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Souhrn 

Infekce lidskými papilomaviry (HPV) se považuje za 

etiologické agens většiny karcinomů děložního hrdla. 

Pro vznik karcinomu cervixu je nutné napadení buněk 

spodních vrstev dlaždicového epitelu. Tyto buňky 

jsou vystaveny infekci HPV a jiným neoplastickým 

noxám také při ektopii a její následné dlaždicové 

metaplazii. V rámci primárně preventivních opatření 

je proto vhodné minimalizovat dobu expozice 

nezralých metaplastických buněk možnému 

napadení HPV. Vaginální čípky Cicatridina® zvyšují 

zralost dlaždicového epitelu a urychlují jeho hojení 

při léčbě cervicitidy a po konizaci. Mohou tak přispět 

k prevenci intraepiteliálních změn způsobovaných 

infekcí HPV.
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Abstract: Infection by the human papillomavirus 

(HPV) is considered to be the etiological agent 

of most cervical cancers. For the formation of the 

cervical carcinoma cells the HPV particles shall 

attack the lower layers of the squamous epithelium. 

These cells are exposed to the HPV infection and 

other neoplastic noxae also during cervical ectopy 

and its subsequent squamous metaplasia. As 

a primary preventive measure it could be therefore 

advisable to minimize the exposure of the immature 

metaplastic cells to the possible HPV infection. 

Vaginal ovules Cicatridina® increase the maturity 

of the squamous epithelium and accelerate its 

healing in the treatment of cervicitis and after the 

loop excisions. They can thus contribute to the 

prevention of the intraepithelial changes caused by 

the HPV infection.
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Fyziologické nálezy 

na děložním čípku

U zdravé dospělé ženy je povrch děložního čípku 

pokryt vrstevnatým dlaždicovým epitelem, který 

je plynulým pokračováním epitelu poševních 

stěn. Tento epitel hraje kromě jiného významnou 

roli v  udržování protektivní vaginální mikroflóry. 

V případě, že je epitel neporušený, tvoří spolu 

s  bakteriálním biofilmem, kyselým pH a hlenovou 

vrstvou účinnou mechanicko-imunologickou 

bariéru odolnou vůči průniku virionů lidských 

papilomavirů (HPV).

Výstelku cervikálního kanálu a endocervikálních 

krypt (žláz) zajišťuje epitel, který se sestává 

z  jedné řady cylindrických buněk. V tomto epitelu 

vzniká zásaditý cervikální hlen. U zdravých 

estrogenizovaných žen v místě zevní branky 

navazuje cylindrický epitel tzv. skvamokolumnární 

junkcí na vrstevnatý dlaždicový epitel exocervixu 

(obr. 1).

Obrázek č. 1: Kolposkopický snímek dlaždicového epitelu na exocer-

vixu. V endocervixu se nachází jednovrstevný cylindrický epitel. Skvamo-

kolumnární junkce tvoří hranici těchto dvou epitelů v místě zevní branky 

(bílá linka)
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V určitých obdobích života ženy, kdy dochází 

k  výrazným změnám hladin estrogenů, dochází 

v této souvislosti k posunům skvamokolumnární 

junkce na exocervix (obr. 2) nebo naopak. K everzi 

skvamokolumnární junkce na exocervix (ektopie) 

dochází fyziologicky při vyšší hladině estrogenů 

v těchto situacích:

• Nitroděložní život a krátce po porodu (následkem 

estrogenů matky)

• Menarché a období puberty

• V období těhotenství

• V průběhu užívání antikoncepce s obsahem 

estrogenu

K posunu skvamokolumnární junkce na exocervix 

může dojít i při reparačních procesech na děložním 

čípku po vaginálním porodu (ektropie, ektropium).

Opačná situace, tzn. vtažení (inverze) 

skvamokolumnární junkce do endocervixu (obr. 

3) se typicky pozoruje v souvislosti se snížením 

množství estrogenů po menopauze či v průběhu 

léčby karcinomu prsu u premenopauzálních žen 

GnRH analogy.

