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DOBA RIEŠENIA PROJEKTU 

 

11/2018 – 12/2020 

 

 

CIELE  PROJEKTU 

 

Cieľom projektu je overenie hypotézy, že genitálna infekcia ľudským papilomavírusom 

(HPV) v štádiu prekanceróz alebo karcinómu krčka maternice je spojená s urýchlením 

aterosklerózy nezávisle od tradičných kardiovaskulárnych rizikových faktorov a 

potenciálne zmeny je možné zachytiť použitím moderných diagnostických metód 

stanovenia arteriálnej tuhosti a funkcie endotelu. Ďalším cieľom projektu je následná 

identifikácia senzitívnych biomarkerov kardiovaskulárneho rizika u pacientiek s 

prekancerózami a karcinómom krčka maternice a identifikácia najrizikovejších skupín v 

skúmanej populácii použitím senzitívnych komplexných multidisciplinárnych metód. 

Výsledkom riešenia jednotlivých častí projektu má byť vytvorenie personalizovaného 

diagnostického algoritmu a jeho následná aplikácia v klinickej praxi za účelom zníženia 

zdravotnej záťaže spojenej s HPV infekciou a súvisiacimi ochoreniami. 

 

 

SÚČASNÝ STAV SKÚMANEJ PROBLEMATIKY 

 

Rakovina krčka maternice je jednou z najčastejších malignít u žien s odhadovanými 58 

300 novými prípadmi a 24 400 úmrtiami v Európe za rok 2012. Kauzálnym faktorom 

rakoviny krčka maternice je perzistujúca infekcia ľudským papilomavírusom (HPV). 

HPV infekcia je prvým známym nevyhnutným etiologickým faktorom karcinogenézy u 

ľudí. Bez prítomnosti HPV infekcie sa môžu rozvíjať dysplastické zmeny epitelu, 

nevzniká však cervikálny karcinóm. S karcinómom krčka maternice sú spájané 

vysokorizikové kmene HPV (HR-HPV), ktoré sú schopné integrácie HPV DNA do 

genómu hostiteľských epiteliálnych buniek s následnou expresiou vírusových génov pre 

produkciu onkoproteínov E6 a E7 a možnou neskoršou progresiou do invazívneho štádia 

ochorenia. Okrem prítomnosti HPV, vznik cervikálneho karcinómu je podmienený 

ďalšími faktormi, napr. anatomickou lokalizáciou infekcie, lokálnymi celulárnymi a 

tkanivovými pomermi, ako napr. proliferatívna aktivita epitelu, genetickými 

charakteristikami a imunitnými procesmi. Prevalencia anogenitálnej infekcie HPV u žien 

vo veku 25-35 rokov je okolo 30% a často sa jedná o infekcie HR-HPV. Perzistujúca 

infekcia môže progredovať do dysplastických zmien epitelu a rakoviny krčka maternice, 

pričom proces karcinogenézy trvá približne 12-15 rokov. Vďaka pomerne pomalej 

progresii cervikálnej intraepiteliálnej neoplázie do karcinómu, dobrej prístupnosti krčka 

maternice pre vyšetrenie a dostupným diagnostickým metódam je možné zachytiť v 

rámci sekundárnej prevencie skoré prekancerózne zmeny epitelu a účinne predchádzať 

rozvoju malignít. Dostupná ja tiež primárna prevencia HPV infekcie vo forme vakcíny. 

Napriek skutočnosti, že cervikálny karcinóm je dobre preventabilný, jeho incidencia v 

mnohých krajinách, vrátane Slovenskej republiky, dlhodobo neklesá.  
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Vďaka pokroku v liečbe sa zlepšujú výsledky a zvyšuje sa miera prežitia pacientiek s 

karcinómom krčka maternice. V súčasnosti sa dôraz kladie na pridružené zdravotné 

problémy a nežiadúce účinky liečby – a to najmä z hľadiska urogenitálnej a črevnej 

dysfunkcie a psychosociálnych následkov, ako sú poruchy nálady, úzkosť, akútna a 

posttraumatická stresová porucha. Paradoxom je, že oveľa v menšej miere sa venuje 

pozornosť riziku kardiovaskulárnych ochorení (KVO), ktoré môže byť významne 

zvýšené už v období pred stanovením diagnózy a následnej liečby. U žien s genitálnou 

