
Скринінг раку шийки матки для осіб із середнім ризиком: Оновлені 

рекомендації 2020 року від Американського онкологічного 

товариства (ACS) 

ACS рекомендує розпочинати скринінг раку шийки матки жінкам у віці 25 років 

та проходити первинне тестування на вірус папіломи людини (ВПЛ) кожні 5 

років у віці до 65 років (бажано). Якщо первинне тестування на ВПЛ 

недоступне, особи у віці від 25 до 65 років повинні проходити котестинг 

(тестування на ВПЛ у поєднанні з цитологією) кожні 5 років або лише цитологію 

кожні 3 роки (прийнятно). (Сильна рекомендація). 

Котестінг або лише цитологічне дослідження є прийнятними варіантами 

скринінгу на рак шийки матки, оскільки доступ до первинного тесту на ВПЛ, 

затвердженого FDA, може бути обмеженим в певних умовах. Оскільки 

Сполучені Штати здійснюють перехід до первинного тестування на ВПЛ, 

використання як котестингу, так і цитології для скринінгу на рак шийки матки не 

буде включено до майбутніх рекомендацій. 

Дані рекомендації щодо скринінгу на рак шийки матки застосовуються до 

безсимптомних жінок із збереженою шийкою матки, незалежно від статевого 

анамнезу або статусу щеплення від ВПЛ. Рекомендації ґрунтуються на 

висновках GDG щодо переваг скринінгу раку шийки матки над їх шкодою та 

доказів ефективності наявних тестів щодо результатів скринінгу. На основі 

стабільно низького рівня захворюваності на рак шийки матки та смертності 

серед жінок віком <25 років, високого рівня випадків транзиторних інфекцій, 

ризику несприятливих акушерських ускладнень лікування та аналізу даних, що 

демонструють стійкі переваги для початкового скринінгу у віці 25 років, 

наполегливо рекомендується скринінг на рак шийки матки розпочинати з 25 

років із первинного тестування на ВПЛ (бажано) або, оскільки Сполучені Штати 

лише на етапі переходу до первинного тестування на ВПЛ, застосовувати 

попередньо рекомендовані скринінгові стратегії проведення котестінгу кожні 5 

років або лише цитологічне дослідження кожні 3 роки (прийнятно). Як і в 

попередніх рекомендаціях щодо скринінгу на рак шийки матки, особи не 

повинні проходити скринінг частіше, ніж через рекомендовані інтервали для 

тесту, що використовується. 

Вік для початку скринінгу на рак шийки матки  

Рекомендований вік для початку скринінгу раку шийки матки з плином років 

змінювався за рахунок глибшого розуміння етіології захворювання та причинної 

ролі ВПЛ. Ранні рекомендації минулого століття встановлювали вік для початку 

скринінгу у віці 20 років, потім 18 років, потім 21 рік для жінок, які не мали 

вагінального статевого акту, або й раніше, якщо початок сексуальної 

активності відбувався до цього віку. З 2010 року ACS та інші організації 

рекомендували розпочати скринінг на рак шийки матки у віці 21 року (і не 

раніше), незалежно від віку першого вагінального статевого акту. У даній 



оновленій настанові щодо скринінгу раку шийки матки ACS зараз 

рекомендує розпочинати скринінг у віці 25 років. 

З виходом будь-якого оновлення гайдлайнів, важливо переглядати основні 

положення попередніх рекомендацій та визначати, чи є вони все ще 

актуальними. У групах віком від 20 до 24 і від 25 до 29 років налічується 

приблизно 11 мільйонів жінок. Загальний обсяг раку шийки матки серед жінок 

у віці від 20 до 24 років є порівняно невеликим, у цьому віці діагностується 0,8% 

усіх нових випадків у порівнянні з 4% серед жінок у віці від 25 до 29 років , і 

приблизно 0,5% випадків смертності від раку шийки матки зустрічається у віці 

від 20 до 24 років, порівняно з 3%, пов'язаними з діагнозом встановленим серед 

жінок у віці від 25 до 29 років . Невідомо, скільки випадків раку шийки матки 

були діагностовані у пацієнток віком від 20 до 24 років, які перебувають у групі 

високого ризику (наприклад, імуносупресовані та/або ВІЛ-позитивні особи, 

для яких застосовувались різні рекомендації щодо скринінгу). 