Transformační zóna a nezralá 

metaplazie
Transformační zóna je oblast na povrchu děložního 

čípku, kde dochází k metaplastické proměně 

ektopického cylindrického epitelu na dlaždicový 

a kde také vzniká většina karcinomů a prekanceróz 

děložního hrdla (obr. 4).

Zpětná přeměna ektopického epitelu na původní 

dlaždicový je daná reakcí tzv. rezervních buněk na 

kyselé vaginální pH. Rezervní buňky jsou speciální 

buňky, které jsou nepravidelně rozesety při bazi 

cylindrického epitelu a ze kterých se cylindrický 

epitel při zásaditém pH endocervixu neustále 

obnovuje. V kyselém prostředí, které se fyziologicky 

nachází v pochvě v důsledku činnosti vaginálních 

laktobacilů, se však rezervní buňky nediferencují do 

buněk cylindrických, nýbrž dávají vzniku buňkám 

dlaždicovým. Tento proces přeměny jednoho epitelu 

v jiný se nazývá metaplazie.
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Obrázek č. 2: Ektopie. Kolposkopický snímek ektopického jednovrste-

vného cylindrického epitelu na exocervixu. Šipka ukazuje na ostrou sk-

vamokolumnární junkci – hranici mezi cylindrickým (c) a dlaždicovým (d) 

epitelem

Obrázek č. 3: Inverze skvamokolumnární junkce do endocervixu

 

Obrázek č. 4: Transformační zóna. Plocha mezi původní a posunutou sk-

vamokolumnární junkcí, kde dochází k metaplazii cylindrického epitelu 

na dlaždicový (šíře zóny označená šipkou). Bílé zbarvení nezralé metapla-

zie po aplikaci kyseliny octové

Obrázek č. 5: Metaplazie v transformační zóně. Ostrůvek (m) a výběžek 

(e) nezralé metaplazie na podkladu ektopického cylindrického epitelu na 

exocervixu
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Z rezervních buněk tak může vzniknout 

metaplastický dlaždicový epitel. Proces metaplazie 

je tedy zahájen v prostředí s kyselým pH, kdy 

se v  ektopickém cylindrickém epitelu objevují 

ostrůvky a výběžky metaplastických dlaždicových 

buněk (obr. 5).

Tyto dlaždicové buňky však zatím tvoří jen několik 

málo vrstev, ve kterých jsou buňky strukturálně 

i funkčně obdobné. Vrstev postupně přibývá, 

nicméně dokud jednotlivé vrstvy nově vznikajícího 

metaplastického dlaždicového epitelu nejsou 

vertikálně diferencované, jedná se o tzv. nezralý 

metaplastický dlaždicový epitel. Diferencované 

keratinocyty zralého dlaždicového epitelu leží ve 

třech vrstvách (obr. 6):

1. Buňky bazální a parabazální (několik vrstev buněk 

nad bazální membránou) – vysoce mitoticky 

aktivní buňky s velkým jádrem

2. Buňky suprabazální (intermediární)

3. Buňky superficiální – odumřelé a deskvamující 

ploché buňky s malými či žádnými jádry

Nezralý metaplastický epitel se oproti zralému 

vrstevnatému epitelu vyznačuje:

• Zpočátku menší výškou z důvodu menšího počtu 

vrstev dlaždicových buněk

• Menší diferenciací buněk s přítomností bazálních 

buněk na povrchu epitelu

• Vyšší mitotickou aktivitou ve všech vrstvách 

epitelu

Zvýšená náchylnost nezralého metaplastického 

epitelu k napadení noxami s neoplastickým 

potenciálem (zejména HPV) a ke vzniku prekanceróz 

je s velkou pravděpodobností dána expozicí 

vysoce proliferačně aktivních bazálních buněk 

v  povrchových vrstvách epitelu těmto noxám.

