
HPV Test

 
 

 

 

Pomaga chronić kobiety przed rakiem szyjki 
macicy i przed niepotrzebnym leczeniem

Pragnąc zapewnić większą przejrzystość ciągłego 
procesu diagnozowania i leczenia pacjentek, Roche 
dostarcza odpowiednie informacje oraz rozwiązania, 
które zaspokajają potrzeby w zakresie badań 
przesiewowych, diagnozujących raka szyjki macicy.

Identyfikuje kobiety, które mogą powrócić do rutynowych badań 
przesiewowych, które wymagają dodatkowych badań oraz te które 
wymagają natychmiastowego podjęcia działań

Stratyfikuje kobiety według ryzyka, opartego na spulowanych wynikach 
genotypowania hrHPV oraz HPV 16/186

Identyfikuje kobiety zakażone HPV, które wymagają 
natychmiastowego leczenia

Pomaga zidentyfikować kobiety ze zmianami transformującymi (p16/
Ki-67 dodatnie), które wymagają kolposkopii7,8

Zwiększa dokładność diagnostyczną w chorobie o wysokim 
stopniu złośliwości

Pomaga potwierdzić obecność lub brak zmian ≥CIN2 w biopsjach9
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Dla każdej kobiety istnieje strategia
Portfolio produktów firmy Roche przeznaczonych do badań przesiewowych 
w kierunku raka szyjki macicy chroni kobietę przed chorobą nowotworową 
oraz przed niepotrzebnym leczeniem



 

 

 

  

 

 

HPV Test

Obecne strategie badań przesiewowych 
muszą równoważyć maksymalizację 
korzyści i minimalizację potencjalnej szkody 
u wszystkich kobiet
Osiąganie celów w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy jest zawodne w aspektach: 

•	 Identyfikacji możliwie największej liczby kobiet z ryzykiem stanu przednowotworowego

•	Unikania niepotrzebnych interwencji u kobiet zakażonych HPV poprzez sklasyfikowanie ich w dwóch grupach:

 - Kobiety z wyższym ryzykiem rozpoznania choroby o wysokim stopniu złośliwości obecnie lub  w przyszłości

 - Kobiety z niższym ryzykiem zakażeń HPV, które prawdopodobnie rozwiążą problem na własną rękę

Obecne strategie badań przesiewowych są niewystarczające

•	Cytologia posiada wysoką specyficzność przy mniejszej czułości, co stwarza ryzyko przeoczenia choroby1

•	Do 1/3 raków szyjki macicy występuje u kobiet poddawanych badaniom przesiewowym z prawidłowym wynikiem cytologii metodą 
Papanicolau2,3

•	 Spulowane badanie hrHPV posiada wysoką czułość przy mniejszej specyficzności, co powoduje niepotrzebne kierowanie na 
kolposkopię kobiet, które jej nie potrzebują4

 - Te fałszywie dodatnie wyniki wywierają niekorzystny psychologiczny wpływ na kobiety5 i mogą prowadzić do niepotrzebnych 
interwencji, które generują duże obciążenia finansowe dla systemu ochrony zdrowia

Adresowanie sprzecznych wyzwań, które wymagają odpowiedniej strategii selekcjonowania

•	 Po pierwsze stosowanie testów o wysokiej czułości i ujemnej wartości predykcyjnej (ang. negative predictive value, NPV) w celu 
określenia, które kobiety mogą bezpiecznie powrócić do rutynowych badań przesiewowych

•	 Po drugie, stosowanie testów o wysokiej specyficzności i dodatniej wartości predykcyjnej (ang. positive predictive value, PPV) w celu 
określenia, które kobiety wymagają natychmiastowej dalszej oceny, a które można leczyć za jakiś czas

Kliniczny dylemat kobiet zakażonych 
HPV polega na określeniu, która 
z kobiet odniosłaby największą korzyść 
z kolposkopii, a której można oszczędzić 
interwencji.4

hrHPV – ludzki wirus brodawczaka o wysokim ryzyku

Pacjentki opisane w tej broszurze nie są prawdziwymi 
pacjentami, ale raczej uczestniczkami scenariuszy często 
prezentowanych w praktyce klinicznej.

