Nízkorizikové typy vyvolávají obvykle benigní onemocnění. 

Způsobují vznik benigních kondylomat (condylomata acuminata) v anogenitální 

lokalizaci u mužů i žen, papilomy v oblasti laryngu, ale i rekurentní laryngeální 

papilomatózu u dětí a dospělých. Nízkorizikové HPV typy 6 a 11 způsobují více než 90 % 

genitálních bradavic a prakticky všechny případy rekurentní laryngeální papilomatózy. 

Dlouhodobá neléčená přítomnost vysokorizikových typů HPV může iniciovat 

neoplastickou transformaci buněk a vést ke vzniku karcinomů děložního hrdla, vulvy, 

pochvy, konečníku a penisu. Podílejí se ale také na vzniku karcinomů v oblasti hlavy 

a krku, především nádorů tonsil a báze jazyka. Nejrozšířenějšími onkogenními typy jsou 

HPV 16 a 18, které jsou zodpovědné až za 70 % všech karcinomů děložního hrdla. 

Klasifikace genitálních typů HPV a klinické projevy infekce shrnuje Tabulka 1. Dělení 

na nízkorizikové a vysokorizikové typy však není striktní, k malignitám mohou mít vztah 

i HPV typy 6 a 11.  1, 3, 4, 6 
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Tabulka 1: Klasifikace genitálních HPV a jejich klinické projevy 

 HPV typy Klinická manifestace 

Low risk 6, 11, 40, 42 genitální bradavice 

(condylomata acuminata) 

Low risk (neonkogenní) 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 

low grade genitální léze 

recidivující respirační 

papilomatóza 

genitální bradavice 

High risk (onkogenní) 
16, 18, 31, 33, 35, 39,45, 51, 

52, 56, 58, 59, 68, 73, 82 

karcinom děložního čípku 

low grade genitální léze  

high grade genitální léze 

jiné karcinomy anogenitální 

oblasti 

Zdroj: Poršová M., J. Porš, I. Kolombo, 2015 7 

3.1.2 Prevalence a riziko přenosu HPV 

Lidské papilomaviry jsou stabilní, vysoce nakažlivé viry. K přenosu HPV infekce dochází 

nejčastěji pohlavním stykem (orální, vaginální, anální), ale může dojít i k infikování 

novorozence při jeho průchodu porodním kanálem. Nelze vyloučit i méně časté 

způsoby přenosu, jako jsou například nosokomiální infekce či nepenetrativní sexuální 

praktiky. K primoinfekci většinou dochází brzy po zahájení sexuálního života. Infekce 

lidským papilomavirem začíná drobnými trhlinami ve sliznici nebo kůži, kterými 

pronikají virové částice a infikují bazální epiteliální buňky. Takto napadené buňky mají 

charakteristické cytologické rysy, jako je pyknóza jader, hyperchromazie 

a perinukleární vakuolizace. 1, 4, 7 

Prevalence protilátek proti HPV, které se vytváří po infekci lidskými papilomaviry, byla 

zjišťována pomocí průřezové studie na 3150 zdravých dobrovolnících ve věku 6–76 let 

z České republiky. Protilátky proti šesti testovaným typům HPV (6, 11, 16, 18, 31 a 33) 

byly nalezeny u 44,9 % žen a 32,7 % mužů. Celková prevalence protilátek proti HPV 

typu 6 byla 21,2 %, proti HPV-11 14,5 %, HPV-16 10,6 %, HPV-18 7,7 %, HPV-31 11,4 % 

a HPV-33 7,0 %. Prevalence protilátek proti specifickým typům HPV je závislá na věku, 

u žen je vyšší než u mužů. 8 

Mezi rizikové faktory infekce HPV patří zejména sexuální chování populace. 

Tím se rozumí především vyšší počet sexuálních partnerů, ale i vyšší počet sexuálních 
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partnerů partnera a promiskuitní chování. Snižující se věk prvního pohlavního styku 

může zvyšovat riziko vzniku onemocnění prodloužením doby případné perzistence 

vysokorizikových typů HPV. Riziko karcinomu děložního hrdla a análního karcinomu 

je vyšší u kuřáků. Kouření pravděpodobně podporuje lokální imunosupresi sliznic, 

čímž způsobuje větší vnímavost k infekci HPV a následnému ustanovení perzistentní 

infekce. 4  

Užívání kondomu je jednou z možností ochrany před infekcí HPV při pohlavním styku, 

i když ne zcela dostatečnou. K přenosu může dojít i dotykem míst nechráněných 

kondomem. Částečně lze snížit riziko infekce HPV zodpovědným výběrem partnera 

a zdravým životním stylem. Nejspolehlivější ochranou proti infekci lidskými 

papilomaviry je preventivní očkování, ideálně před prvním kontaktem s infekčním 

agens, tedy před započetím sexuálního života. 4 

3.2 Očkování proti lidskému papilomaviru 

Očkování proti lidskému papilomaviru je doporučeno a podporováno jak Českou 

vakcinologickou společností ČLS JEP, tak Světovou zdravotnickou organizací (WHO). 

WHO uznává rakovinu děložního čípku a ostatní onemocnění způsobené infekcí 

lidskými papilomaviry jako světový zdravotní problém a doporučuje, aby bylo očkování 

proti HPV zahrnuto v národních očkovacích programech. Všechny registrované vakcíny 

– bivalentní, kvadrivalentní i devítivalentní mají dle WHO výbornou bezpečnost 

a účinnost. Dle dat WHO zavedlo k 31. březnu 2017 71 zemí HPV očkování pro dívky 

do svých národních vakcinačních programů a 11 zemí také pro chlapce. V roce 2019 

bylo toto očkování zavedeno již v 92 zemích. Země, které očkování proti HPV zavedly 

do svých národních vakcinačních programů k datu 14.2.2019, zobrazuje Obrázek 1. 9, 10, 

11 



16 
 

Obrázek 1: Země, které k 14.2.2019 zavedly HPV očkování do svých národních 
vakcinačních programů. 

 

Zdroj: WHO: Immunization, Vaccines and Biologicals database, 2019 11 

 

V České republice je možnost nechat se očkovat proti lidskému papilomaviru vakcínami 

Cervarix, Gardasil a Gardasil 9. Tyto očkovací látky se od sebe liší nejen spektrem 

účinku, tedy typy HPV, proti kterým jsou zaměřeny, ale i indikacemi či dávkovacím 

schématem. Je doporučeno, aby jedincům byly podány všechny dávky vakcinační řady 

stejným přípravkem. Výjimku tvoří dříve obchodovaná kvadrivalentní vakcína Silgard, 

která je totožná, a tedy plně zaměnitelná s očkovací látkou Gardasil. V souvislosti 

se změnou držitele rozhodnutí o registraci došlo od května 2018 ke změně názvu. 

Očkovací látka Silgard je nyní distribuována pod obchodním názvem Gardasil. 12, 13, 14, 

15, 16  

Dle zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění mají očkování proti 

lidskému papilomaviru hrazené dívky i chlapci, je-li očkování zahájeno od dovršení 

třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku. Tato věková hranice byla zvolena 

z důvodu nejvyšší účinnosti vakcinace před zahájením pohlavního života. Původně bylo 

očkování hrazeno pouze dívkám. Novela zákona účinná od 1.1.2018 stanovuje stejnou 

úhradu nově i pro chlapce. 17 
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V roce 2016, tedy 10 let od zahájení vakcinace proti HPV, byla proočkovanost 

ve věkové skupině třináctiletých dívek v České republice 63 %. Podle dat VZP 

proočkovanost v posledních letech mírně poklesla. V roce 2017 byla proočkovanost 

ve stejné věkové skupině dívek 52,7 %. Prozatím nejsou dostupné údaje o snížení 

výskytu HPV infekce. Vysoké proočkovanosti bylo dosaženo v Austrálii, kde byl v roce 

2007 spuštěn školní očkovací program. Pomocí tohoto projektu bylo proočkováno 83 % 

cílové populace. Do tří let po zahájení vakcinace došlo k významnému poklesu 

až k praktickému vymizení genitálních bradavic u očkovaných žen. K výraznému snížení 

výskytu HPV infekce dochází ale i v zemích s relativně nízkou proočkovaností, 

jako je například USA. Celkově bylo v roce 2013 naočkováno všemi třemi dávkami 

vakcíny pouze 37 % dívek a 13 % chlapců ve věkové skupině od 13 do 17 let, i přesto 

došlo k poklesu výskytu HPV infekce o 64 %. 18, 19, 20, 21 

Vakcíny se podávají intramuskulárně preferenčně do oblasti deltového svalu 

nebo do horní anterolaterální oblasti stehna. Nesmějí být podány intravaskulárně, 

není doporučeno podávat je intradermálně ani subkutánně. Kontraindikací je pouze 

hypersenzitivita na léčivé či pomocné látky přípravku. V případě závažného akutního 

horečnatého onemocnění je nutné odložit podání vakcíny, přítomnost méně závažné 

infekce, např. lehké infekce dýchacích cest, není kontraindikací pro podání. 12, 13, 14, 15 

Údaje pro podávání očkovacích látek proti HPV v období těhotenství nejsou 

dostatečné, proto je preventivně nutné odložit očkování na dobu po ukončení 

těhotenství. Přípravky Silgard/Gardasil a Gardasil 9 lze podávat během kojení, 

u přípravku Cervarix nebyl v klinických studiích hodnocen účinek na kojené děti, 

proto lze podávat pouze, pokud výhody očkování převáží možná rizika. 12, 13, 14, 15 

Nežádoucí účinky jsou u všech typů vakcín podobné. Mezi velmi časté nežádoucí účinky 

s četností 1 z 10 jedinců a více patří bolesti hlavy a reakce v místě vpichu, jako jsou 

zarudnutí, bolest a otok. Časté nežádoucí účinky, které se objevily u více než 1 jedince 

ze 100, ale u méně než 1 jedince z 10, zahrnují nauzeu, horečku (≥ 38 °C), bolesti 

v končetinách a v místě injekce, hematom či svědění. 12, 13, 14, 15 

Očkovací látky jsou určeny pouze k profylaktickým účelům. Nemají vliv na infekci 

lidskými papilomaviry aktivní již v době očkování nebo na prokázané klinické 

onemocnění. Stejně jako u jiných vakcín nemusí očkování poskytnout ochranu všem 
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očkovaným jedincům, a i proto je důležité dále používat vhodná opatření proti 

sexuálně přenosným nemocem a pravidelně podstupovat cervikální screening. 12, 13, 14, 