Ve zralém metaplastickém nebo originálním 

dlaždicovém epitelu jsou totiž tyto aktivní 

bazální buňky překryty vrstvou superficiálních 

deskvamujících buněk a pod nimi vrstvou buněk 

suprabazálních. Viriony HPV se v těchto buňkách 

i po případném napadení nemohou množit, protože 

v nich již nedochází k mitózám s replikací virové 

DNA, pouze k jejich postupnému posunu směrem 

k  povrchu epitelu. K infekci takového epitelu je 

nutná přítomnost mikrotraumat epitelu v důsledku 

např. cervicitidy či frikce při koitu. 
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Obrázek č. 6: Rozdíl mezi nezralým metaplastickým (vlevo) a diferen-

covaným dlaždicovým epitelem (vpravo). Nezralý epitel je tvořen vrst-

vami mitoticky aktivních nediferencovaných buněk, zatímco vrstvy 

buněk zralého epitelu jsou diferencované (schematicky naznačené nad 

příslušným epitelem)

Obrázek č. 7a: Koilocyt na snímku z mikroskopu s fázovým kontrastem. 

Šipka ukazuje na tmavý okraj perinukleárního haló

Obrázek č. 7b: Buňka s tmavým jádrem na snímku z mikroskopu s 

fázovým kontrastem

Obrázek č. 7c: Multinukleární buňka na snímku z mikroskopu s fázovým 

kontrastem. Šipky ukazují na jednotlivá jádra
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V epitelu infikovaném HPV se pak v důsledku aktivity 

virů nachází změněné a dělící se buňky ve všech 

vrstvách epitelu. Jedná se o:

1. Koilocyty – buňky s tmavě ohraničeným 

perinukleárním projasněním – tzv. haló (obr. 7a)

2. Buňky s tmavým jádrem (obr. 7b)

3. Multinukleární buňky – všechna jádra v buňce 

jsou stejná (obr. 7c)

Koilocyty jsou větší než normální buňky epitelu. 

Ke zvětšení dochází v důsledku nahromadění 

velkého množství nově syntetizovaných virionů, 

jádro i cytoplazma jsou zatlačené k okraji buňky. 

Kolem jádra se tvoří světlé haló s tmavým okrajem. 

Koilocyty se již nedělí a nemohou tak být zdrojem 

rakovinového bujení, po jejich cytolýze se však do 

vaginálního lumina uvolňuje ohromné množství 

virionů, které mohou být zdrojem autoinfekce.

Jak je uvedeno výše, v transformační zóně se 

na ektopickém cylindrickém epitelu spontánně 

inicializuje skvamocelulární metaplazie a to vlivem 

nižšího vaginálního pH na diferenciaci rezervních 

buněk směrem dlaždicovým. Nezralý metaplastický 

epitel se tak stává ohromnou plochou, kde 

jsou působení neoplastických nox včetně HPV 

exponované tisíce bazálních buněk. Je tedy zřejmé, 

že ačkoliv je při rutinním gynekologickém vyšetření, 

zejména u mladých dívek, nález ektopického 

cylindrického epitelu a nezralé metaplazie velmi 

častý, představuje vysoké riziko vzniku cervikálních 

intraepiteliálních neoplazií.

Zatímco pro cervikální intraepiteliální neoplazii 

typu LSIL (Low-grade squamous intraepithelial 

lesion) je charakteristická infekce terminálně 

diferencovaných povrchových keratinocytů, které 

se již nedělí, pro neoplazii se závažnou prognózou 

HSIL (High-grade squamous intraepithelial lesion) je 

typická infekce dělících se bazálních a parabazálních 

buněk. U LSIL se proto nachází jen mírné buněčné 

atypie v superficiálních vrstvách epitelu, virová 

DNA není integrovaná do genomu hostitelské 

buňky a neoplazie bývá polyklonální. U HSIL naopak 

nacházíme buněčné atypie v celé tloušťce epitelu, 

virová DNA je integrována do DNA hostitelské buňky 

a buňky neoplazie jsou většinou monoklonální.