Która strategia jest dla Niej właściwa?
Roche wprowadza przejrzystość do badań 
przesiewowych, diagnozy i leczenia

Wszechstronna strategia diagnostycznych badań przesiewowych
Dzięki kompletnemu portfolio badań przesiewowych, które zawiera narzędzia 
diagnostyczne,  umożliwiające selekcjonowanie oraz ocenę stanów przednowotworowych, 
firma Roche pomaga w uzyskaniu lepszych końcowych wyników leczenia, poprzez 
identyfikację kobiet, które mogą bezpiecznie powrócić do rutynowych badań 
przesiewowych, zmniejszenie liczby kolposkopii u pacjentek z wykrytym CIN3 
oraz identyfikację większej liczby przypadków choroby, w porównaniu do obecnie 
wykorzystywanych strategii.6-9

1. Identyfikacja kobiet, które mogą bezpiecznie 
powrócić do rutynowych badań przesiewowych, 
które wymagają dodatkowych badań oraz które 
wymagają natychmiastowego podjęcia działań
Stratyfikuje kobiety według ryzyka, opartego na 
spulowanych wynikach genotypowania hrHPV 
oraz HPV 16/186

2. Identyfikuje 
kobiety zakażone 
HPV, które wymagają 
natychmiastowego 
leczenia
Pomaga 
zidentyfikować 
kobiety ze zmianami 
transformującymi 
(p16/Ki-67 dodatnie), 
które wymagają 
kolposkopii7,8

3. Zwiększa dokładność diagnostyczną w chorobie 
o wysokim stopniu złośliwości
Pomaga rozpoznać i potwierdzić obecność lub brak zmian 
≥CIN2 w biopsjach pobranych w czasie kolposkopii9
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Badanie w kierunku HPV16 i HPV18 zapewnia przejrzystość
Identyfikuje kobiety z grupy o najwyższym 
ryzyku

cobas® HPV Test jest jedynym klinicznie zwalidowanym 
testem zatwierdzonym przez FDA* i posiadającym 
oznakowanie CE, który jednocześnie dostarcza 
spulowane wyniki dla genotypów „wysokiego ryzyka” 
oraz indywidualne wyniki testu na obecność genotypów 
o najwyższym ryzyku,  HPV 16 i HPV 18, podając 3 wyniki 
po przeprowadzeniu zaledwie 1 testu.

cobas® HPV Test wprowadza większą specyficzność 
do strategii badań przesiewowych w porównaniu ze 
spulowanym testem hrHPV

•	W 10-letnim badaniu kobiet z prawidłowym obrazem 
cytologii, kobiety zakażone wirusem HPV 16 lub HPV 
18 miały większe prawdopodobieństwo uzyskania 
wyniku ≥CIN3 niż kobiety z dodatnim wynikiem testu 
w kierunku innych spulowanych genotypów HPV10

•	 Kobiety zakażone HPV 16 i/lub HPV 18 narażone są na 
zwiększone ryzyko ≥CIN3, nawet jeśli mają prawidłowy 
wynik wyjściowej i kolejnych cytologii11

Podstawowe badanie przesiewowe testem cobas® 
HPV Test

•	Gdy zastosowano test w podstawowym badaniu 
przesiewowym, genotypowanie HPV 16/18 było bardziej 
efektywne, niż w przypadku standardowo stosowanego 
testu, co pozwoliło na znaczące zmniejszenie liczby 
kolposkopii przy wykryciu ≥CIN34

Optymalna strategia podstawowego badania 
przesiewowego koncentruje zainteresowanie lekarza 
na kobietach zakażonych genotypem 16 lub 18 HPV 
i wyselekcjonowaniu innych genotypów HPV o wysokim 
ryzyku.4

Wirusy HPV 16 i HPV 18 powodują 70% raków szyjki 
macicy i są 2 najczęściej występującymi onkogennymi 
typami HPV zarówno z raku płaskonabłonkowym, jak 
i w gruczolakoraku.12

HPV 16 powoduje 
55-60% raków szyjki 
macicy13

HPV 18 powoduje znaczący 
odsetek gruczolakoraków, 
które są trudne do wykrycia 
w cytologii12

Przełomowe badanie ATHENA dostarczyło dowody kliniczne, 
które wspierają wytyczne USA w rozpoznawaniu korzyści 
z identyfikacji HPV 16 lub HPV 16/18.13

W badaniu przesiewowym w kierunku raka szyjki macicy
Pomagają chronić kobiety przed rakiem szyjki 
macicy i przed niepotrzebnym leczeniem

Rozpoznaj chorobę, która została przeoczona 
w cytologii

•	W badaniu ATHENA cobas® HPV Test pozwolił na 
wykrycie 92% przypadków ≥CIN3 w ogólnej populacji 
w porównaniu do 53% stwierdzonych na podstawie 
cytologii1