15 

3.2.1 Cervarix 

Jedná se o adjuvovanou neinfekční rekombinantní vakcínu. Vakcinační látka 

je připravena z vysoce purifikovaných, viru podobných částic hlavního kapsidového L1 

proteinu onkogenních HPV typů 16 a 18. Viru podobné částice neobsahují virovou 

DNA, proto nemohou infikovat buňky. Nemají schopnost se reprodukovat 

nebo způsobit onemocnění. U přípravku byla prokázána zkřížená protektivní účinnost 

u typů HPV 31, 33 a 45. 12 

Tato očkovací látka je indikována pro jedince od 9 let k prevenci premaligních ano-

genitálních (cervikálních, vulválních, vaginálních a análních) lézí a cervikálních 

a análních karcinomů, které jsou způsobeny HPV typu 16 a 18 a příbuznými typy 31, 33 

a 45. 12 

Očkovací schéma je závislé na věku jedince. Od 9 do 14 let se podávají dvě dávky, 

přičemž druhá dávka se podává mezi 5 a 13 měsíci po první dávce. Jedincům od 15 let 

se podávají tři dávky, a to v rozmezí 0, 1 a 6 měsíců. 12 

3.2.2 Silgard a Gardasil 

Přípravky Silgard a Gardasil jsou adjuvované neinfekční rekombinantní očkovací látky, 

které jsou připravované z vysoce čištěných, viru podobných částic velkého kapsidového 

proteinu L1 HPV typu 6, 11, 16 a 18. Byla u nich pozorována zkřížená ochrana proti HPV 

typu 31. 13, 14 

Indikací je prevence premaligních genitálních lézí (cervikálních, vulválních 

a vaginálních), premaligních análních lézí, cervikálních karcinomů, análních karcinomů 

a bradavic genitálu (condylomata acuminata) způsobených specifickými typy HPV 

pro jedince starší 9 let. 13, 14 
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Jedincům od 9 do 13 let lze přípravky podávat podle dvoudávkového schématu 

v nultém a šestém měsíci. Alternativně lze podat podle třídávkového schématu 

v nultém, druhém a šestém měsíci, které se používá i pro osoby starší 14 let. 13, 14 

3.2.3 Gardasil 9 

Tato adjuvovaná neinfekční rekombinantní devítivalentní očkovací látka je vyrobena 

z vysoce čištěných viru podobných částic hlavního L1 proteinu kapsidy ze čtyř stejných 

typů HPV (6, 11, 16, 18) jako kvadrivalentní očkovací látky Gardasil nebo Silgard 

a z pěti dalších typů HPV (31, 33, 45, 52, 58). 15 

Přípravek Gardasil 9 je indikován k aktivní imunizaci jedinců ve věku od 9 let k prevenci 

premaligních lézí, cervikálních, vulválních, vaginálních, análních karcinomů 

a genitálních bradavic způsobených HPV typy obsaženými v očkovací látce. 15 

Dvoudávkové očkovací schéma se používá u jedinců ve věku 9–14 let, kdy se druhá 

dávka vakcíny podává 5–13 měsíců po první dávce. Lze využít i třídávkové schéma, 

které se používá u jedinců starších 15 let, vakcína se podává v nultém, druhém 

a šestém měsíci. 15 

3.3 Genitální bradavice 

Genitální bradavice (condyloma acuminata) představují benigní pseudotumorózní léze 

zevního genitálu. Vyskytují se nezávisle na pohlaví a ve všech socioekonomických 

skupinách. Onemocnění má značný vliv na kvalitu života nemocných, a to především 

kvůli tendenci k rekurenci. Odhadovaná celosvětová prevalence je 1 % u sexuálně 

aktivní populace a stále roste. Nejvyšší výskyt je mezi 20–24 lety. Více než 90 % všech 

kondylomat je způsobeno nízkorizikovými typy HPV 6 a 11. 6, 22 

Akuminátní kondylomata se přenášejí sexuálním stykem. Onemocnění je vysoce 

nakažlivé. Uvádí se, že u dvou třetin jedinců, kteří mají sexuální kontakt s partnerem 

s manifestním onemocněním, dojde k rozvoji klinicky manifestní infekce. Průnik HPV 

k bazální vrstvě kůže a sliznice je usnadněn mikrotraumatizací epiteliálního povrchu 

během sexuálního styku. 22 
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3.3.1 Klinická manifestace a diagnostika 

Inkubační doba pro rozvoj kondylomat je několik týdnů až měsíců. Jen asi 1 % infekcí 

je klinicky manifestních, někdy vznikají pouze subklinické slizniční léze. 7, 22 

Genitální bradavice jsou lokalizovány především v místech vlhké zapářky. U mužů 

postihují kondylomata skrotum a penis. U žen se vyskytují v oblasti vulvy, cervixu, 

uvnitř pochvy a jejím okolí. U obou pohlaví je můžeme nalézt také v okolí konečníku. 

V sušších místech, např. na kůži penisu, nacházíme plošné papulární léze. Nejméně 

častá jsou uretrální kondylomata, která postihují uretru nejčastěji v úseku do 3 cm 

od zevního ústí. Mezi jejich projevy patří změny proudu moče, dysurie či krvavý 

uretrální výtok. Zcela vzácně se kondylomata mohou vyskytovat i na sliznici močového 

měchýře. 1, 7, 22 

Projevy infekce bývají obvykle asymptomatické. Pacientům činí potíže především 

kosmeticky nepřijatelný vzhled (viz Obrázek 2). Léze jsou barvy kůže. Typicky růžové 

papulky se rychle zvětšují v měkké, květákovité útvary. Vzácně mohou být provázeny 

svěděním, pálením či krvácením. Jedinci mohou pociťovat vaginální a uretrální 

diskomfort, dyspareunii (nepříjemné až bolestivé pocity v průběhu pohlavního styku) 

a vzácně, pokud jsou léze objemnějšího charakteru, obstrukci uretry, vaginálního ústí 

či análního otvoru. 22 

Akuminátní kondylomata lze diagnostikovat na základě makroskopického vzhledu 

a lokalizace. V případě nejasností je možné provést biopsii. Subklinické léze, 

které nejsou viditelné pouhým okem, můžeme diagnostikovat pomocí testu s 3–5 % 

kyselinou octovou. Kyselina se nanese na zevní oblast genitálu a nechá se 10–15 minut 

působit. Oblasti, které jsou postižené HPV infekcí, se zvýrazní jako bělavé okrsky. 

Test je však nespecifický a často se získají jak falešně pozitivní, tak falešně negativní 

výsledky. Diagnózu lze potvrdit na základě typických histologických a cytologických 

změn zjištěných při vyšetření vzorku tkáně získaného biopsií. Nejsenzitivnějším testem 

na zjištění přítomnosti HPV infekce ve tkáni je metoda PCR, která patří mezi 

molekulárně– biologické metody. 1, 7 
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Obrázek 2: Makroskopický vzhled kondylomat (několik HPV afekcí v oblasti penisu u 
45letého nemocného – vlevo, větší afekce u kořene penisu u 35letého nemocného 
– vpravo) 

 

Zdroj: Poršová M., Porš J., Kolombo I., 2015 3 

3.3.2 Léčba 

Subklinické slizniční léze se neléčí, terapie nemá pro pacienta přínos. Účelem léčby 

je odstranění makroskopicky patrných kožních a slizničních lézí. Bohužel žádná léčebná 

metoda není 100 % kurativní. U každé léčebné modality existuje riziko rekurence 

onemocnění. Způsob léčby závisí na věku, rozsahu onemocnění, trvání a lokalizaci 

bradavic. K dispozici je lokální léčba, kterou si pacient může aplikovat sám, nebo řada 

způsobů odstranění bradavic, které provádí lékař. Léčebné metody jsou spojeny 

s lokálními nežádoucími účinky, jako jsou zarudnutí, svědění, otok, eroze a bolestivost. 

K rekurenci dochází ve 25 % případů do 3 měsíců po léčbě. K prevenci vzniku 

kondylomat je důležité dodržovat pravidla bezpečného sexuálního chování, případně 

se nechat naočkovat proti lidskému papilomaviru kvadrivalentní nebo devítivalentní 

vakcínou. 1, 3, 22 

K lokální terapii se používají cytotoxické látky, např. podofylotoxin, který si pacient 

aplikuje sám ve formě roztoku nebo krému, je kontraindikován v graviditě. 

Další možností je mast s obsahem sinekatechinů ze zeleného čaje, jejíž nevýhodou 

je častá aplikace (3x denně) a hnědé zbarvení kůže a spodního prádla. Mezi cytotoxické 

látky, jež aplikuje lékař v ordinaci, patří podofylin, který je také kontraindikován 

v graviditě a trichloroctová kyselina ve formě alkoholového roztoku, která se může 
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aplikovat i během těhotenství. Mezi lokální léčiva inhibující syntézu DNA, patří 

5- fluorouracil ve formě krému, který si pacient aplikuje sám. Látka je kontraindikovaná 

v graviditě. Pacient si dále může sám doma aplikovat krém s obsahem účinné látky 

imiquimod, která modifikuje imunitní odpověď. K lokálním virostatickým látkám patří 

interferony, které aplikuje lékař přímo do ložisek, a cidofovir, který se používá 

především u HIV pozitivních pacientů. 3, 22 

Další možností terapie je využití dermatochirurgických destrukčních metod, 

které bývají léčbou první volby. Mezi tyto metody patří např. kryoterapie, 

tedy kryalizace tekutým dusíkem. Dále se využívá chirurgické odstranění, především 

excize kondylomat, ale i elektrokoagulace. V neposlední řadě lze k odstranění využít 

laserovou terapii. 3, 22 

3.4 Rekurentní respirační papilomatóza 

Rekurentní respirační papilomatóza je onemocnění spojené s infekcí HPV typu 6 a 11, 

které jsou zodpovědné za více než 90 % všech případů, méně často jsou 

v papilomatech detekovány HPV typy 16 a 18. Toto onemocnění je charakteristické 

opakovaným růstem benigních papilomat na sliznici dýchacího ústrojí. Papilomata 

nejčastěji postihují sliznici hrtanu, především hlasivek. Papilom postihující levou 

hlasivku zobrazuje Obrázek 3. 23 

Podle klinické manifestace rozlišujeme dvě formy této choroby. Juvenilní forma 

(JORP– juvenile-onset recurrent respiratory papillomatosis) se projevuje u dětí 

mladších 5 let. K infekci lidskými papilomaviry dochází v průběhu průchodu 

novorozence porodními cestami. Druhou možností je dospělá forma (AORRP adult-

onset recurrent respiratory papillomatosis), která se manifestuje mezi 20.– 40. rokem 

věku. Může se jednat buď o aktivaci latentního viru, kdy k infekci došlo během porodu, 

nebo o novou infekci skrz sexuální kontakt. Čím mladší je pacient, tím závažnější má 

toto onemocnění průběh. Incidence rekurentní respirační papilomatózy v USA 

se pohybuje mezi 1,7–4,3 na 100 000 u dětí a 1,8 na 100 000 u dospělých. V České 

republice se u dětí odhaduje incidence 1 na 100 000 za rok. 24, 25 
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3.4.1 Klinická manifestace a diagnostika 

Juvenilní forma se nejčastěji projevuje chrapotem, méně často se vyskytuje stridor, 

dušnost, poruchy polykání a kašel. U dětí se častěji šíří distálně do dýchacích cest, 

kde způsobuje jejich obstrukci. Onemocnění bývá často chybně diagnostikováno 

jako astma, hlasové uzlíky nebo bronchitida. U dospělých je nejčastějším symptomem 

chrapot. 25 

I přesto, že se jedná o benigní onemocnění, rekurentní respirační papilomatóza zvyšuje 

morbiditu a mortalitu nemocných a výrazně tak snižuje kvalitu jejich života. Léze mají 

tendenci růst a rozšiřovat se skrz celý dýchací trakt, čímž způsobují závažnou obstrukci 

dýchacích cest. Navíc jsou papilomata po chirurgickém odstranění náchylná 

k rekurenci. Onemocnění má nepředvídatelný průběh, od spontánní regrese 

až po opětovné rozšíření lézí způsobujících obstrukci dýchacích cest, ve vzácných 

případech dokonce progresi v karcinom. 23, 25 

Diagnóza se stanovuje na základě laryngostroboskopie (optická vyšetřovací metoda 

pomocí níž lze sledovat změny na laryngu a hlasivkách) a přítomnosti protilátek 

proti HPV typu 6, 11, 16 nebo 18 v krvi pacienta. 25 

Obrázek 3: Velký papilom upínající se stopkou na levou hlasivku 

 

Zdroj: Dubová J., Vydrová J., Bendová O., 2011 25 
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3.4.2 Léčba 

Cílem léčby je eradikace nemoci z dýchacích cest, zlepšení kvality hlasu, snížení počtu 

operací a zabránění šíření nemoci. Prozatím neexistuje kauzální léčba. Metodou první 

volby je chirurgické odstranění papilomat v celkové anestezii. Odstranění se provádí 

pomocí různých druhů laseru, nebo s použitím mikrolaryngoskopického 

instrumentária. Problémem je častá recidiva onemocnění vyžadující opakované 

chirurgické zákroky na hlasivkách, které vedou k poškození hlasu. 24, 25 

Medikamentózní léčba se používá pouze jako adjuvantní k chirurgickým metodám. 