HPV infekciou, bol zistený takmer 2,5-násobne vyšší výskyt závažných 

kardiovaskulárnych komplikácií (napr. infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda) v 

porovnaní s HPV-negatívnymi ženami, v prípade HR-HPV infekcie bol výskyt daných 

ochorení zvýšený takmer trojnásobne. Zvýšený výskyt KVO bol nezávislý na celkovom 

zdravotnom stave a tradičných rizikových faktoroch, ako sú napr. fajčenie, hypertenzia, 

obezita a dyslipidémia. V ďalšej štúdii bolo pozorované zvýšené riziko ischemických 

cievnych mozgových príhod a infarktu myokardu u pacientiek s cervikálnym 

karcinómom po aplikácii radiačnej terapie v porovnaní s bežnou populáciou, a to najmä v 

mladších vekových skupinách. Okrem možného vplyvu HPV infekcie je nutné brať do 

úvahy tiež lokálne a systémové neskoré účinky rádioterapie – cievne poškodenie spojené 

s degeneráciou endotelu, štiepením bazálnej membrány, depozíciou lipidov, fibrózou 

adventície a oklúziou lumenu ciev. Na druhej strane, u pacientov s malignitami hlavy a 

krku po rádioterapii bolo v prípade HPV-pozitivity tumoru zistené viac ako 4-násobne 

vyššie riziko cievnych mozgových príhod v porovnaní s pacientmi s HPV-negatívnymi 

tumormi. Dokumentovaný je prípad atypickej prezentácie cervikálneho karcinómu, ktorý 

bol diagnostikovaný sekundárne u 30-ročnej pacientky hospitalizovanej kvôli 

ischemickej cievnej mozgovej príhode, pričom u pacientky neboli prítomné tradičné 

rizikové faktory. Patofyziologické mechanizmy podmieňujúce súvis HPV infekcie s 

KVO zatiaľ nie sú presne definované. Predpokladá sa možné urýchlenie procesu 

aterosklerózy vplyvom chronického lokálneho vaginálneho zápalu spojeného so 

zvýšením hladín cirkulujúcich inflamačných mediátorov, podobne ako to bolo 

preukázané pri parodontitíde spôsobenej patogénom porphyromonas gingivalis. Okrem 

predpokladaných biologických mechanizmov zvýšeného výskytu KVO pri HR-HPV 

infekcii, významnú úlohu môžu zohrávať psychofyziologické mechanizmy. Zvýšený 

psychický stres má priame nežiadúce účinky na HPV-špecifickú imunitnú odpoveď, čo 

môže mať za následok vyššiu mieru progresie cervikálnych lézií.  

Projekt je zameraný na identifikáciu senzitívnych biomarkerov kardiovaskulárneho rizika 

a ich následnú aplikáciu v klinickej praxi u žien s prekancerózami a karcinómom krčka 

maternice. Navrhovaný projekt má prispieť k pochopeniu možných mechanizmov 

zvýšeného rizika KVO pomocou komplexného stanovenia najmodernejších biomarkerov 

urýchleného starnutia ciev, hemodynamických funkcií a autonómnej regulácie 

kardiovaskulárneho systému. Detailná analýza vzťahov medzi kardiovaskulárnymi,  

zápalovými, biochemickými a psychofyziologickými charakteristikami, anamnestickými 

údajmi a autonómnou nervovou reguláciou môže priniesť dôležité poznatky nevyhnutné 

pre personalizovanú sekundárnu prevenciu KVO na najvyššej úrovni. 
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VÝSKUMNÝ SÚBOR A METODIKA ZBERU ÚDAJOV:  
 

Vyšetrovaný súbor budú tvoriť pacientky s perzistujúcou HPV infekciou v štádiu 

prekanceróz a karcinómu krčka maternice a kontrolná skupina žien bez známok 

perzistujúcej HPV infekcie. 