Також були розглянуті дані про поширеність анормальних показників скринінгу 

шийки матки серед різних вікових груп та анамнез зараження ВПЛ. 

Поширеність ВПЛ-інфекції характеризується як частотою інфікування, так і 

персистенцією інфекції. Найбільша частота та поширеність інфікування 

високоонкогенними типами ВПЛ зазвичай спостерігається у жінок у віці <25 

років і зменшується з віком. У молодих жінок рівень захворюваності на ВПЛ є 

відносно високим, показники персистенції та прогресування є низькими, а 

регресія цервікальних аномалій є досить високою у порівнянні зі старшими 

віковими групами. Як вже обговорювалося раніше, більшість випадків 

інфікувань не персистують та не переходять до передраку, а зазнають 

природного регресу за відносно короткий проміжок часу (<2 роки). 

Дослідження з використанням великих наборів клінічних даних показують 

майже нульовий ризик раку та найнижчий рівень виявлення передракових 

порушень шийки матки, які спостерігається у жінок у віці <25 років. 

Обсерваційні дослідження показали, що скринінг жінок у віці від 21 до 24 років 

продемонстрував недостатньо переваг щодо зменшення частоти інвазивних 

захворювань порівняно з скринінгом жінок у віці 25 років. Вважається, що 

значна частина пролікованих цервікальних уражень могла б регресувати 

самостійно, що призводить до потенційно високого рівня надмірного лікування 

та пов’язаної з ним шкоди (включаючи несприятливі акушерські наслідки). 

У додатковому моделюючому аналізі, початок скринінгу з первинного 

тестування на ВПЛ у віці 25 років, порівняно з цитологічним скринінгом 

розпочатим з 21 року з наступним переходом на первинне ВПЛ тестування у 

віці 25 років, зберігає > 99% тривалості життя, з меншою кількістю кольпоскопій. 

Крім того, порівняно із стратегією цитологічного дослідження, яке 

розпочинається у віці 21 року і переходить на котестінг у віці 30 років, початок 

скринінгу з первинного тестуванням на ВПЛ у віці 25 років показав 13% 

приросту у попереджених випадках раку шийки матки та 7% приросту у 



попередженні смертності від раку шийки матки, отримавши подібну 

тривалість життя та лише на 9% більше кольпоскопій, але на 45% менше тестів 

(ВПЛ або цитологічних). Крім того, очікується, що частота кольпоскопії 

зменшиться із зростанням рівня охоплення населення вакцинацією проти ВПЛ і 

коли, зростаючою частка щеплених від ВПЛ жінок, досягне віку початку 

скринінгу. 

Первинний огляд доказових ресурсів формально не стосувався статусу 

вакцинації, але повідомлялось про виявлення обмежених доказів того, як 

вакцинація проти певних високоонкогенних типів ВПЛ впливала на результати 

скринінгу. Додатковий огляд літератури виявив кілька оглядових досліджень, що 

повідомляють про зниження ризику CIN2 + та інфікування високоонкогенними 

типами ВПЛ серед вакцинованих порівняно з невакцинованими особами, 

особливо коли вакцинація відбувається до віку 15 років, останні американські 

звіти також вказують на тенденцію до зниження виявлення CIN2 + та HPV 

високого онкогенного ризику у молодих жінок у період після введення вакцини 

проти ВПЛ. Ці популяційні дані є багатообіцяючими і підтверджують висновки 

РКД, що свідчать про захисний ефект у тих, хто отримав вакцину проти ВПЛ. 

Невідомо, який рівень вакцинації серед загальної популяції досягне такого рівня 

індивідуального захисту та групового імунітету, який вимагав би змін у 

протоколах скринінгу для всіх жінок або для тих, хто має документально 

підтверджену історію щеплень. 