Hlavními kritérii pro zahájení adjuvantní léčby jsou: potřeba chirurgického odstranění 

lézí častěji než čtyřikrát za rok, rychle rostoucí papilomata, krátký interval mezi relapsy 

choroby způsobující poškození dýchacích cest. Nejčastěji se off-label využívá 

antivirotika cidofoviru, který inhibuje replikaci lidských papilomavirů. Kvůli nežádoucím 

účinkům, jako jsou nefrotoxicita či neutropénie, se podává především lokálně – 

intralezionálně. Prvním adjuvantně podávaným léčivem byl interferon-alfa, 

který se používá stále, ovšem v menší míře. Podává se hlavně inhalačně, opět kvůli 

množství nežádoucích účinků při systémové terapii. Z dalších možností se nabízí 

injekční podání bevacizumabu, který působí jako inhibitor angiogeneze, 

čímž zpomaluje opětovný růst papilomat. 26 

Nadějí je použití kvadrivalentní nebo nonavalentní vakcíny proti HPV, které obsahují 

jak vysokorizikové typy HPV 16 a 18, tak nízkorizikové typy HPV 6 a 11. Po vakcinaci 

dochází téměř u všech očkovaných k tvorbě vysokých hladin protilátek. Bylo popsáno 

několik případů, kdy použití očkování u pacientů s rekurentní respirační papilomatózou 

vedlo k remisi onemocnění. K zavedení HPV vakcinace do léčebných postupů je ale 

potřeba provést rozsáhlé studie. 25, 26 

3.5 Karcinom děložního čípku 

Karcinom děložního čípku je po karcinomu prsu druhým nejčastějším maligním 

onemocněním u žen na světě. Přes 99 % případů je asociováno s perzistující infekcí 

vysokorizikovými typy HPV, přičemž 70 % je způsobeno infekcí HPV typu 16 a 18.  

Jedná se o pohlavně přenosnou chorobu. Celosvětově se každý rok objeví přes půl 

milionu nových onemocnění a více než 270 000 žen onemocnění podlehne 
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(31,3 % pacientek starších 65 let). Nejhůře jsou na tom rozvojové země, na které 

připadají čtyři pětiny všech případů. V České republice se každý rok vyskytne přibližně 

1 000 nových případů, z nichž přes 300 končí smrtí (46,6 % pacientek je starších 65 let). 

Poměr mezi mortalitou a incidencí se pohybuje kolem 40 %. Vývoj incidence 

a mortality karcinomu děložního hrdla v České republice zobrazuje Obrázek 4. Většina 

žen onemocní mezi 30–40 roky věku. Pouze 50 % případů je diagnostikováno v časném 

stádiu. 27, 28, 29 

Obrázek 4: Vývoj incidence a mortality karcinomu děložního hrdla v ČR 

 

Zdroj: Dušek L., Mužík J., 2017 30 

3.5.1 Patogeneze 

Vysokorizikové typy lidských papilomavirů jsou schopné začlenit svou DNA do genomu 

hostitelské buňky. Posléze dochází k replikaci DNA papilomavirů, expresi virových 

onkogenů a tvorbě proteinů, které jsou schopné potlačit tumor-supresorové geny 

hostitelské buňky, brání její diferenciaci a apoptóze. Pouze u 10–20 % pacientů infekce 

perzistuje (není potlačena imunitním systémem) a vzniká tak prekanceróza (cervikální 

intraepiteliální neoplazie – CIN). 29 

Prekancerózy cervixu lze rozdělit na dlaždicové (skvamózní intraepiteliální léze – SIL) 

a žlázové (glandulární intraepiteliální léze). U dlaždicových (SIL) lézí dále rozlišujeme 

léze nízkého stupně (low grade – LG SIL, dříve CIN I) a léze vysokého stupně (high grade 
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– HG SIL, dříve CIN II, III). Mezi prekancerózy žlázové patří adenokarcinoma in situ. 

Ke spontánní regresi bez potřeby konizace dochází u lézí CIN I a u části lézí CIN II. 

Zbytek je označován jako transformující léze, přičemž léze CIN III jsou přímým 

předstupněm invazivního karcinomu. Nejčastěji se vyskytují dlaždicobuněčné 

karcinomy (80 %). Adenokarcinomy tvoří 10–15 % všech zhoubných novotvarů 

děložního hrdla. Ostatní typy jsou vzácné. 2, 29 

Prekanceróza progreduje do invazivního karcinomu u necelé třetiny žen. 

V karcinogenezi se uplatňuje několik faktorů. Tím hlavním je perzistentní infekce 

vysokorizikovými typy HPV. Mezi další pak patří kouření tabáku, porucha imunity, 

dlouhodobé užívání hormonální kontracepce, brzké zahájení sexuálního života, 

promiskuita, ale i přítomnosti dalších sexuálně přenosných onemocnění 

(např. chlamydiové infekce, HIV) či velký počet porodů (>7). 29, 31  

3.5.2 Klinická manifestace a diagnostika 

Bohužel prekancerózy a časná stádia karcinomu děložního čípku jsou asymptomatické. 

Mezi pozdní příznaky naznačující pokročilé onemocnění patří vodnatý, zapáchající 

výtok, krvácení po styku, nepravidelné krvácení a bolesti v oblasti malé pánve. 

Proto jsou důležité pravidelné gynekologické prohlídky a provádění screeningu 

za účelem časného odhalení prekanceróz a snížení incidence onemocnění. 29, 32 

K diagnostice se využívají jak prebioptické metody, které jsou neinvazivní a signalizují 

možnou prekancerózu, tak bioptické metody, které jsou založené na odběru tkáně 

(biopsie) a pomocí nichž se potvrdí diagnóza. Mezi prebioptické metody patří 

onkologická cytologie, kolposkopické vyšetření a HPV testace. 29 

Cytologie patří mezi základní metodu detekce, při které se provádí stěr buněk 

z povrchu a kanálu hrdla (exocervix a endocervix). Spolehlivost této metody je závislá 

na kvalitním odběru a laboratoři, která provádí hodnocení vzorku pod mikroskopem. 

Spolehlivost záchytu se uvádí mezi 50–80 %. Efektivita screeningu je vyšší 

u prekanceróz vznikajících z dlaždicového epitelu, které jsou lokalizované na přehledné 

zevní části děložního hrdla. Naopak u adenokarcinomů (prekancerózy vznikají 

ze žlázového epitelu) vznikajících v endocervixu je efektivita nízká. 32 
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Spolehlivější metodou je test na přítomnost vysokorizikových typů papilomavirů. 

Toto vyšetření má význam především u žen po 30. roce života, protože přetrvávání viru 

v epitelu u žen v tomto věku je jedním z hlavních rizikových faktorů pro vznik 

prekancerózy a vývoj karcinomu. Test se provádí stejně jako cytologie do tekutého 

média. Spolehlivost detekce při spojení cytologie a HPV testace se zvyšuje na 97 %. 32 

Během kolposkopie se pomocí speciálního mikroskopu vyšetřuje povrch děložního 

čípku. Toto vyšetření umožňuje zachytit časné změny na děložním hrdle. 33 

Mezi histologické metody používané ke stanovení diagnózy patří minibiopsie, cílená 

excize, kyretáž děložního hrdla a konizace. Minibiopsie se používá u klinicky 

evidentního invazivního karcinomu, cílená excize pak u klinicky suspektního invazivního 

karcinomu u pozitivních prebioptických nálezů. Kyretáž děložního hrdla se využívá 

u klinicky vysoce suspektního karcinomu lokalizovaného na sliznici kanálku děložního 

hrdla. Konizace patří mezi diagnosticko-terapeutický výkon využívaný při podezření 

na subklinický mikroinvazivní karcinom. Tato metoda není vhodná u klinicky jasného 

invazivního karcinomu. U prokázaného invazivního karcinomu se dále provádějí 

vyšetření ke stanovení rozsahu onemocnění (tzv. staging) a stanovení dle FIGO 

klasifikace (viz Tabulka 2). 29 
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Tabulka 2: Klasifikace karcinomu děložního hrdla – FIGO 2009 

FIGO Rozsah onemocnění 

I nádor omezen na dělohu 

IA preklinický nádor – patrný pouze mikroskopicky 

IA1 vertikální rozměr ≤ 3 mm, horizontální ≤ 7 mm 

IA2 vertikální rozměr ≤ 5 mm, horizontální ≤ 7 mm 

IB klinicky patrný nádor 

IB1 největší rozměr nádoru ≤ 4 cm 

IB2 největší rozměr nádoru > 4 cm 

II šíření do prox. 2/3 pochvy nebo do části parametrií 

IIA šíření do proximálních 2/3 pochvy 

IIA1 největší rozměr nádoru ≤ 4 cm 

IIA2 největší rozměr nádoru > 4 cm 

IIB šíření do části parametrií 

III šíření do parametrií až k pánevní stěně, nebo do dolní 1/3 pochvy 

IIIA šíření do dolní třetiny pochvy 

IIIB šíření k pánevní stěně nebo přítomnost hydronefrózy 

IVA infiltrace sliznice močového měchýře, nebo rekta 

IIIB postižení regionálních lymfatických uzlin 

IVB vzdálené metastázy 

Zdroj: Chovanec J., Náležinská M., 2014 29 

3.5.3 Screening 

Cervikální screening patří mezi nástroje sekundární prevence, jehož cílem je včasné 

odhalení karcinomu děložního hrdla, v lepším případě již prekanceróz, a tím snížení 

úmrtnosti na zhoubné nádory děložního čípku. Primární prevencí je odstranění 

rizikových faktorů. Nejúčinnější prevencí je očkování proti HPV a pravidelné 

gynekologické prohlídky. Karcinom děložního hrdla má předpoklady pro včasný záchyt, 

díky jasně definovaným přednádorovým změnám, které lze úspěšně vyléčit. Pomocí 

správně vedeného screeningu je možné snížit incidenci onemocnění až o 80 %. 34, 35, 36 

V České republice byl zahájen národní program screeningu karcinomu děložního hrdla 

v roce 2009. V rámci pravidelné gynekologické prohlídky (jednou ročně) mají ženy toto 
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vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění. Základní metodou screeningového 

vyšetření je tzv. Pap test (test podle Papanicolaoua), neboli onkologická cytologie. 