•	 Blisko 1 na 7 kobiet z prawidłowym wynikiem 
cytologii [NILM], z wykrytym zakażeniem HPV 16 
w rzeczywistości miała raka szyjki macicy o wysokim 
stopniu złośliwości, który został przeoczony 
w cytologii14

cobas® HPV Test pomaga chronić kobiety przed 
niepotrzebnym leczeniem

•	 cobas® HPV Test identyfikuje wszystkie genotypy HPV 
o wysokim ryzyku, jak również generuje indywidualne 
wyniki w przypadku najbardziej agresywnych 
genotypów HPV 16 i 186

 - Chroni zdrowe kobiet przed niepotrzebną 
interwencją, pozwalając im powrócić do 
rutynowych badań przesiewowych, jeśli wyniki są 
ujemne

 - Identyfikuje kobiety, które wymagają 
natychmiastowej interwencji, jeśli wynik testu na 
obecność zakażenia HPV 16/18 jest dodatni

Maria, 51

Wynik badania przesiewowego:

Anna, 38

Wynik badania przesiewowego:

Postępowanie: kolposkopia Postępowanie: Powrót 
do badań przesiewowych 
wrutynowych odstępach czasu

cobas® HPV genotyp 16 
– wynik dodatni

cobas® HPV  
– wynik ujemny

Bezwzględne ryzyko ≥CIN2 stratyfikowane według statusu hrHPV 
w populacji NILM w badaniu ATHENA14

Badanie przesiewowe oparte na DNA HPV zmniejsza częstość 
raka szyjki macicy w ciągu 4 do 5 lat, w porównaniu do badań 
przesiewowych opartych na cytologii.15,18

Pomiary bezwzględnego ryzyka oszacowano 
na podstawie surowych danych zbadania.

Stratyfikowany pozytywny 
wyniki cobas® HPV Test

14 spulowanych wyników 
cobas® HPV Test
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Pacjenci opisani w tej broszurze nie są prawdziwymi pacjentami, ale raczej uczestnikami scenariuszy często prezentowanych w praktyce klinicznej.

* cobas® HPV Test nie został zatwierdzony w podstawowych badaniach przesiewowych w USA. 
ATHENA = Addressing THE Need for Advanced HPV Diagnostics (Zaspokojenie potrzeby w zakresie zaawansowanej diagnostyki zakażenia HPV); oznakowanie CE = weryfikuje, że produkty spełniają 
wymagania Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia lub środowiska; FDA = US Food and Drug Administration (Administracja ds. Żywości i Leków USA); NILM = negative for intraepithelial lesion 
or malignancy (negatywny wynik badania pod kątem zmian śródnabłonkowych lub nowotworu złośliwego)



94%

96%

68%

19%

52%

86%

 

92%

96%

75%

25%

   
  
          

 

 

   
  
           

W badaniu przesiewowym 
w kierunku raka szyjki macicy
CINtec® PLUS, zaawansowana 
kombinacja biomarkerów

Test immunohistochemiczny CINtec® PLUS jest przeznaczony do jednoczesnej 
jakościowej detekcji białek p16INK4a oraz Ki-67 w preparatach cytologicznych 
pobranych z szyjki macicy.17

•	 Identyfikuje raka szyjki macicy o wysokim stopniu złośliwości

•	 Pomaga zidentyfikować kobiety ze zmianami transformującymi 
(dodatni wyniki p16/Ki-67), które wymagają kolposkopii

Identyfikuje kobiety zakażone HPV wymagające podjęcia natychmiastowych 
działań

•	Wykazuje wysoką czułość (>90%) w wykrywaniu choroby o wysokim stopniu 
złośliwości u kobiet ≥30 rż, z ujemnym wynikiem badania cytologicznego metodą 
Papanicolau, zakażonych HPV7

•	Zapewnia wysoką specyficzność, umożliwiając selekcję 75% kobiet, które mogą 
powrócić do rutynowych badań7

•	Może zmniejszyć liczbę niepotrzebnych kolposkopii o około 50%8

Brigitte, 31

Wynik badania przesiewowego:

Susanna, 34

Wynik badania przesiewowego:

Postępowanie: Monitorować 
poprzez regularną kontrolę

Postępowanie: Kolposkopia

cobas® hrHPV– wynik 
dodatni, genotypy 16/18 

– wynik ujemny

cobas® hrHPV– wynik 
dodatni, genotypy 

16/18 – wynik ujemny

CINtec® PLUS 
– wynik ujemny

CINtec® PLUS 
– wyniki dodatni

Nie wszystkie produkty i ich zastosowania są dostępne we wszystkich krajach. Proszę odnieść się do ulotki informacyjnej, 
aby uzyskać informację o zastosowaniach poszczególnych produktów. 
H&E = Hematoksylina i eozyna (barwienie).