На початкових обговореннях GDG вважав, що, ймовірно, буде певна, хоча і 

незначна, користь від продовження скринінгу для осіб у віці від 21 до 24 років, які 

не були щеплені проти ВПЛ у рекомендованому віці. Однак мала потенційна 

користь від продовження скринінгу в осіб цієї вікової групи не перевищує 

потенційної шкоди, особливо, враховуючи, що кількість щеплень у Сполучених 

Штатах продовжує зростати. Станом на 2018 рік 39,9% дорослих у віці від 18 до 

26 років (53,6% жінок) повідомили, що отримали принаймні одну дозу вакцини 

проти ВПЛ. Серйозно було розглянуто проблеми реалізації рекомендацій для 

осіб у віці від 21 до 24 років, залежно від статусу вакцинації, включаючи 

занепокоєння щодо мінливості в доступності до реєстрів вакцин та проблеми 

передачі записів пацієнтів з педіатричної служби на дорослу. На основі дуже 

невеликого рівня захворюваності у жінок молодого віку, потенційної 

акушерської шкоди, пов'язаної з лікуванням преінвазивних уражень, та 

перешкод, пов'язаних із визначенням статусу вакцинації, GDG вирішив 

рекомендувати всім пацієнткам розпочинати скринінг ( Тестування на ВПЛ 

переважно) у віці 25 років. 

Стратегії скринінгу на рак шийки матки 

Починаючи з настанов 2012 року, відбулася еволюція в доказовій базі скринінгу 

на рак шийки матки, збільшилась кількість випадків котестингу, відбулось 

затвердження регуляторними органами первинних скринінгових тестів на ВПЛ 

та включення первинного скринінгу на ВПЛ в рекомендації USPSTF 2018 . На 



основі продемонстрованих переваг у зменшенні захворюваності та 

смертності, пов'язаних із скринінгом на рак шийки матки, систематичний 

огляд оцінював результати та ефективність нових скринінгових стратегій 

(тестування на ВПЛ з цитологією або без неї, порівняно лише з цитологією) у 

різних вікових групах. Докази РКД та інших досліджень показали, що скринінг 

на рак шийки матки на основі ВПЛ має високу чутливість та довгострокову 

прогностичну цінність у порівнянні лише із цитологічним скринінгом. Дані 

рутинної скринінгової практики у системі охорони здоров’я США показують, 

що ризик майбутнього CIN3 та раку шийки матки знижується із зростанням 

кількості негативних результатів котестінгу. Низький ризик подальшого раку, 

прогнозований негативним результатом тесту на ВПЛ, був подібним як лише 

для ВПЛ тестування, так і котестінгу. 

Дані FDA по кожному з 2 досліджень, затверджених для первинного скринінгу 

на ВПЛ, свідчать, що жінок, які мають негативний тест на високоонкогенні типи 

HPV, слід вести відповідно до оцінки лікарем їх анамнезу, попередньої історії 

скринінгу та інших факторів. Клінічні випробування, на яких базувалось FDA при 

затвердженні тестів для первинного скринінгу на ВПЛ, мали час 

спостереження лише 3 роки. Однак з 2012 року тестування рекомендується 

проводити з інтервалом 5 років. Для первинного скринінгу на ВПЛ, із подібними 

перевагами та меншим ризиком нанесення шкоди, провідні організації, у 

тому числі ACS, ASCCP, Американське товариство клінічної патології , USPSTF та 

Американський коледж акушерів-гінекологів, рекомендують інтервал 

скринінгу 5 років на основі даних широкого кола досліджень та результатів 

мікросимуляційного моделювання. 

Недавній аналіз тенденцій показав постійне зростання рівня захворюваності на 

аденокарциному. З огляду на відомі обмеження цитологічного методу для 

виявлення аденокарциноми, декілька досліджень припускають, що скринінг за 

допомогою тесту на ВПЛ може покращити виявлення аденокарциноми та 

передракових станів, хоча систематичний огляд оцінює дані докази як 

сумнівні. 