Tímto testem se vyhledávají abnormality, které jsou na základě klasifikace v systému 

Bethesda rozděleny do pěti tříd I–V. Třída I označuje normální nález, třída V potom 

přítomnost karcinomu. V případě abnormálního nálezu se dále pokračuje bioptickým 

vyšetřením a sledováním pacientky v kratším časovém intervalu. Eventuálně se může 

provést test na přítomnost vysokorizikových typů HPV, který je doporučen především 

u pacientek starších 30 let. Tento test lze provést i na vyžádání pacientky, v takovém 

případě si jej žena hradí sama. 35, 36 

Od roku 2014 jsou ženám ve věku 25–70 let rozesílány pozvánky k preventivnímu 

vyšetření. Každoročně je v národním screeningovém programu České republiky 

vyšetřeno přes 2 miliony žen. Za dílčí úspěch programu je považována účast žen 

ve věku 25–59 let, které jsou nejvíce ohroženou skupinou. V této věkové skupině bylo 

v roce 2012, tedy ještě před zahájením adresné propagace screeningového programu, 

vyšetřeno více než 50 % žen. Účast na programu podle věku shrnuje Obrázek 5. Pokrytí 

populace v ČR se pohybuje mezi 75–80 %, což je srovnatelné např. s Kanadou (60–

79 %) nebo Belgií (61 %). Pouze 5 % nálezů je patologických. 36 

Obrázek 5: Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla dle věku pacientek v roce 
2012 

 

Zdroj: Dušková J., Beková A., Dvořák V., Májek O., Dušek L., 2014 36 
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3.5.4 Prognóza a léčba 

Prognóza onemocnění je závislá na několika faktorech. Obecně jsou nepříznivými 

faktory přidružená onemocnění, poruchy imunity, celkový zdravotní stav pacientky 

či tumory s nízkou diferenciací. Důležitým faktorem je také velikost tumoru. 

Objemnější tumory častěji postihují lymfatické uzliny a prorůstají do hloubky děložního 

čípku. Úspěšnost léčby je přímo úměrná stádiu onemocnění. Předpokládá se 5leté 

přežití u stádia I (podle klasifikačního systému FIGO) v 92 % případů, u stádia II v 72 % 

případů, u stádia III u 50 % pacientek a u stádia IV u pouhých 20–30 % žen. Po dobu 

5 let se provádí dispenzarizace pacientek v doporučených intervalech. 29, 37 

V léčbě karcinomu děložního hrdla se využívají jak chirurgické metody, radioterapie, 

tak chemoterapie. O terapii rozhoduje onkologický tým na základě mnoha faktorů, 

kterými jsou např. věk pacientky, její zdravotní stav či stádium onemocnění. U stádia I, 

tedy v časném stádiu, se využívá především chirurgických metod. V případě, 

že zdravotní stav pacientky brání operačním výkonům, nebo si to pacientka přeje, 

lze využít v časném stádiu i radioterapie. Výhodami chirurgických metod oproti 

radioterapii jsou zachování funkce vaječníků, zjištění přesnějších údajů o rozsahu 

onemocnění a zachování kvality sexuálního života, která je po ozařování snížena 

z důvodu zjizvené poševní stěny. U pokročilejších stádií se nedá využít chirurgických 

metod a primární léčbou je zde radioterapie. U stádií III a IV se sníženou prognózou 

se využívá především konkomitantní chemoradioterapie. U stadia IV se jedná pouze 

o paliativní metodu s cílem snížení bolesti. 29, 37 

Z chirurgických metod zachovávajících fertilitu se využívá konizace děložního hrdla, 

při které se odstraňuje nádorová léze s alespoň 5 mm lemem zdravé tkáně, 

a trachelektomie, u níž dochází k odstranění děložního hrdla a v případě potřeby 

i různě velkých částí pochvy či parametrií. U žen již neplánujících graviditu lze využít 

hysterektomii, tedy odstranění celé dělohy s případným odstraněním proximální části 

pochvy a parametrií. Dále se využívá i systematická pánevní lymfadenektomie, 

při které se odstraňují regionální lymfatické uzliny. Význam tohoto zákroku je jak 

diagnostický (staging), prognostický (postižení lymfatických uzlin je negativním 

prognostickým faktorem), tak léčebný (pacientky po zákroku přežívají déle). 29 
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Během radioterapie se využívá kombinace zevního ozáření a intrakavitární (aplikace 

zdrojů záření do vaginální klenby a dutiny děložní) nebo intersticiální (aplikace zdrojů 

do měkkých tkání - např. parametrií) brachyterapie. Zatímco u zevního ozáření 

se používají nižší dávky a dochází k poškození okolních tkání, brachyterapie umožňuje 

podání vysoké dávky do oblasti tumoru za šetření okolních tkání. U velmi pokročilých 

stádií se radioterapie využívá pouze jako paliativní metoda, především k ovlivnění 

krvácení. Mezi kontraindikace radioterapie se řadí akutní zánětlivý proces v oblasti 

pánve nebo dutiny břišní, nespolupráce pacientky a předchozí ozáření vysokou dávkou 

v oblasti pánve. 29 

Chemoterapie se využívá ke snížení objemu tumoru před operací, jako paliativní léčba, 

nebo současně s radioterapií, kdy je dosahováno lepších výsledků, ale zároveň je zde 

zvýšené riziko hematologické a gastrointestinální toxicity. Cytostatikem první volby 

je cisplatina. Lze využít i jiná účinná cytostatika jako jsou ifosfamid, topotecan, 

paklitaxel, vinorelbin a karboplatina. U pacientek s metastazujícím, přetrvávajícím 

nebo recidivujícím karcinomem děložního čípku se používá biologická léčba. Podává 

se bevacizumab neboli monoklonální protilátka proti vaskulárnímu endoteliálnímu 

růstovému faktoru (VEGF). 29, 37 

3.6 Karcinomy hlavy a krku 

Karcinomy hlavy a krku nalezneme nejčastěji v oblasti dutiny ústní, hltanu, hrtanu 

a nosohltanu. Orofaryngeální karcinom je etiologicky spojen s infekcí vysokorizikovým 

typem HPV–16, především při výskytu karcinomu na kořeni jazyka nebo na patrové 

tonzile. Neoplazie dutiny ústní je šestá nejčastější skupina malignit na světě, naprostou 

většinu (90 %) tvoří orofaryngeální dlaždicobuněčný karcinom. Incidence 

orofaryngeálního karcinomu byla v roce 2016 v České republice 0,88 na 100 000 

obyvatel. 30, 38, 39  

V poslední době vzrůstá počet nově diagnostikovaných karcinomů hltanu, které jsou 

spojené právě s infekcí HPV. Za posledních 30 let došlo k nárůstu výskytu HPV 

pozitivních karcinomů ze 17 % na 74 %. Tento nárůst je spojen především se změnou 

sexuálních praktik (orální sex, orálně-anální kontakt). Zatímco dříve se vyskytovaly 

především HPV negativní karcinomy, které nejčastěji postihovaly starší pacienty, 
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zejména pak kuřáky a osoby závislé na alkoholu. Karcinomy hlavy a krku častěji 

postihují muže než ženy, což znázorňuje Obrázek 6. Výskyt se zvyšuje se stoupajícím 

věkem. Nejčastěji jsou postiženy osoby starší 50 let. 38, 40 

Obrázek 6: Porovnání vývoje incidence orofaryngeálního karcinomu v čase v populaci 
žen, mužů a celé populace 

 

Zdroj: Dušek L., Mužík J., 2017 30 

3.6.1 Klinická manifestace a diagnostika 

Klinické příznaky se liší podle lokalizace nádoru. Přítomné jsou i nespecifické celkové 

symptomy, jako jsou úbytek váhy či zvýšená teplota. Karcinomy v oblasti orofaryngu 

se projevují pocitem cizího tělesa v krku, bolestivostí a obtížemi při polykání, 

krvácením z dutiny ústní, bolestí v krku a uších. V případě pokročilého karcinomu, 

který prorůstá nebo metastazuje do lymfatických uzlin, se objeví nebolestivé zduření 

na krku. 40 

Diagnóza se stanovuje na základě řady vyšetření. Nejjednodušší je vyšetření zrakem, 

pohmatem a za pomoci endoskopických metod. Mezi další vyšetření patří zobrazovací 

metody – rentgenový snímek, počítačová tomografie, magnetická rezonance, 

či sonografie krku, které nám podávají informace o rozsahu nádorového 

a metastatického postižení. Z nalezených novotvarů se odebírá vzorek na histologické 

vyšetření. 40 
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3.6.2 Léčba 

Karcinomy spojené s HPV infekcí mají lepší prognózu a lépe odpovídají na chemoterapii 

i radioterapii než HPV negativní karcinomy hlavy a krku. Pacienti po chemoterapii 

přežívají déle, a to zejména kvůli nižšímu výskytu sekundárních malignit a recidiv. 

Déle než 5 let přežívá 70–85 % pacientů. 38, 41 

Léčebný postup se stanovuje individuálně na základě mnoha faktorů, především záleží 

na stádiu onemocnění, jeho lokalizaci a tělesném stavu pacienta. K léčbě se využívá 

radioterapie, radioterapie kombinovaná s chemoterapií, chemoterapie a chirurgická 

léčba. Chirurgická léčba se využívá u dvou třetin případů a asi u 40 % pacientů stačí 

jako jediná léčebná modalita. U zbylých 60 % nemocných je potřeba použít 

kombinovanou terapii. U 15–75 % pacientů s karcinomem orofaryngu dochází 

k postižení regionálních uzlin, které se řeší chirurgickou léčbou s následným ozářením. 

40 

Radioterapie je základním léčebným postupem. Využívá se jak u časných stádií 

onemocnění, tak u pokročilého onemocnění, kde doplňuje chirurgickou léčbu. 

Radioterapii kombinovanou s chemoterapií komplikuje akutní i pozdní toxicita 

chemoterapie a výrazně snížená kvalita života pacienta. Chemoterapie se využívá 

u místně pokročilého, recidivujícího a metastatického onemocnění. Z cytostatik 

se využívá cisplatina, která se váže na DNA a tím ji poškozuje, dále paklitaxel, 

který blokuje buněčné dělení pomocí stabilizace dělícího vřeténka. V současné době 

je k dispozici i biologická léčba za pomoci cetuximabu. Jedná se o monoklonální 

protilátku specifickou proti receptoru EGFR (epidermální růstový faktor), 

který je důležitý pro růst a vývoj buňky, metastazování nádoru a produkci angiogenních 

faktorů. 41, 42 

3.7 Karcinom vulvy 

Karcinomy vulvy nacházíme nejčastěji v oblasti velkých stydkých pysků, klitorisu 

a v oblasti zadní komisury. Nejčastějším typem, který tvoří 94 % všech případů, 

je dlaždicobuněčný karcinom. Vzácněji se vyskytují melanom či adenokarcinomy. 

Incidence karcinomů vulvy v České republice se pohybuje mezi 4,2–5 novými případy 
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na 100 000 žen za rok. Méně než polovina (30–40 %) dlaždicobuněčných karcinomů 

je spojena s infekcí vysokorizikovými typy HPV 16 a 18. 43, 44 

Prekancerózy karcinomů vulvy dělíme do dvou skupin. První skupinu tvoří klasická 

nediferencovaná vulvární intraepiteliální neoplazie (UVIN), která je etiologicky spojena 

s HPV infekcí. Tento typ postihuje především mladší ženy, ve věku 30–60 let. 

Tato prekanceróza progreduje do invazivního karcinomu pouze u 3–9 % případů. 

