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PRŮKAZ PROTEINŮ Ki-67 A p16 V NÁVAZNOSTI 
NA SUSPEKTNÍ POZITIVNÍ NÁLEZY VE SCREENINGU 

KARCINOMU DĚLOŽNÍHO ČÍPKU

Vážené kolegyně a kolegové,

v dnešním čísle laboratorních listů Vám přinášíme podrobné informace o průkazu proteinů Ki-67 a p16. Příjemné čtení.

Karcinom děložního čípku je celosvětově jedním z nejčastějších zhoubných nádorů v gynekologii. Nejnovější klinická data uka-
zují, že výskyt rakoviny děložního čípku u mladých žen rok od roku stoupá. Cervikální skvamózní intraepiteliální léze (CSIL) je 
důležitým přechodným stádiem normální cervikální tkáně transformující se na dlaždicový karcinom děložního čípku (SCC). 
Podle nových klasifikačních kritérií navržených projektem LAST v roce 2012 je CSIL klasifikován na skvamózní intraepiteliální 
léze nízkého stupně (LSIL) a dlaždicové intraepiteliální léze vysokého stupně (HSIL). LSIL je stejný jako cervikální intraepiteliální 
neoplazie (CIN) I v tradičním klasifikačním standardu CIN a představuje nekarcinogenní infekci lidským papilomavirem (HPV), 
která je obecně vyřešena bez léčby. HSIL (stejně jako CIN II a III) je prekancerózní léze a často vyžaduje chirurgický zákrok k inhi-
bici další progrese do SCC. Proto je důležité stanovit detekční metodu, která dokáže rychle a efektivně oddělit LSIL, HSIL a SCC, 
což je klinicky důležité pro návrh plánů léčby pacientů.

®Vhodnou doplňující metodou se v současné době jeví stanovení proteinů p16 a Ki-67 metodou CINtec  PLUS (výrobce Roche). 
Inhibitor proteinkinázy p16 závislý na buněčném cyklu je protein, který může negativně regulovat buněčný cyklus. Perzistentní 
infekce HPV způsobuje nadměrnou expresi p16, ale exprese p16 je přítomna i v normálních buňkách. p16 má velký význam pro 
screening rakoviny děložního čípku, ale sám o sobě nemusí stačit pro diagnostiku. Ki-67 je jaderný antigen, který může být 
detekován v non-GO fázi buněčného cyklu, označující proces buněčné proliferace. U normálních tkání je současná exprese p16 
a Ki-67 méně pravděpodobná. Průkaz exprese proteinu p16 a jaderného antigenu Ki-67 vhodně doplňuje stávající možnosti 
laboratorní diagnostiky při pozitivních nálezech ve screeningu karcinomu děložního čípku. Výpovědní hodnota testu při moni-
torování nálezů děložního čípku je maximálně 1 rok. Test nenahrazuje, ale doplňuje ostatní testy prováděné ve screningu karci-
nomu děložního hrdla a při sledování pacientek s pozitivními nálezy.

®Pro stanovení proteinu K67 a p16 zavedly naše laboratoře v posledních týdnech technologii CINtec  PLUS (výrobce Roche), 
která umožňuje stanovení obou proteinů z běžného liquid base cytology (LBC) odběru. Odběr můžete provést současně při 
odběru materiálu pro klasickou konvenční cytologii, liquid base cytologii nebo odběru HPV, vždy však technikou LBC. Naše labo-
ratoře následně zpracují materiál pro detekci proteinů Ki67 a p16. Odběrové soupravy si můžete vyžádat v laboratoři. Obvyklá 
doba zpracování výsledku je cca 1 týden od data doručení do laboratoře. Test je hrazen ze zdravotního pojištění.

Doporučený algoritmus při vyšetřování pacientek pozitivních ve screeningu karcinomu děložního čípku nebo při testování HPV 
®ze strany výrobce technologie CINtec  PLUS (Roche) uvádíme na druhé straně tohoto laboratorního listu. Pro doplňující infor-

mace Vám budeme k dispozici na obvyklých kontaktech.
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