Cel i założenia Pilotażu badań HPV-DNA

Głównym celem Pilotażu jest ocena i porównanie skuteczności testu w kierunku wirusa
brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR) oraz badania cytologicznego, aktualnie
stosowanego w Programie profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce, w wykrywaniu zmian
przedrakowych i raka szyjki macicy.
Aktualnie, na świecie, zarówno badanie cytologiczne jak i test w kierunku HPV HR są
stosowane, jako badanie przesiewowe w kierunku profilaktyki i wczesnego
wykrywania raka szyjki macicy [5].

Realizacja Pilotażu ma na celu uzyskanie danych, które umożliwią wybór optymalnego testu
przesiewowego dla Programu profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce, co w przyszłości
może zaowocować zmniejszeniem zachorowalność na raka szyjki macicy w naszym kraju
[1].

Zgodnie z Europejskimi wytycznymi dotyczącymi zapewniania jakości badań
przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy [2], wprowadzenie testu HPV HR do
masowych badań przesiewowych powinno być poprzedzone w każdym kraju pilotażem,
celem ewaluacji efektów ich zastosowania w skriningu.

Co porównujemy?
Porównujemy dwa testy przesiewowe CYTOLOGIĘ i TEST HPV HR.
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