Аналіз мікросимуляційного моделювання, проведений для USPSTF, дозволяє 

припустити, що порівняно з відсутністю скринінгу, лише цитологічний скринінг 

кожні 3 роки, починаючи з віку 21 року, котестинг кожні 5 років після переходу з 

цитології у віці 30 років і первинне тестування на ВПЛ кожні 5 років після 

переходу у віці 30 років з однієї лише цитології, при цьому скринінг 

припиняється у віці 65 років за будь-якою із цих стратегій, може зменшити 

кількість смертей від раку шийки матки з 8,34 (без скринінгу) до 0,76, 0,30 та 

0,29 смертей відповідно на 1000 жінок, порівняно з однією лише цитологією, 

більш високе виявлення CIN за допомогою первинного тестуванням на ВПЛ, 

супроводжується збільшенням кількості хибнопозитивних результатів та, 

ймовірно, більшою кількістю кольпоскопій. На відміну від цього, лише цитологія 

має нижчу чутливість до передраку та раку, ніж первинне тестування на ВПЛ 

або котестінг. В проведеному аналізі лише цитологія мала менше переваг з 



точки зору тривалості років життя та запобігання випадкам раку, а також 

виявляла найменшу кількість випадків CIN2 або CIN3 та CIN 3+. Через більшу 

кількість загальних тестів, котестінг не виявився найдоцільнішим серед інших 

заходів скринінгу. З цих причин USPSTF дійшов висновку, що котестінг є 

альтернативою переважним стратегіям первинного тестування на ВПЛ кожні 5 

років та лише цитології кожні 3 роки. Доказові дані вказують на те, що первинне 

тестування на ВПЛ є більш ефективним порівняно з цитологією і є більш 

доцільним, аніж котестинг. 

 

Коли припиняти скринінг на рак шийки матки 

ACS рекомендує особам із збереженою шийкою матки старше 65 років, які 

не мали історії CIN2 + протягом останніх 25 років і які мають задокументовані 

адекватні негативні скринінги за попередні 10 років, припинити скринінг на рак 

шийки матки. (Кваліфікована рекомендація). 

 В даний час адекватним негативним попереднім скринінгом визначено 

2 послідовних негативних тести на ВПЛ, або 2 послідовних негативних 

котести, або 3 послідовних негативних цитологічних тести протягом 

останніх 10 років, причому крайній тест проводився в межах 

рекомендованого інтервалу для даного тесту. Ці критерії не 

застосовуються для осіб, які в даний час перебувають під наглядом через 

аномальний результат скринінгу.  

  Осіб віком > 65 років, які не мають станів, що обмежують тривалість 

життя, та у яких немає достатньої документації попереднього скринінгу, 

слід перевіряти до моменту досягнення критеріїв припинення скринінгу. 

 Скринінг раку шийки матки може бути припинений у осіб будь-якого віку 

з обмеженою очікуваною тривалістю життя. 

Рандомізовані та обсерваційні дослідження продемонстрували ефективність 

скринінгу раку шийки матки у жінок у віці до 65 років, але докази ефективності 

скринінгу після 65 років обмежені, оскільки базуються виключно на 

обсерваційних дослідженнях та моделюванні. Однак, як зазначено в 

оновленому керівництві 2012 року, вірусна етіологія раку шийки матки дає 

можливість ідентифікувати осіб, які, можливо, зможуть припинити скринінг, 

оскільки у них були серійні негативні результати тесту на ВПЛ та / або негативні 

цитологічні дані, а отже дуже низький ризик подальшого розвитку раку та 

смерті від раку шийки матки. 

На основі рекомендацій керівництво ACS 2002 та 2012 рр. щодо скринінгу раку 

шийки матки та за відсутності нових доказів, GDG підтверджує, що особи, у 

яких відсутня шийки матки та які не мали історії CIN2 + за останні 25 років 

(продовжено з 20 років у рекомендації від 2012 р.) або раку шийки матки, не 

слід обстежувати. Особи будь-якого віку, які перенесли гістеректомію з 

видаленням шийки матки та не мають анамнезу CIN2 +, не повинні проходити 



цитологічного скринінг або тестування на ВПЛ для виявлення злоякісних пухлини 

геніталій, таких як рак піхви. 