Druhou skupinu tvoří simplexní diferencovaná vulvární intraepiteliální neoplazie (DVIN) 

vyskytující se u žen ve věku 55–80 let. Tyto prekancerózy bývají výsledkem chronického 

zánětu, často s přítomností dermatóz– lichen sclerosus. Takto vzniklé karcinomy 

jsou agresivnější, rychle prorůstají do podkoží a často metastazují do regionálních uzlin. 

43, 45 

3.7.1 Klinická manifestace a diagnostika 

V časných stadiích se karcinomy většinou projevují vznikem svědivého vřídku 

nebo bradavice. K ostatním symptomům pak patří krvácení, pocity pálení, bolestivost 

(vulvodynie), dyspaneurie a zapáchající výtok, které bývají příznaky již pokročilého 

onemocnění. 43, 45 

Základem pro stanovení diagnózy je odběr anamnézy, aspekce a palpace i v oblasti 

třísel. Dalším vyšetřením je vulvoskopie za pomoci kolposkopu. Při tomto vyšetření 

se využívá aplikace 5 % kyseliny octové, která zvýrazní léze vyvolané HPV infekcí. 

K potvrzení diagnózy se ze suspektních lézí odebírá vzorek na histologické vyšetření. 

Důležité je vyšetření regionálních lymfatických uzlin, které jsou často postiženy 

metastázami. 43, 45 

3.7.2 Léčba 

Základem léčby jsou chirurgické metody. V případě prekanceróz je dostačujícím 

výkonem chirurgické vyříznutí celé léze s dostatečně širokým zdravým lemem, 

případně ošetření laserem. U invazivních karcinomů se provádí vulvektomie 

(odstranění stydkých pysků včetně poštěváčku), případně hemivulvektomie či radikální 

excize. Po chirurgické léčbě může následovat radioterapie jako doplňková léčba. 43, 45 
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Recidivy se vyskytují nejčastěji lokálně v oblasti vulvy a jsou dobře řešitelné. Recidivy 

vyskytující se v oblasti regionálních uzlin mají naopak špatnou prognózu. 43 

3.8 Karcinom vaginy  

Primární karcinom vaginy (pochvy) je poměrně vzácným onemocněním, častěji 

se jedná o sekundární metastáze karcinomu děložního hrdla, vulvy, ovarií a dalších. 

Incidence tohoto onemocnění byla v roce 2016 v České republice 0,99 na 100 000 

obyvatel. Nejčastěji (85–95 % případů) se jedná o spinocelulární karcinom vyskytující 

se u žen mezi 50. – 70. rokem života. Spinocelulární karcinom vzniká z buněk epitelu 

poševní stěny.  Méně se vyskytuje adenokarcinom (5–15 % případů), který postihuje 

především mladší ženy ve věku 17–21 let a vzniká ze sekrečních buněk pochvy. 30, 46, 47 

U 60 % případů karcinomu vaginy byla prokázána souvislost s infekcí lidskými 

papilomaviry. Onemocnění nejčastěji postihuje horní třetinu pochvy. S rostoucím 

věkem pacientek se snižuje doba přežívání. Mezi hlavní rizikové faktory vzniku patří 

infekce HPV, expozice diethystilbestrolem, kouření, karcinom děložního hrdla 

a předchozí radioterapie nebo chemoterapie. 47, 48 

3.8.1 Klinická manifestace a diagnostika 

Karcinom vaginy se projevu bolestmi v podbřišku, nepravidelným krvácením 

a bolestivostí při styku. V případě progrese onemocnění do okolních orgánů se mohou 

dostavit obtíže při močení s hematuriemi či obtíže při defekaci. 46, 48 

Za účelem zjištění diagnózy se provádí palpační gynekologické vyšetření, vyšetření 

lymfatických uzlin a ultrazvuk. Stadium onemocnění se stanovuje na základě 

stagingových vyšetření, mezi která patří rentgen srdce a plic, rektoskopie, cytoskopie 

k vyšetření močových cest, odběr tumor markerů a histologické vyšetření vzorku tkáně. 

Platnost diagnózy lze potvrdit až po vyloučení metastáz do pochvy z jiných orgánů. 46, 47 

3.8.2 Léčba 

Léčba je závislá na stádiu onemocnění. V časných stádiích se využívá především 

chirurgie a radioterapie. Z chirurgických metod lze provést excize až kolpektomie, 

tedy odstranění pochvy. Základní volbou je radioterapie, především pak u pokročilých 
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karcinomů. Chemoterapie je v případě karcinomu pochvy málo efektivní, používá 

se pouze jako paliativní léčba. Neexistuje standardní chemoterapeutický režim. Využívá 

se cisplatina a mitomycin, ovšem s velmi nízkým efektem. V časných stadiích 

onemocnění se pětileté přežití pohybuje mezi 43–53 %, v pokročilých stadiích poté 

už jen mezi 13–28 %. 46, 47, 48 

3.9  Karcinom penisu 

Jedná se o relativně vzácný karcinom postihující především glans penis a prepucium. 

Nejčastěji (95 %) se jedná o spinocelulární karcinom, který se vyskytuje především 

u mužů vyššího věku (nad 40 let). V roce 2016 dosáhla incidence 1,9 na 100 000 osob 

a mortalita 0,8 na 100 000 osob. Onemocnění se vyskytuje častěji v některých zemích 

Afriky, Asie a Jižní Ameriky, kde se rutinně neprovádí novorozencům obřízka. 30, 49, 50 

Významnými rizikovými faktory pro vznik karcinomu penisu jsou nedostatečná hygiena 

a retence smegmatu. Smegma je bělavá hmota hromadící se pod předkožkou, 

která vzniká jako vedlejší produkt působení bakterií. Na vzniku onemocnění se podílí 

i infekce vysokorizikovými typy HPV 16 a 18. 49, 50 

3.9.1  Klinická manifestace a diagnostika 

Vzniku karcinomu obvykle předchází vznik před-nádorového ložiska, 

které má mechovitý vzhled, je začervenalé a vyskytuje se na žaludu penisu. 

Toto ložisko se postupně šíří do okolí. Karcinom se potom na penisu projevuje 

jako vřídek, uzlík nebo zarudlé místo. Může se objevit nebolestivé zvětšení uzlin 

v tříslech, které je projevem metastazování karcinomu. 49 

Diagnostika se stanovuje na základě aspekce a potvrzení histologickým vyšetřením 

vzorku tkáně. Pohmatem a ultrazvukovým vyšetřením se zjišťuje postižení regionálních 

uzlin. 49 

3.9.2  Léčba 

Léčba se stanovuje individuálně na základě typu a rozsahu nádorového onemocnění. 

U málo pokročilých forem karcinomů se využívá ošetření laserem případně chirurgické 

metody. Na základě rozsahu onemocnění lze z chirurgických metod použít 



37 
 

konzervativní excizi, která zanechává pouze malé kosmetické a funkční následky. 

U pokročilejších forem se dostáváme k částečnému či úplnému odstranění penisu, 

přičemž při úplném odstranění je močová trubice vyústěna na hrázi. 49 

Mezi tradiční metody léčby spinocelulárního karcinomu penisu patří radioterapie, 

pro kterou se udává pětileté přežití mezi 66–92 %. Chemoterapie se využívá především 

při postižení uzlin, které jsou nevhodné pro léčbu radioterapií. Nejčastěji se využívá 

cisplatina, 5-fluorouracil, metotrexát, bleomycin a vinkristin. Dlouhodobého vyléčení 

ovšem dosahuje pouze chirurgická a radiační léčba. 49, 51 

3.10  Anální karcinomy 

Jedná se o vzácnější onemocnění, jehož incidence v České republice byla v roce 2016 

1,76 na 100 000 obyvatel. Onemocnění postihuje anální kanál, který tvoří konec 

tlustého střeva, a peri-anální oblasti kůže. Většinu případů tvoří spinocelulární 

karcinom, méně se vyskytují adenokarcinom nebo kloakogenní (basaloidní) karcinom. 

30, 52, 53 

V 90 % případů se etiologicky uplatňuje infekce vysokorizikovým typem HPV 16 

a imunosuprese, proto se nejčastěji vyskytuje u HIV pozitivních pacientů. Rizikovými 

faktory pro vznik jsou anální pohlavní styk, vyšší počet sexuálních partnerů, kouření 

a již zmíněná HIV infekce. 52, 53 

3.10.1  Klinická manifestace a diagnostika  

Prvním příznakem bývá krvácení z konečníku, které může být mylně přisuzováno 

hemoroidům. Mezi další symptomy patří bolest při defekaci, svědění, změna 

ve frekvenci stolic a bolestivé nucení na stolici. 52, 54 

Diagnóza se stanovuje na základě aspekce, anoskopie, rektoskopie, které umožňují 

vyšetření konečníku a odběr vzorků pro histologické vyšetření. Rozsah karcinomu 

a jeho případné prorůstání lze zobrazit za pomoci transrektálního ultrazvuku. 

Přítomnost metastáz se potvrzuje ultrazvukem, CT vyšetřením břicha a pánve. 52, 54 
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3.10.2  Léčba 

Dříve byla základem léčby chirurgická resekce, která výrazně snižovala kvalitu života 

pacientů z důvodu trvalé kolostomie (umělý vývod tlustého střeva). 

Dnes se z chirurgických metod u málo pokročilých karcinomů bez invaze do sfinkteru 

využívá excize. K léčbě análního karcinomu se využívá především chemoradioterapie 

zachovávající funkci svěrače. K chemoterapii se využívá 5-fluorouracil, cisplatina 

a mitomycin. Využitím radioterapie s konkomitantní chemoterapií je dosaženo 

kompletní regrese u 90 % případů a pětileté přežívání u 70 % pacientů. 53 
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4. METODICKÁ ČÁST 

4.1  Metody výzkumu 

Data pro tuto diplomovou práci byla získána pomocí dotazníkového šetření 

prováděného na dvou středních školách v Ústeckém kraji. Dotazníky byly rozdány 

mezi studenty prvního až čtvrtého ročníku. Celkem bylo rozdáno 228 dotazníků 

na Gymnáziu Chomutov a 100 dotazníků na Vyšší odborné škole ekonomické, sociální 

a zdravotnické, Obchodní akademii, Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické 

škole, Most (VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most).  

4.2  Struktura dotazníku 

Dotazník se skládal z několika částí. Na úvodní straně byl popsán cíl dotazníkového 

šetření, anonymita a postup pro správné vyplnění. Dotazník se skládal z uzavřených 

otázek, jedinou otevřenou otázkou byla otázka na věk respondenta. Následovaly 

otázky na sociodemografické údaje respondentů. Tyto otázky se týkaly pohlaví, věku, 

náboženství a kouření. 

V další části dotazníku vybírali studenti z více nabízených možností odpovědi na otázky, 

u některých bylo možné zvolit více odpovědí. Otázky se týkaly rakoviny děložního 

čípku, co ji způsobuje, možnosti ochrany a jakým způsobem se přenáší virus způsobující 

toto onemocnění. Další série otázek se týkala očkování proti HPV. Zjišťovala 

se například proočkovanost, kdo rozhodoval o očkování, kdy je nejvhodnější doba 

pro vakcinaci, důvody, proč by se studenti nechtěli nechat očkovat proti HPV, 

ale i zájem o vakcinaci ze strany neočkovaných. 