Primárně preventivní opatření

V rámci primárně preventivních opatření karcinomu 

děložního čípku se v současné době zdůrazňuje 

především účinek vakcinace proti HPV. Dnes 

komercializované profylaktické vakcíny však 

bohužel nezajišťují stoprocentní pokrytí rizikových 

kmenů HPV. Navíc i přes snadnou dostupnost 

vakcín se mnoho dívek z různých důvodů očkovat 

nenechá vůbec anebo se k očkování odhodlá až 

v pozdějším věku, což z epidemiologického hlediska 

snižuje účinnost vakcín a usnadňuje šíření infekce. 

Kromě toho očkování chlapců jako „přenašečů“ 

infekce se v současnosti prakticky neprovádí. 

Celoplošná vakcinace proti HPV v panenském terénu 

dospívajících dívek by měla v dohledné budoucnosti 

snížit výskyt nejčastější HPV-asociované malignity, 

tj. karcinomu čípku, až o 80 %.

Z těchto důvodů je proto vhodné zvážit přirozený 

způsob primární prevence a to zajištění intaktního 

zralého dlaždicového epitelu, který je vůči infekci 

HPV odolný. Mezi vhodná opatření patří mimo 

jiné i zkrácení doby, po kterou je na děložním 

čípku přítomná ektopie a nezralý metaplastický 

epitel. Bez terapeutického zásahu totiž vznik 

zralého metaplastického epitelu odolného vůči 

neoplastickým noxám může trvat měsíce až roky. Po 

celou tuto dobu je pak žena vystavena zvýšenému 

riziku infekce a vzniku prekanceróz na děložním 

čípku.

Navíc může být ektopický cylindrický epitel na 

exocervixu zdrojem excesivní produkce hlenu, 

který může ženám způsobovat jistý dyskomfort, 

ale především svým vysokým pH může narušovat 

fyziologické obranné mechanizmy pochvy. Při 

vysokém pH hlenu pokrývajícího ektopii se totiž 

rezervní buňky nediferencují dlaždicovým směrem 

a proces metaplazie se proto značně prodlužuje. Při 

vyšším než fyziologickém vaginálním pH je také vyšší 

riziko vzniku jiných poševních a cervikálních infekcí 

a zánětů, které mohou facilitovat infekci bazálních 

buněk zánětem narušeného epitelu viry HPV.

Pro zajištění intaktního zralého dlaždicového epitelu 

děložního čípku je vhodné také minimalizovat 

dobu reparačních procesů po zánětu cervixu a po 

zákrocích na děložním čípku (konizace apod.).

Pozitivní vliv vaginálních čípků 

Cicatridina® na zralost a integritu 

dlaždicového epitelu

Dostupnou metodou pro rychlé zajištění zralého 

dlaždicového epitelu jsou vaginální čípky 

Cicatridina®, jejichž účinnost byla klinicky ověřená 

v  mnoha indikacích souvisejících s integritou 

a zralostí vaginálního epitelu.
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1. Klinická studie Ekina et al. (2011) prokázala, 

že vaginální čípky Cicatridina® až 10-ti násobně 

zvyšují zralost dlaždicového epitelu již po 

8 týdnech podávání.

V této klinické studii bylo hodnoceno celkem dvacet 

jedna žen, kterým byly každý den podávány vaginální 

čípky Cicatridina®. Před zahájením podávání čípků 

Cicatridina® a po 8 týdnech užívání byla provedena 

cytologická analýza za účelem zjištění stupně zralosti 

dlaždicového epitelu. V průběhu studie došlo k 10ti  

násobnému zvýšení indexu zralosti dlaždicového 

epitelu ze 4,1 na začátku studie na 44,4 po 8 týdnech 

podávání vaginálních čípků Cicatridina® (obr. 8).

Index zralosti dlaždicového epitelu stanovoval 

cytolog a to výpočtem: (0 × % parabazálních 

buněk) + (0,5 × % intermediárních buněk) + (1 × % 

superficiálních buněk).