Ускладнення та ризики у людей похилого віку 

Приблизно 1 з 5 нових випадків раку шийки матки діагностуєтьс у жінок у віці 

більше 65 років. Розглядаючи вплив віку на припинення скринінгу, важливо 

вивчити смертність від раку шийки матки, яка діагностована у жінок після 

запропонованого віку для припинення скринінгу. Значна частка смертей у 

жінок старше 65 років є результатом встановлених діагнозів до 65 років, так 

само як і випадків, що трапляються після 65 років, кожен з яких багато в чому 

пояснюється відсутністю попереднього скринінгу. Смертність від раку шийки 

матки діагностованого у жінок у віці старше 65 років становить приблизно 1 з 4 

смертей від раку шийки матки щороку, тоді як смертність від раку шийки 

матки у жінок віком старше 65 років, діагностованого у будь-якому віці, 

становить більше 1 на 3 смерті від раку шийки матки. Найбільша частка 

необстежених жінок у віці, рекомендованому для скринінгу, спостерігається 

серед жінок у віці від 60 до 65 років. 

Вплив попереднього скринінгу на ризик раку шийки матки у жінок старше 65 

років 

GDG вивчила доказові дані у різниці захворюваності між регулярно 

обстежуваними, недостатньо обстеженими та не обстеженими жінками. 

Більшість даних, опублікованих з 2012 року, взяті з ретроспективних когортних 

дослідженнях, контрольованих випадків захворювань та моделювання, що 

вивчали результати, пов’язані з цитологічним скринінгом раку шийки матки, тоді 

як дані, що описували результати, пов’язані з первинним ВПЛ тестуванням та 

котестінгом у жінок старшого віку, є більш обмеженими. Дослідження, що 

базувались на цитології продемонстрували протективний ефект попереднього 

скринінгу на ймовірність діагнозу раку шийки матки, часто з менш суворими 

критеріями порівняно з рекомендацією щодо 3 послідовних негативних 

скринінгових обстежень протягом 10 років до досягнення віку 65 років. 

Результати цих досліджень схожі, тобто рак шийки матки серед жінок у віці 

старше 65 років є рідкістю серед добре обстеженого населення; скринінг 

або відсутність скринінгу пов’язані з переважною більшістю діагнозів раку 

шийки матки після 65 років; і виконання звичайних критеріїв припинення 

цитології, як виявилось, має надзвичайно протективний ефект. 

Приховані інфекції та їх реактивація у старшому віці, можливо, через старіння 

імунної системи, можуть теоретично сприяти розвитку невеликої частки раку 

шийки матки у похилому віці. Дана ситуація вимагає подальшого вивчення 

протягом наступних десятиліть. Наявні дані свідчать про те, що у небагатьох 

людей у віці> 65 років можлива поява нових інфекцій, які будуть мати 

загрожуючий життю вплив. Це підтверджується аналізом чутливості, 

проведеним для одного модельованого дослідження, що продемонструвало 



низький абсолютний ризик, навіть припускаючи вдвічі більшу нинішню 

поширеність ВПЛ серед літніх жінок. GDG підтверджує висновок настанов 2012 

року про те, що після припинення скринінгу він не повинен відновлюватися з 

будь-якої причини, навіть якщо особа повідомляє про нового статевого 

партнера. 