Poslední část dotazníku se skládala ze dvou otázek obsahujících tvrzení, ke kterým 

studenti vyjadřovali svůj názor. Pomocí Lickertovy škály uváděli, zda s uvedenými 

výroky souhlasí či nesouhlasí. První z otázek obsahovala 8 tvrzení, pomocí nichž 

se zjišťovalo, zda mají respondenti obavy z nákazy lidskými papilomaviry a jejich názory 

na léčbu a prevenci infekce lidskými papilomaviry, rakoviny děložního čípku či rakoviny 

penisu. Druhá otázka zahrnovala výroky o očkování proti HPV, nákaze lidskými 

papilomaviry, rakovině děložního čípku a rakovině penisu. Zjišťovala se důvěra 

studentů k vakcinaci a její důležitost v předcházení onemocnění.  
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4.3  Zpracování dotazníků 

Celkový počet vrácených dotazníků byl 297. Celkem bylo rozdáno 328 dotazníků, 

návratnost tedy byla 90,6 %. Po vyřazení špatně vyplněných dotazníků bylo 

do závěrečné analýzy použito 291 dotazníků, tedy 88,7 % z rozdaných dotazníků. 

Data byla převedena a poté zpracována pomocí počítačového programu Microsoft 

Excel. Tento program jsem využila pro deskriptivní statistiku dat, tvorbu grafů 

a tabulek. 

Ke statistickému zpracování otázek číslo 14 a 15 v dotazníku, ve kterých respondenti 

uváděli, do jaké míry souhlasí s uvedenými tvrzeními, byl použit t-test s pomocí 

softwaru SPSS pro Windows (PASW software version 18.0, IBM Corporation, NY, U. S., 

2009). Pomocí tohoto testu se zjišťovalo, zda jsou rozdíly mezi odpověďmi žen a mužů 

významné. Taktéž byl tento test byl použit pro statistické zhodnocení rozdílů mezi 

znalostmi mužů a žen. Statistické vyhodnocení závislosti znalostí studentů na věku bylo 

zpracováno za pomocí Pearsonova chí kvadrátu. 

 



41 
 

5. VÝSLEDKY 

5.1 Sociodemografické údaje respondentů 

Většinu respondentů tvořily ženy (73,5 %), zatímco muži tvořili pouhých 26,5 %. 

Průměrný věk (± směrodatná odchylka; SO) byl 17 ± 1,2 let. Mezi dotazovanými 

významně převládali nevěřící (93,5 %) a nekuřáci (92,4 %). 

Tabulka 3: Sociodemografické údaje respondentů (n = 291) 

  Počet respondentů Procentuální zastoupení 

Pohlaví     

žena 214 73,5 % 

muž 77 26,5 % 

Náboženství   

věřící 19 6,5 % 

nevěřící 272 93,5 % 

Kouření   

kuřák 22 7,6 % 

nekuřák 269 92,4 % 

Tabulka 4: Věkové složení a průměrný věk respondentů (n = 291) 

Věk Počet respondentů 

15 40 

16 63 

17 78 

18 73 

19 37 

Průměrný věk ± SO 17 ± 1,2 

5.2 Znalost pojmu rakovina děložního čípku nebo rakovina 
penisu 

Z počtu 291 respondentů pouze 1 odpověděl negativně. Tedy 99,7 % respondentů 

již někdy slyšelo pojem rakovina děložního čípku nebo rakovina penisu a 0,3 % pojem 

nezná. 
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Tabulka 5: Znalost pojmu rakovina děložního čípku (n = 291) 

 Počet respondentů Procentuální zastoupení 

Znám pojem rakovina děložního čípku 290 99,7 % 

Neznám pojem rakovina děložního čípku 1 0,3 % 

5.3 Virus zodpovědný za vznik rakoviny děložního čípku 

U otázky, který virus je zodpovědný za vznik rakoviny děložního čípku, bylo možné 

uvést pouze jednu odpověď. Největší část respondentů uvedla, že rakovina děložního 

čípku je způsobena infekcí lidskými papilomaviry (73,2 %). Odpověď nevím vybralo 

21,0 % dotazovaných. Infekce cytomegalovirem (CMV) byla uvedena ve 3,1 % případů 

a infekce lidským virem imunitní nedostatečnosti (HIV) označilo 2,7 % respondentů. 

 

Graf 1: Virus zodpovědný za vznik rakoviny děložního čípku (n = 291) 

5.4 Příčina vzniku rakoviny děložního čípku 

Nejčastěji jako příčinu vzniku rakoviny děložního čípku studenti uvedli přítomnost 

infekce HPV (66,0 %), dále promiskuitu, tedy časté střídání sexuálních partnerů 

(11,7 %). Odpověď na tuto otázku neznalo 10,7 % respondentů. Mezi další odpovědi 

patřily nepravidelné gynekologické prohlídky (6,9 %), porucha imunity (2,7 %), snižující 

se věk prvního pohlavního styku (1,0 %) a kouření (1,0 %). Bylo možné zadat pouze 

jednu odpověď. 
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Graf 2: Příčina vzniku rakoviny děložního čípku (n = 291) 

5.5 Ochrana před rakovinou děložního čípku 

U této otázky bylo možné zadat více odpovědí. Jako nejúčinnější způsob ochrany 

před rakovinou děložního čípku bylo označeno očkování (79,7 %). Druhou nejčastější 

odpovědí byla pravidelná návštěva gynekologa (65,3 %), dále chráněný pohlavní styk 

(39,2 %), léky (3,4 %), hormonální antikoncepce (2,7 %) a 1,7 % uvedlo nevím. 

 

Graf 3: Ochrana před rakovinou děložního čípku (n = 291) 
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5.6 Důsledky infekce lidskými papilomaviry 

Na otázku, co vše může nákaza lidskými papilomaviry způsobit, bylo opět možné 

označit více odpovědí. Jako nejčastější odpovědi byly označeny rakovina děložního 

čípku (82,8 %) a rakovina penisu (73,2 %). Mezi další možnosti patřily genitální 

bradavice (27,1 %), AIDS (15,1 %), nevím (10,7 %) a zánět mozkových blan (4,1 %). 

 

Graf 4: Důsledky infekce lidskými papilomaviry (n = 291) 

5.7 Způsob přenosu HPV 

Většina respondentů (59,3 %) uvedla jako způsob přenosu viru způsobujícího rakovinu 

děložního čípku pohlavní styk. Druhým nejčastějším způsobem byl přenos krví (24,8 %), 

14,8 % uvedlo, že nezná odpověď a pouhé 1,0 % označilo jako odpověď přenos 
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Graf 5: Způsob přenosu HPV (n = 290) 

5.8 Očkování proti papilomavirům 

Přestože bylo na školách celkem 62,5 % studentů očkovaných, pouze 56,4 % uvedlo, 

že již někdy slyšelo o očkování proti papilomavirům. Mohlo zde dojít k nepochopení 

otázky, studenti např. znají očkování pouze pod pojmem očkování proti rakovině 

děložního čípku, ne jako očkování proti lidským papilomavirům. O očkování dosud 

neslyšelo 35,7 % dotazovaných studentů. Odpověď nevím zvolilo 7,9 % respondentů. 

Tabulka 6: Očkování proti papilomavirům (n = 291) 

 Počet respondentů Procentuální zastoupení 

Slyšel jsem o očkování proti HPV 164 56,4 % 

Neslyšel jsem o očkování proti HPV 104 35,7 % 

Nevím 23 7,9 % 

5.9 Nejvhodnější doba pro očkování  

Jako nejvhodnější dobu pro očkování proti rakovině děložního čípku nebo rakovině 

penisu považuje 73,2 % respondentů období od 9–10 let a před prvním pohlavním 

stykem. Druhá nejčastější odpověď byla od 18 let (10,0 %). Možnost nevím vybralo 

8,6 % dotazovaných. Jako vhodnou dobu pro očkování po prvním pohlavním styku 
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označilo 5,2 % respondentů a odpověď ihned po narození 3,1 %. U této otázky bylo 

možné zvolit pouze jednu odpověď. 

 

Graf 6: Nejvhodnější doba pro očkování proti rakovině děložního čípku (n = 291) 

5.10  Stejná vakcína pro muže i ženy  

U otázky, zda se může muž očkovat proti rakovině penisu stejnou vakcínou jako žena 

proti rakovině děložního čípku, bylo možné vybrat jednu odpověď. Nejčastější odpověď 

byla ne, tedy že se muži očkují jinou vakcínou než ženy (44,3 %). Druhá nejčastější 

odpověď byla nevím (40,2 %) a pouze 15,5 % respondentů zvolilo ano, to znamená, 

že se muži mohou očkovat stejnou vakcínou jako ženy. 

 

Graf 7: Stejná vakcína pro muže i ženy (n = 291) 
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5.11  Proočkovanost 

Na obou školách je poměrně vysoký počet očkovaných. Z celkového počtu 291 

respondentů bylo 182 očkovaných proti lidskému papilomaviru, tedy 62,5 %. Čtvrtina 

(25,4 %) dotazovaných nebyla očkovaná proti lidskému papilomaviru a 12,0 % 

respondentů nevědělo, zda jsou očkovaní nebo ne. Celková proočkovanost 

na Gymnáziu Chomutov byla 61,2 % a na VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most bylo 66,7 % 

dotazovaných studentů očkovaných proti HPV. Na obou školách bylo výrazně více 

očkovaných žen než mužů. Porovnání proočkovanosti podle pohlaví shrnuje Tabulka 7. 

 

Graf 8: Proočkovanost (n = 291) 

Tabulka 7: Porovnání proočkovanosti na školách podle pohlaví (Gymnázium Chomutov 
n = 219, VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most n = 72) 

    
Gymnázium Chomutov VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most 

Očkovaní 

Muži 2,7 % 0,0 % 

Ženy 58,4 % 66,7 % 

Celkem 61,2 % 66,7 % 

Neočkovaní 

Muži 21,0 % 4,2 % 

Ženy 5,0 % 19,4 % 

Celkem 26,0 % 23,6 % 

Nevím 

Muži 9,6 % 1,4 % 

Ženy 3,2 % 8,3 % 

Celkem 12,8 % 9,7 % 

62,5%

25,4%

12,0%

Očkovaní

Neočkovaní

Nevím

https://www.youtube.com/watch?v=5ZA5nCJvKR8&feature=youtu.be
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5.12  Kdo rozhodl o očkování proti HPV 

V naprosté většině případů rozhodli o očkování proti HPV rodiče (80,8 %), tedy otec 

nebo matka. V menší míře se na rozhodování podíleli lékaři (10,4 %) a 8,8 % 

dotazovaných rozhodlo samo o svém očkování proti HPV. 

 

Graf 9: Kdo rozhodl o očkování proti HPV (n = 182) 

5.13  Zájem o očkování proti HPV 

Pouze 30,2 % studentů, kteří nebyli očkovaní proti HPV (96 studentů), mělo zájem 

se nechat očkovat. Většina dotazovaných (40,6 %) nevěděla, zda má zájem o očkování 

a 29,2 % se nechtělo nechat očkovat proti HPV. 

 

Graf 10: Zájem o očkování proti HPV u neočkovaných studentů (n = 96) 

8,8%

80,8%

10,4%

Bylo to moje rozhodnutí

Otec/ matka

Lékař/ lékařka

30,2%

29,2%

40,6%

Mám zájem nechat se očkovat

Nemám zájem nechat se očkovat

Nevím
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5.14  Důvody proč se nenechat očkovat proti HPV 

U této otázky měli studenti vybrat z nabídnutého seznamu hlavní důvody proč 

by se nenechali očkovat proti HPV. Zde byla možnost vybrat maximálně tři odpovědi. 