V klinické praxi je však vhodné pro zajištění účinku 

vaginálních čípků Cicatridina® na urychlení zrání 

dlaždicové metaplazie nejdříve:

• Odstranit hojný zásaditý hlen produkovaný 

zmnoženými cylindrickými buňkami a to 

vaginálním výplachem s kyselým pH (např. 

Aflovag – jednou denně po dobu 3 dnů), který 

brání působení vaginálního pH na rezervní 

buňky a tím zpomaluje, až znemožňuje, proces 

metaplazie

• Zajistit optimální kyselé vaginální pH pod 4,5 

(např. vaginální krém VITAgyn C jednou denně 

večer po dobu 6 dnů).

Po takovéto přípravě pak podáváme vaginální 

čípky Cicatridina® 3krát týdně po dobu 8–10 týdnů. 

Minimálně jednou týdně (nejlépe v neděli) je 

vhodné vypláchnout zbytky vaginálně podávaných 

přípravků a případných vaginálních sekretů, které 

by mohly znesnadňovat přístup účinných látek 

k epitelu a snižovat jejich efekt (tab. 1).

 

2. Srovnávací klinická studie Šulce (2012) 

prokázala, že vaginální čípky Cicatridina® 

urychlují hojení dlaždicového epitelu, což se 

projevuje snížením výskytu krvácení u pacientek 

léčených pro cervicitidu.

V klinické studii prováděné v České republice 

bylo celkem čtyřicet sedm žen léčených pro 

zánět děložního čípku. Jedné skupině žen byly 

spolu s  léčbou zánětu podávány vaginální čípky 

Cicatridina®, druhá skupina tyto čípky nedostala. 

Urychlení hojení sliznice děložního čípku se 

projevilo již pět týdnů od zahájení léčby, kdy došlo 

k významnému omezení a vymizení krvácení po 

pohlavním styku u 68 % pacientek užívajících čípky 

Cicatridina®, zatímco ve druhé skupině k tomu došlo 

pouze u 28 % pacientek (obr. 9).
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Obrázek č. 8: Účinnost vaginálních čípků Cicatridina na zralost 

dlaždicového epitelu

1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. –10. týden
Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne

Aflovag vaginální výplach (ráno) × × × × × × × ×

Vitagyn C vaginální krém (na noc) × × × × × ×

Cicatridina vaginální čípky (na noc) × × × × × × × × × × × ×

Tabulka č. 1: Schéma podávání přípravků k urychlení zrání dlaždicové metaplazie
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Obrázek č. 9: Účinnost vaginálních čípků Cicatridina®  na snížení 

krvácení po pohlavním styku v rámci léčby cervicitidy
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3. Klinická studie Markowské et al. (2008 a 2011) 

prokázala, že vaginální čípky Cicatridina® 

významně urychlují a zlepšují výsledky hojení 

rány po konizaci děložního čípku.

V této klinické studii bylo sledováno celkem třicet 

dva pacientek po konizaci děložního čípku pro 

CIN I–III. Jedné skupině byly po zákroku podávány 

vaginální čípky Cicatridina®, druhá skupina čípky 

nedostala. Při kontrolním kolposkopickém vyšetření 

provedeném 6 týdnů po konizaci byla rána po 

zákroku zhojena u 87 % pacientek užívajících čípky 

Cicatridina®, zatímco ve druhé skupině to bylo 

pouze 56 % pacientek. 

Tři měsíce po zákroku došlo k  úplnému zhojení 

u všech pacientek užívajících čípky Cicatridina®, ale 

pouze u 89 % pacientek bez léčby (obr. 10).

Všechny kolposkopické a mikroskopické snímky 

laskavě poskytl prof. Giovanni Miniello, Univerzita 

Bari, Itálie.
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Obrázek č. 10: Účinnost vaginálních čípků Cicatridina® na hojení 

rány po konizaci
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