Ефективність скринінгу у літніх людей 

Наскільки добре виконується цитологія та скринінг ВПЛ у осіб віком > 65 років, 

головним чином тих, хто не відповідав критеріям припинення до 65 років, 

порівняно з молодими людьми, не зовсім зрозуміло, але потенційна користь 

скринінгу на рак шийки матки, ймовірно, зменшується зі збільшенням віку за 

рахунок повідомлень про анатомічні, гормональні та імунологічні зміни та 

порушення опорно-рухового апарату. Ці зміни та атрофія піхви можуть 

ускладнити обстеження, спричинити болісність обстеження та обмежити 

доступ для адекватного відбору проб. Візуалізація за допомогою кольпоскопії 

зони трансформації шийки матки також зменшується. В одному 

обсерваційному дослідженні поширеності ВПЛ та дисплазії, пов’язаної з ВПЛ, у 

жінок похилого віку у віці від 60 до 89 років зона трансформації не була 

помітна під час кольпоскопії приблизно у двох третин жінок, була лише 

частково помітна у третини жінок і, як повідомлялося, жоден з учасників 

дослідження не мав повністю видиму зону трансформації. В іншому 

дослідженні скринінг у віці від 55 до 64 років продемонстрував чіткий захисний 

ефект від смертності від раку шийки матки до 79 років, тоді як скринінг у осіб 

віком> 65 років був пов'язаний з незначним захисним ефектом, хоча на 

точність цього спостереження вплинули низькі показники скринінгу. Аналіз 

даних двох американських систем надання медичної допомоги 

продемонстрував зниження ризику раку шийки матки від 78% до 84% у 

обстежених жінок віком старше 65 років, а також дані ще одного 

обсерваціійного дослідження, повідомляють про сильний захисний ефект 

цитологічного скринінгу у жінок у віці старше 65 років. Однак в жодному з цих 

досліджень не вивчався вплив попередньої скринінгової історії. Більше того, 

бракує емпіричних доказових результатів обстежень, пов’язаних із первинним 

скринінгом або тестуванням на ВПЛ після 65 років. Нарешті, хоча анатомічні 

зміни, пов’язані зі старшим віком, зменшують чутливість скринінгу, не було 

виявлено жодних досліджень, які б вивчали диференціальну ефективність 

цитології, первинного тестування на ВПЛ та котестингу у людей старшого віку. 

Незважаючи на те, що наявні дані свідчать, що скринінг літніх жінок в цілому 

ефективний і що деякі особи, ймовірно, отримають переваги від продовження 

скринінгу, цілком ймовірно, що більша частина переваг буде реалізована у 

великій частині осіб, які не пройшли належний скринінг до віку 65 років. 

Шкода та ризики скринінгу у літніх людей 

У регулярно обстежуваних осіб скринінг стає менш ефективним, що означає, 

що додаткова кількість кольпокопій (як субстрат для шкоди), необхідна для 



досягнення додаткової користі, зростає із збільшенням віку після 65 років, що 

свідчить про те, що баланс користі та шкоди стає менш сприятливим. Крім 

того, як зазначалося вище, м’язово-скелетні розлади та вагінальна атрофія 

можуть зробити обстеження більш болісним у літніх жінок, а ризики, пов’язані з 

біопсією, ексцизією та абляцією, більші у людей старшого віку. Нарешті, 

зважаючи на повільний перехід від CIN до інвазивного захворювання, 

гіпердіагностика та надмірне лікування викликають особливе занепокоєння у 

літніх людей. 

Моделювання віку для припинення скринінгу 

Враховуючи відсутність рандомізованих досліджень, які стосуються 

оптимального віку для зупинки скринінгу на рак шийки матки та обмеження 

наявних даних спостережень, останні модельовані дослідження надають 

додаткові докази для вирішення цього питання. Щоб підтримати Австралійську 

національну скринінгову програму для оцінки потенційних стратегій скринінгу 

Лью та його колеги змоделювали первинне тестування на ВПЛ, котестинг та 

цитологічний скринінг з різним віком початку та завершення скринінгу. 

Загалом, скринінг до 69 років був пов’язаний із зниженням смертності від раку 

на 5–8% порівняно із скринінгом до 64 років, хоча автори не представляли свої 

результати з точки зору абсолютного ризику. Модель, що використовує дані 

канадського провінційного реєстру та дані обстеження, оцінювала ризики 

захворюваності на рак шийки матки, порівнюючи цитологію, первинний ВПЛ 

скринінг і котестинг та досліджувала припинення скринінгу у віці 55 та 70 років. 

Триваючий цитологічний скринінг з 55 років до 70 років зменшив залишковий 

ризик раку шийки матки з 1 на 440 до 1 на 1206. На відміну від цього, 

розширення скринінгу ВПЛ з 55 до 70 років зменшило ризик з 1 на 1940 р. до 1 

на 6525 р. З огляду на занепокоєння щодо реактивації або нового інфікування 

ВПЛ серед жінок, які в даний час наближаються до віку припинення скринінгу, 

оцінка низького ризику скринінгу на ВПЛ забезпечує впевненість у низькому 

майбутньому ризику раку шийки матки в період після припинення скринінгу у 

осіб, які відповідають критеріям припинення скринінгу.  