Jako hlavní důvody uváděli respondenti pochybnosti o účinnosti vakcíny (31,9 %) 

a strach z nežádoucích účinků očkování (30,6 %). Další často uváděné důvody byly 

nedůvěra v očkování (26,0 %) či vysoká cena vakcíny (21,5 %). Žádný důvod, 

proč se nenechat očkovat (24,7 %), uváděli především očkovaní. Kompletní přehled 

důvodů uvádí Tabulka 8. 

Tabulka 8: Důvody proč se nenechat očkovat proti HPV (n= 288) 

  
Počet odpovědí 

Procentuální 
zastoupení 

Pochybnosti o účinnosti vakcíny 92 31,9 % 

Strach z nežádoucích účinků očkování 88 30,6 % 

Nedůvěra v očkování 75 26,0 % 

Nemám žádný důvod proč se nenechat očkovat 71 24,7 % 

Nikdo mi to nedoporučil 64 22,2 % 

Vysoká cena vakcíny 62 21,5 % 

Strach z injekcí 48 16,7 % 

V mém okolí není moc lidí, kteří by byli očkovaní 27 9,4 % 

Infekce lidskými papilomaviry pro mne představuje 
malé riziko 

19 6,6 % 

Nedostatek času 12 4,2 % 

5.15  Tvrzení o HPV infekci, rakovině děložního čípku a rakovině 
penisu 

V následující otázce uváděli respondenti, do jaké míry souhlasí s níže uvedenými 

tvrzeními. Studenti zde vyjadřovali míru souhlasu či nesouhlasu pomocí 5 -bodové 

Lickertovy škály (kde 1 = naprosto souhlasím, 5 = naprosto nesouhlasím). Přehled 

odpovědí shrnuje Tabulka 9, ve které jsou uvedené průměrné hodnoty spolu 

se směrodatnými odchylkami. Ke statistickému zpracování dat byl použit t-test. 

Statisticky významné rozdíly mezi odpověďmi žen a mužů jsou u otázek, u kterých je 
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hodnota p ˂ 0,05. Signifikantní rozdíl mezi názory obou pohlaví byl u několika tvrzení. 

Ženy mají větší obavy z nákazy lidskými papilomaviry a onemocnění rakovinou 

děložního čípku než muži, v tomto případě onemocnění rakovinou penisu. Zároveň 

ženy více věří, že nákaza lidskými papilomaviry lze vyléčit, a že všichni mají stejnou 

šanci se nakazit a nemohou toto riziko nijak ovlivnit. Naopak muži spíše souhlasí s tím, 

že dokáží infekci lidskými papilomaviry předcházet. 

Tabulka 9: Tvrzení o HPV infekci a rakovině děložního čípku (n = 291) 

  

Muži  Ženy  p 

Mám obavy, že bych mohl/a 
onemocnět rakovinou děložního 
čípku, rakovinou penisu 

3,4 
± 1,1 

Ani 
souhlasí/ ani 
nesouhlasí 

2,9  
± 1,1 

Ani 
souhlasí/ ani 
nesouhlasí 

0,004 

Obávám se, že bych se mohl/a nakazit 
lidskými papilomaviry 

3,5 
± 0,9 

Ani 
souhlasí/ ani 
nesouhlasí 

3,1 
± 1,1 

Ani 
souhlasí/ ani 
nesouhlasí 

0,006 

Všichni mají stejnou šanci se nakazit 
lidskými papilomaviry, nemohu toto 
riziko nijak ovlivnit 

3,6 
± 1,2 

Spíše 
nesouhlasí 

3,1 
± 1,3 

Ani 
souhlasí/ ani 
nesouhlasí 

0,003 

Rakovině děložního čípku/rakovině 
penisu dokážu předejít 

2,2 
± 0,8 

Souhlasí 
2,4 

± 1,0 
Souhlasí 0,223 

Infekci lidskými papilomaviry dokážu 
předcházet 

2,2 
± 0,7 

Souhlasí 
2,4 

± 1,0 
Souhlasí 0,021 

Věřím, že nákaza lidskými 
papilomaviry lze vyléčit 

2,7 
± 0,9 

Spíše 
souhlasí 

2,4 
± 0,9 

Souhlasí 0,008 

Rakovina děložního čípku či rakovina 
penisu je obvykle léčitelná, pokud se 
odhalí včas 

2,1 
± 0,9 

Souhlasí 
2,1 

± 0,8 
Souhlasí 0,856 

Na rakovinu děložního čípku či 
rakovinu penisu se již neumírá 

3,4 
± 1,1 

Ani 
souhlasí/ ani 
nesouhlasí 

3,3 
± 1,1 

Ani 
souhlasí/ ani 
nesouhlasí 

0,216 
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5.16  Tvrzení o očkování proti HPV 

V poslední otázce studenti opět uváděli svůj názor na tvrzení, tentokrát týkající 

se očkování proti HPV. Svůj souhlas či nesouhlas vyjadřovali pomocí Lickertovy škály, 

stejným způsobem jako u předchozí otázky. Přehled tvrzení a průměrných hodnot 

(± směrodatná odchylka) odpovědí uvádí Tabulka 10. Ke statistickému zhodnocení byl 

opět použit t-test. U této otázky bylo rozdílů v názorech mezi muži a ženami méně. 

Ženy pociťují významně více potřebu očkování proti HPV. Muži naopak spíše souhlasí 

s tím, že vakcinace vede k promiskuitě a k dřívějšímu započetí sexuálního života. 

Tabulka 10: Tvrzení o očkování proti HPV (n = 291) 

  

Muži Ženy p 

Obávám se nežádoucích účinků vakcíny 
proti HPV 

3,3 
± 1,2 

Ani 
souhlasí/ ani 
nesouhlasí 

3,4 
± 1,2 

Ani 
souhlasí/ ani 
nesouhlasí 

0,648 

Domnívám se, že vakcína proti HPV 
nebyla dostatečně testována 

3,4 
± 1,0 

Ani 
souhlasí/ ani 
nesouhlasí 

3,6 
± 1,1 

Spíše 
nesouhlasí 

0,205 

Jsem znepokojen/a vedlejšími účinky 
po očkování, které se mohou v 
budoucnu objevit 

3,1 
± 1,0 

Ani 
souhlasí/ ani 
nesouhlasí 

3,4 
± 1,2 

Ani 
souhlasí/ ani 
nesouhlasí 

0,077 

Nepotřebuji očkování proti HPV 
3,1 

± 1,0 

Ani 
souhlasí/ ani 
nesouhlasí 

4,2 
± 1,1 

Nesouhlasí 0,000 

HPV vakcína je důležitá v předcházení 
rakovině děložního čípku 

2,0 
± 0,9 

Souhlasí 
1,8 

± 0,9 
Souhlasí 0,057 

HPV vakcína je důležitá v předcházení 
genitálním bradavicím 

2,5 
± 0,9 

Spíše 
souhlasí 

2,7 
± 1,1 

Spíše 
souhlasí 

0,206 

HPV vakcína je důležitá v předcházení 
rakovině penisu 

2,2 
± 0,9 

Souhlasí 
2,1 

± 0,9 
Souhlasí 0,246 

HPV očkování vede k promiskuitě  
3,8 

± 1,0 
Spíše 

nesouhlasí 
4,2 

± 1,0 
Nesouhlasí 0,001 

HPV očkování podporuje započetí 
sexuálního života v nižším věku 

3,8 
± 1,0 

Spíše 
nesouhlasí 

4,2 

± 0,9 
Nesouhlasí 0,002 
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5.17  Znalosti studentů o HPV infekci a rakovině děložního čípku 

Vybrané otázky v dotazníku byly ohodnoceny body k zhodnocení znalostí studentů 

o HPV infekci. Hodnoceny byly otázky číslo: 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9. Za každou správnou 

odpověď byl přidělen 1 bod, maximální počet bodů byl tedy 11. Průměrný počet bodů 

(± směrodatná odchylka; SO) všech respondentů byl 6,5 ± 2,2. Počet získaných bodů 

se pohyboval v rozmezí 0–11. Lépe si vedli studenti Gymnázia Chomutov. Na obou 

školách měly významně lepší výsledky ženy než muži (p = 0,002). S narůstajícím věkem 

respondentů se zvyšoval i počet získaných bodů (p ˂ 0,001). Průměrný počet bodů 

v závislosti na věku shrnuje Tabulka 12. Očkovaní měli oproti skupině studentů, 

kteří nebyli očkovaní nebo odpověděli nevím, lepší znalosti (p ˂ 0,001). 

Tabulka 11: Znalosti studentů o HPV infekci podle pohlaví a očkovanosti (n = 291) 

 Průměr 
 ± SO 

Muži Ženy Očkovaní Neočkovaní Nevím 

Gymnázium 
Chomutov 

6,8 ± 2,3 6,0 ± 2,3 7,3 ± 2,1 7,4 ± 2,0 6,6 ± 2,1 4,9 ± 2,5 

VOŠ, OA, 
SPgŠ a SZŠ 

Most 
5,6 ± 1,9 4,3 ± 1,9 5,7 ± 1,8 5,8 ± 1,8 5,9 ± 1,7 3,6 ± 1,3 

Celkově 6,5 ± 2,2 5,9 ± 2,3 6,8 ± 2,1 6,9 ± 2,1 6,4 ± 2,1 4,6 ± 2,3 

Tabulka 12: Průměrný počet znalostních bodů podle věku (n = 291) 

Věk 15 16 17 18 19 

Průměrný počet 
bodů ± SO 

5,6 ± 2,1 5,7 ± 2,2 6,3 ± 2,1 7,6 ± 1,8 7,3 ± 2,3 
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6. DISKUSE 

V diplomové práci se zabývám znalostmi studentů středních škol o lidských 

papilomavirech, onemocněních, které způsobují, a o očkování proti lidským 

papilomavirům. Z výsledků dotazníkového šetření, které bylo prováděno na dvou 

středních školách, vyplývají jasné rozdíly mezi znalostmi žen a mužů. Muži, stejně tak 

jako neočkovaní a mladší studenti, měli daleko menší znalosti a povědomí především 

o očkování proti HPV. Zároveň byl velmi malý zájem od neočkovaných studentů nechat 

se v budoucnu proti papilomavirům očkovat. 

Většinu respondentů v dotazníkovém šetření tvořily ženy s průměrným věkem 17 let. 

Studenti měli dobré znalosti především v obecných otázkách. To znamená, že většina 

zná pojem lidské papilomaviry, co způsobují a jak se před nimi chránit. Jejich znalosti 

ovšem byly horší v otázkách ohledně očkování. Poměrně vysoké procento (35,7 %) 

studentů nikdy neslyšelo o očkování proti lidským papilomavirům. Většina 

respondentů nevěděla, zda lze použít stejnou očkovací látku pro muže a ženy. 

Dokonce 12 % studentů nevědělo, zda jsou proti nim očkováni nebo ne.  

Ačkoli bylo celkem 62,5 % respondentů očkovaných, pouze 56,4 % uvedlo, že již někdy 

slyšeli o očkování proti HPV. Problémem může být, že je vakcína vnímána 

a propagována pouze jako prevence rakoviny děložního čípku. Pouze 27,1 % studentů 

vědělo, že lidské papilomaviry způsobují genitální bradavice, zatímco rakovinu 

děložního čípku uvedlo 82,8 % studentů. Tato informace souvisí i s nízkou 

proočkovaností mužů (2,7 %) a s tím, že jen 15,5 % studentů vědělo, že se muži mohou 

nechat očkovat stejnou vakcínou jako ženy. 