 

Vytváranie databázy jednotlivých skupín účastníčok štúdie zahŕňa klinické vyšetrenia 

účastníčok štúdie, odbery vzoriek na laboratórne analýzy, zber anamnestických údajov a 

psychologických charakteristík. Gynekologické vyšetrenie s kolposkopiou a cytológiou 

bude realizované výlučne na základe zdravotnej indikácie. U zdravých žien v kontrolnej 

skupine bude na zaradenie do skupiny stačiť aj negatívny výsledok z poslednej 

preventívnej gynekologickej prehliadky (v prípade pravidelného absolvovania 

preventívnych prehliadok). 

Vyšetrenie začína odberom anamnestických údajov, základným vylúčením akútne 

prebiehajúcich ochorení (napr. infekcie dýchacích ciest apod.) a pokračuje odberom 

vzorky venóznej krvi na zistenie zápalových, biochemických a hematologických 

parametrov. Nasleduje zmeranie antropometrických parametrov (výška, váha, obvod 

pásu, distribúcia tuku a i.) a elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie. Ďalší priebeh 

spočíva v pripojení vyšetrovanej ku prístrojom, ktoré snímajú na základe tzv. spätnej 

väzby („biofeedback“) jednotlivé parametre - elektrodermálnu aktivitu, EKG, tlak krvi, 

dýchanie, kožnú perfúziu, priemer zrenice, svalové napätie v pokoji a počas jednoduchej 

záťaže (počítačový test zameraný na pozornosť a rýchlosť reakcií, chladový test – 

ponorenie predlaktia do studenej vody). V prípade akýchkoľvek ťažkostí je potrebné 

okamžite informovať vyšetrujúcich. Nasleduje neinvazívne vyšetrenie stavu ciev 

z hľadiska zisťovania včasných aterosklerotických zmien (tuhosti artérií, funkcie 

mikrocirkulácie). Súčasťou daného vyšetrenia je vyplnenie dotazníkov zameraných na 

rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení, HPV infekcie a rakoviny krčka maternice, 

psychologickú charakteristiku. 

 

 

PREDPOKLADANÉ VÝSLEDKY PROJEKTU 

 

Hlavným výsledkom projektu bude vyhodnotenie jednotlivých analyzovaných 

biomarkerov z hľadiska ich klinickej aplikovateľnosti na detekciu kardiovaskulárneho 

rizika u žien s karcinómom krčka maternice a prekanceróznymi cervikálnymi léziami. Na 

základe daných výsledkov bude vytvorený diagnostický algoritmus, ktorý bude 

aplikovaný v klinickej praxi. Komplexná analýza jednotlivých rizikových faktorov a ich 

vplyvu na fyziologické funkcie organizmu umožní identifikáciu pacientiek s 

predpokladaným zvýšeným rizikom KVO. 
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SCHVÁLENIE ETICKOU KOMISIOU 

 

Projekt bol schválený Etickou komisiou dňa 13.12.2018 pod číslom protokolu EK 

143/2018.  

 

Účasť na tejto štúdii je výhradne dobrovoľná! Bez súhlasu vyšetrovanej nemôže byť 

vyšetrenie uskutočnené a kedykoľvek je možné požiadať o prerušenie bez udania dôvodu 

a bez narušenia kvalitnej liečebno-preventívnej starostlivosti. Vyšetrenie sa uskutoční v 

Martinskom centre pre biomedicínu na pracovisku Divízie neurovedy so špičkovou 

technikou a za účasti kvalifikovaných pracovníkov.  

Totožnosť účastníčok bude striktne anonymizovaná. Získané informácie sú dôverné a 

podliehajú lekárskej mlčanlivosti, posudzované budú v anonymizovanej forme len 

autorizovanými osobami a špecialistami. Údaje umožňujúce identifikáciu pacienta 

nebudú publikované ani spracované iným spôsobom. 

 

 

FINANCOVANIE PROJEKTU 

 

Projekt je financovaný z prostriedkov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Republiky 

pod číslom grantu 2018/20-UKMT-16 a spolufinancovaný z prostriedkov Jesseniovej 

lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave. 
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