Особи з історією CIN2, CIN3 або AIS (аденокарцинома in situ)  

На підставі даних довгострокових досліджень, консенсусна настанова щодо 

управління ризиками на основі ASCCP 2019 року рекомендує особам, які 

раніше лікувались від гістологічно підтверджених плоскоклітинних 

інтраепітеліальних уражень високого ризику- CIN2, CIN3 або AIS, продовжувати 

нагляд протягом щонайменше 25 років. Якщо пацієнти з історією CIN2, CIN3 

або AIS закінчили початковий 25-річний період спостереження, коли вони 

досягли віку 65 років, продовження спостереження з інтервалом у 3 роки є 

прийнятним і може тривати до тих пір, поки пацієнт перебуває в доброму 

здоров’ї. Керівництво з управління рекомендує припинити скринінг, якщо 

пацієнт має прогнозовано обмежену тривалість життя. Згідно з 

рекомендаціями Товариства онкогінекологів (SGO) 2020, для пацієнтів, які 



спочатку проходили лікування, що зберігає фертильність при АІS і завершили 

виношування дитини, гістеректомія або постійний нагляд є прийнятним для тих, 

у кого постійно були негативні результати тесту на ВПЛ під час обстеження . Для 

пацієнтів, які отримали позитивні результати тесту на ВПЛ під час 

спостереження, кращим варіантом є гістеректомія після завершення 

виношування дитини. 

Хоча жоден підхід до скринінгу повністю не запобігає виникненню раку шийки 

матки у людей старшого віку, забезпечення адекватної історії скринінгу до його 

припинення, ймовірно, буде однією з найефективніших стратегій зменшення 

важких та запущених форм раку шийки матки у людей старшого віку. 

Виявлення неадекватно обстежених осіб повинна бути пріоритетом клініцистів 

та систем охорони здоров’я загалом. Якщо не вдається отримати 

документально підтверджені результати скринінгу, як це часто буває, зважаючи 

на відсутність скринінгових реєстрів у Сполучених Штатах та відсутність 

спільного доступу до медичних записів, скринінгові тести слід проводити доти, 

доки не будуть встановлені критерії для припинення скринінгу. 

Клінічні міркування 

Успіх скринінгових програм на рак в основному залежить від рівня регулярного 

відвідування цільовою популяцією та точності скринінгового тесту. Однак є 

багато допоміжних питань, які виходять за рамки рекомендацій скринінгу, які 

також є невід'ємною частиною успішних результатів, таких як увага до 

індивідуального ризику розвитку раку шийки матки, забезпечення якості, 

усунення бар'єрів доступності, спілкування пацієнта / клініциста, менеджмент 

аномальних результатів скринінгу, впровадження нових настанов та новітніх 

технологій. 

Менеджмент аномальних результатів скринінгових тестів 

Ефективність скринінгу, а також співвідношення користі та шкоди від нього 

залежить від дотримання протоколів менеджменту позитивних результатів 

скринінгу. У 2019 році ASCCP оновила консенсусні рекомендації щодо 

управління скринінговими аномаліями, які доступні як документ із відкритим 

доступом на веб-сайті Journal of Lower Genital Tract Disease. Чітко визначені 

межі ризику, що базуються на результатах тестів на ВПЛ, окремо або в 

поєднанні з цитологією, використовуються для настанов по менеджменту 

(більш або менш часте спостереження, кольпоскопія або лікування; чи 

повернення до звичайного скринінгу). Таблиці оцінки ризику та допоміжні 

засоби для прийняття рішень також були надані для оцінки ризику пацієнток 

мати CIN3 + (як кінцеву точку для розвитку раку шийки матки) на основі 

поточного результату скринінгового тесту та попередніх скринінгових тестів, а 

також результатів біопсії. Вік пацієнток також враховується в контексті 

репродуктивних рішень. Як зазначалося вище, зростання поширеності осіб, які 

своєчасно отримують вакцинацію проти високоонкогенних типів ВПЛ, призведе 



до зменшення поширеності ВПЛ-інфекцій, що, в свою чергу, вплине на 

рекомендації керівництва.  