Pacjenci opisani w tej broszurze nie są prawdziwymi pacjentami, ale raczej uczestnikami scenariuszy często prezentowanych w praktyce klinicznej.

EEMAPS = European Equivocal or Mildly Abnormal Pap Cytology Study 9Europejskie badanie dotyczące niejednoznacznych lub łagodnie nieprawidłowych wyników badania cytologicznego Pap); 
LSIL = Low-grade squamous intraepithelial lesion (śródbłonkowa zmiana płaskonabłonkowa o niskim stopniu złośliwości)

W rozpoznaniu na podstawie 
biopsji szyjki macicy
CINtec® p16 Histology 
ustanawia nowy 
standard doskonałości 
diagnostycznej

Produkt CINtec® p16 Histology to test 
immunohistochemiczny do jakościowej 
detekcji białka p16INK4a w preparatach 
mikroskopowych przygotowanych 
z utrwalonych w formalinie i zatopionych 
w parafinie próbkach z biopsji szyjki macicy.17

Istnieją wyzwania w dokładności 
diagnostycznej

•	Ważne jest rozróżnienie CIN o wysokim 
stopniu złośliwości od wyniku o dużym 
podobieństwie morfologicznym, aby 
uniknąć nadmiernego leczenia pacjentek 
z wynikiem fałszywie ujemnym9

•	Histologiczna ocena dysplazji szyjki 
macicy komplikuje się wskutek zmienności 
oceny przeprowadzanej przez różnych 
oceniających18

•	Zmiany można przeoczyć z powodu ich 
niewielkich rozmiarów lub silnego stanu 
zapalnego19

Produkt CINtec® p16 Histology 
znamiennie zwiększa dokładność 
diagnostyczną

•	 13% wzrost detekcji ≥CIN2 bez utraty 
specyficzności9

•	 45% redukcja fałszywie ujemnych 
interpretacji9

•	 30% ogólny wzrost zgodności wśród 
oceniających przy rozpoznaniu ≥CIN29

Identyfikuje więcej zmian utajonych18

•	 22% wzrost identyfikacji zmian CIN 
z biopsji barwionych H&E początkowo 
uznanych za negatywne19

K=0,58 K=0,76
H&E H&E + p16

W badaniu przesiewowym w kierunku raka szyjki macicy
CINtec® PLUS zapewnia wysoką czułość  
i wysoką specyficzność w pojedynczym teście

•	Daje możliwość natychmiastowego podjęcia działań 
u kobiet z ujemnym wynikiem badania cytologicznego 
metodą Papanicolau (test Pap)/dodatnim wynikiem 
testu HPV, szczególnie gdy wyniki HPV 16/18 są ujemne 
lub nieznane7

•	 Pierwsze narzędzie umożliwiające skuteczne działanie 
u kobiet z wynikiem cytologii opisanym jako LSIL8

Dodatni wynik testu CINtec® PLUS wskazuje kobiety, 
które należy skierować na kolposkopię.

Badanie Wolfsburg
(n=425 kobiet z ujemnym wynikiem testu Pap, ale dodatnim wynikiem testu hrHPV)7

CINtec® PLUS w cytologii LSIL: Dane z badania EEMAPS8

(n=137 przypadków potwierdzonych w biopsji ≥CIN2)

Czułość u kobiet ≥30 rż z ujemnym wynikiem testu Pap/dodatnim wynikiem testu 
hrHPV CINtec® PLUS

Współczynniki dodatnich wyników u kobiet ≥30 rż z ujemnym wynikiem testu 
Pap/dodatnim wynikiem testu hrHPV CINtec® PLUS

Przypadki potwierdzone w biopsji 
≥CIN2 (n=37); ≥CIN3 (n=28)

CINtec® PLUS

Spulowany hrHPV

≥CIN2

≥CIN3

Przypadki 
z wynikiem uj.
Przypadki 
z wynikiem dod.

Czułość

Specyficzność

Skierowania na 
kolposkopię