Zarážející ovšem je, že pouze 30,2 % neočkovaných studentů by mělo zájem nechat 

se naočkovat proti HPV. Zbytek studentů zájem o očkování neměl, nebo se nedokázal 

rozhodnout. Nejčastěji uváděné důvody, proč by se nechtěli nechat očkovat, souvisely 

s nedůvěrou studentů v očkování. Studenti mají pochybnosti ohledně účinnosti vakcín 

(31,9 %), bojí se možných nežádoucích účinků (30,6 %) a nedůvěřují očkování (26,0 %).  

Podobných výsledků bylo dosaženo i v jiných studiích. Například v Řecku, kde byly 

rozdány dotazníky studentům, uvedlo 28,5 % neočkovaných dívek, že nemají zájem 

o očkování. V německé studii probíhající v Berlíně projevilo 28,8 % neočkovaných dívek 
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a 36,6 % neočkovaných chlapců nezájem o očkování proti HPV. Důvody k neočkování 

se shodovaly s těmi, které byly zjištěny během mého dotazníkového šetření. Nejvíce 

se studenti báli nežádoucích účinků vakcíny- 60 % řeckých studentek, 50 % dívek 

a 14,1 % chlapců z německé studie. Mezi nejčastěji uváděnými důvody v řecké studii 

dále byly – nedostatek informací ohledně očkování, vakcína byla teprve nedávno 

vyvinuta a fakt, že jim lékař očkování nedoporučil. Naopak v Německu muži nejčastěji 

uváděli, že nejsou v ohrožení HPV infekce. Dívky poté uváděly pochybnost o účinnosti 

očkování. 55, 56 

Tyto nejčastěji uváděné důvody pravděpodobně souvisí s nedostatkem informací. 

V dnešní době často lidé čerpají informace na internetu, mnohdy z nedůvěryhodných 

zdrojů, a na základě takto získaných údajů mají z očkování strach a nevěří v jeho 

účinnost. Studenti nejsou dostatečně informováni ohledně možností ve vakcinaci 

a jejich benefitech, což ukazuje i fakt, že dalším z často uváděných důvodů, 

proč se nenechat očkovat, bylo, že studentovi nikdo očkování nedoporučil. 

Tento důvod uvedla více než pětina studentů (22,2 %) a může souviset i s přístupem 

lékařů, kteří nepodávají dostatečné informace o možnostech nepovinného očkování.  

Přitom je to právě doporučení zdravotníků, které má významný vliv na rozhodnutí 

o vakcinaci, jak uvádí Barnard et al. ve své studii. Z výsledků práce dokonce vyplývá, 

že se jedná o nejsilnější prediktor očkování. Ze zprávy v odborném časopise Morbidity 

and Mortality Weekly Report, kde Stockley et al. porovnávají doporučení o očkovaní 

pro ženy a muže, plynou viditelné rozdíly. Zatímco dívkám bylo očkování ze strany 

lékařů v roce 2012 doporučeno v 61,0 %, to samé očkování bylo doporučeno pouze 

28,0 % chlapců. V roce 2013 už se situace zlepšila a očkování bylo lékaři doporučeno 

64,4 % dívek a 41,6 % chlapců, zároveň došlo k výraznému zvýšení proočkovanosti. 

Proto je důležitá edukace studentů zejména ze strany lékařů. Vakcinace by měla být 

více propagována ale i ve škole či prostřednictvím médií. Možností jsou i informační 

letáky v prostředí čekárny lékaře či v lékárnách. 20, 57 

Znalosti studentů o infekci HPV jsem zjišťovala pomocí sedmi otázek v dotazníku, 

které byly ohodnoceny body. Za každou správnou odpověď získali studenti 1 bod, 

celkem mohli získat 11 bodů. Takto lze alespoň rámcově zjistit, jaké vědomosti studenti 

mají o infekci HPV, a sledovat je v závislosti na věku, pohlaví či proočkovanosti. 
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Nejméně znalostí měli studenti ve věku 15 a 16 let, kteří získali v průměru 5,6, 

respektive 5,7 bodu. Vzhledem k tomu, že očkování má pouze profylaktické účinky 

a není účinné na již vzniklou infekci, je nejvhodnější doba pro očkování před započetím 

sexuálního života. S přihlédnutím na fakt, že se během života s infekcí HPV setká 80 % 

populace, by bylo vhodné zvýšit povědomí takto mladých lidí ohledně HPV a očkování. 

Znalosti starších studentů, tedy studentů ve věku 17–19 let, byly sice o něco lepší, 

ovšem u nich již může být na očkování pozdě. Ve smyslu, že se již mohli setkat 

s některým z typů HPV a vakcína pak již nebude účinná. Proto si myslím, že by 

se informace ohledně nemocí způsobených lidskými papilomaviry měly dostat již 

k mladším studentům, kteří ještě nezačali sexuálně žít, potažmo k rodičům těchto 

studentů. Ve většině případů (80,8 %) to totiž byli právě rodiče, kteří rozhodli 

o očkování svých dětí proti lidským papilomavirům. 

V některých zemích mají ovšem mladí lidé daleko méně znalostí ohledně HPV 

a očkování. Příkladem může být Turecko, ve kterém probíhala v roce 2012 studie 

s 800 studenty. Během této studie bylo zjištěno, že 88,0 % zúčastněných studentů 

nikdy neslyšelo o lidských papilomavirech. Pouze 7,4 % tureckých studentů vědělo, 

že se přenášejí sexuálním kontaktem, zatímco u nás na tuto otázku správně 

odpovědělo 59,3 % studentů, a jen 8,0 % z nich uvedlo, že lidské papilomaviry mohou 

způsobit rakovinu. Z této studie dále vyplynulo, že jen 8,7 % studentů již někdy slyšelo 

o očkování proti HPV, v porovnání s 56,4 % studentů u nás, a že pouhých 0,3 % 

tureckých studentů bylo očkovaných. 58 

V evropských zemích se znalosti studentů značně odlišují, jak vyplývá 

ze systematického přehledu z roku 2015. Zatímco o HPV ve Švédsku slyšelo pouze 5 % 

dospívajících, v Itálii tento pojem znalo 92 % mladých lidí. Očkování proti HPV znali 

nejvíce opět italští studenti, kde 94,5 % dívek a 71,3 % chlapců již slyšelo o tomto 

očkování. Naopak ve Švédsku o tomto očkování mělo povědomí pouze 9,2 % dívek, 

v jedné ze studií dokonce pouze 1,1 %. 59 

Proočkovanost na Gymnáziu Chomutov byla 62,7 %, z toho 2,7 % tvořili muži. 

Proočkovanost na VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most byla 66,7 %, mezi nimiž nebyl žádný muž. 

Podle dat VZP byla v České republice proočkovanost v roce 2017 52,7 %. Ovšem tato 

čísla jsou vztažená na cílovou populaci, tedy ve věkové skupině třináctiletých dívek. 
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Průměrný věk studentů v tomto dotazníkovém šetření byl 17 let. Pro rok 2014, 

kdy těmto studentům bylo 13 let, se uvádí proočkovanost ČR 65,4 %. Tedy hodnota 

srovnatelná se zjištěnou proočkovaností. V porovnání s ostatními zeměmi Evropské 

Unie máme proočkovanost poměrně vysokou. Vyšší pokrytí vakcinací je např. ve Velké 

Británii, kde je naočkováno 85,9 % cílové populace, ve Švédsku dosáhla proočkovanost 

80,0 % a v Itálii 70,1 %. Naopak nižší proočkovanost je např. ve Francii, kde bylo 

vakcinováno pouze 19,1 % cílové populace, dále v Bulharsku 14,1 % populace 

a v Polsku 23,0 %. Mezi země se srovnatelnou proočkovaností s Českou republikou 

patří Belgie (55,5 %), Nizozemí (53,0 %) a Švýcarsko (51,0 %). 21, 60 

Dotazník dále obsahoval dvě otázky, ve kterých měli studenti popsat míru svého 

souhlasu nebo nesouhlasu s uvedenými tvrzeními, která se týkala infekce lidskými 

papilomaviry a očkování proti HPV. Ženy daleko více než muži pociťovaly potřebu 

očkování proti HPV a měly větší obavy z nákazy lidskými papilomaviry a onemocnění 

jež způsobují. Zároveň více věřily, že nákaza lidskými papilomaviry lze vyléčit 

a že všichni mají stejnou šanci se nakazit a nemohou toto riziko nijak ovlivnit. 

Naopak muži spíše souhlasili s tím, že dokáží infekci lidskými papilomaviry předcházet 

a ve větší míře souhlasili s tím, že vakcinace vede k promiskuitě a k dřívějšímu započetí 

sexuálního života.  

Kvůli nízkému počtu respondentů a faktu, že dotazníky byly rozdány na dvou školách, 

přičemž obě jsou v Ústeckém kraji, nelze data z diplomové práce vztahovat na celou 

populaci České republiky. Stejně tak rozdíly mezi názory mužů a žen se mohou 

v celkové populaci lišit, vzhledem k tomu, že většinu (73,5 %) respondentů mého 

dotazníkového šetření tvořily ženy. Za důležitý faktor považuji také náboženství, 

které významně ovlivňuje životní styl jedince, tedy i sexuální život. Naprostá většina 

(93,5 %) studentů byla nevěřících, výsledky by se tedy mohly lišit v oblastech s vyšším 

počtem věřících. 
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7. ZÁVĚR 

Informovanost studentů středních škol o infekci lidskými papilomaviry a rakovině 

děložního čípku je uspokojivá. Ovšem znalosti a informovanost studentů ohledně 

očkování proti HPV jsou horší. Z výsledků vyplývá, že větší povědomí o očkování 

a infekci HPV mají ženy než muži a starší studenti oproti mladším. 

Proočkovanost na těchto středních školách byla 62,5 %, což odpovídá proočkovanosti 

České republiky v roce 2014 (65,4 %), kdy dotazovaným studentům bylo 13 let. 

Počet očkovaných by se mohl zvýšit pomocí lepší informovanosti cílové věkové skupiny 

a jejich rodičů, kteří mají velký vliv při rozhodování o vakcinaci proti HPV. Stejně 

tak zlepšením informovanosti lékařů, jejichž doporučení má významný dopad 

na rozhodnutí o očkování. Pro zlepšení postoje studentů k očkování by bylo zapotřebí 

zamezit špatným předsudkům, které mají, a poskytnout jim věrohodné a pravdivé 

informace o účinnosti a bezpečnosti vakcín. 
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8. POUŽITÉ ZKRATKY 

AORRP – adult-onset recurrent respiratory papillomatosis 

CIN – cervikální intraepiteliální neoplazie 

ČLS JEP – Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 

ČR – Česká republika 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

DVIN – diferencovaná vulvární intraepiteliální neoplazie 

EGFR – epidermal growth factor receptor 

FIGO – International Federation of Gynaecology and Obstetrics 

HIV – Human immunodeficiency virus 

HPV – Human papillomavirus 

JORP – juvenile-onset reccurent respiratory papillomatosis 

Např. – například 

Pap test – test podle Papanicolaoua 

SO – směrodatná odchylka 

Tzv. – takzvaný 

UVIN – nediferencovaná vulvární intraepiteliální neoplazie 

VEGF – vaskulární endoteliální růstový faktor 

VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ – Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, 

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola 

VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna 

WHO – World Health Organization 
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