Особи з підвищеним ризиком 

Ця настанова стосується дорослих із середнім ризиком, які розпочинають 

скринінг, або у яких раніше були лише звичайні результати скринінгу шийки 

матки, або вони повернулись до звичайного скринінгу на рак шийки матки на 

основі подальших рекомендацій консенсусної настанови. Ця настанова не 

стосується скринінгу та спостереження за особами, що мають підвищений 

ризик розвитку раку шийки матки. Більш високий ризик раку шийки матки, який 

спостерігається у осіб, що мають імуносупресію пов’язану з ВІЛ-інфекцією, 

добре встановлено в літературі. Для цих осіб слід дотримуватися 

рекомендацій щодо скринінгу від Центрів контролю та профілактики 

захворювань, Національних інститутів охорони здоров’я, Асоціації медицини 

ВІЛ Американського товариства інфекційних хвороб , Міністерства охорони 

здоров'я та соціальних служб США. Незважаючи на те, що дані про 

підвищений ризик розвитку раку шийки матки серед осіб, які не мають ВІЛ- 

імуносупресії, є більш обмеженими, клініцисти повинні звертати увагу на 

потенційно підвищений ризик пацієнтів, які перенесли трансплантацію органів 

або стовбурових клітин, проходять імуносупресивну терапію. Рекомендації 

щодо скринінгу для цих підгруп та інших, потенційно схильних до більш 

високого ризику, ніж загальна популяція внаслідок імуносупресії, були такими 

ж, як і для людей, які живуть з ВІЛ. Зовсім нещодавно Moscicki та його колеги 

надали детальні вказівки щодо скринінгу різних підгруп осіб, які не страждають 

на ВІЛ. 

Особи з шийкою матки, які зазнали дії діетилстильбестролу 

внутрішньоутробно, мають значно підвищений ризик розвитку прозороклітинної 

аденокарциноми зовнішніх статевих органів, дуже рідкісного раку, більшість 

випадків якого спостерігається до 30 років, але з підвищеним ризиком, що 

залишається до 40 років. Крім того, у тих, хто піддається внутрішньоутробному 

впливу ДЕС, підвищений ризик розвитку аномальних клітин шийки матки та 

піхви, які є попередниками раку (дисплазія, CIN та сквамозні 

внутрішньоепітеліальні ураження). Рекомендації скринінгу для цих осіб 

включали обстеження малого тазу з візуалізацією шийки матки та стінок піхви, 

щорічну цитологію та кольпоскопію. Вичерпні рекомендації щодо скринінгу для 

цієї групи давно не оновлювались, а також не розглядалося питання старіння 

населення, що зазнало впливу діетилстильбестролу. 

Адекватний скринінг та документація перед його припиненням 

Більшість випадків інвазивного раку шийки матки трапляються у осіб, які ніколи 

не проходили обстеження або не проходили його належно. Згідно з даними 

Національного опитування з питань охорони здоров'я в 2018 році, 90% 

респондентів у віці від 30 до 39 років повідомили, що пройшли скринінг; цей 



показник знижується до 80% серед жінок у віці від 50 до 65 років. Зниження рівня 

скринінгу у віці від 50 до 65 років особливо викликає занепокоєння, оскільки 

особи, які мають 10-річну історію нормальних результатів скринінгу, можуть 

припинити скринінг після 65 років. Історія попередніх нормальних скринінгових 

тестів є вирішальним маркером зниження ризику розвитку раку шийки матки 

або передраку. Критерієм припинення є адекватний негативний попередній 

скринінг, який в даний час визначається як 2 послідовних негативні тести на 

ВПЛ, або 2 послідовних негативні котести, або 3 послідовних негативні 

цитологічні тести протягом останніх 10 років, за умови, що крайній первинний 

тест на ВПЛ, котест, або цитологічний тест проводився протягом 

рекомендованих інтервалів. 

Подальші зусилля повинні бути спрямовані на взаємний обмін електронними 

медичними записами у всіх клінічних умовах, щоб клініцистам було простіше 

отримати дані скринінгу, з метою визначення осіб, яким потрібно продовжити 

скринінг до моменту, коли вони будуть відповідати критеріям припинення 

скринінгу, а також аби уникнути надмірного скринінгу, коли попередній 

медичний запис не доступний. За відсутності доступного підтвердження 

нещодавніх негативних результатів скринінгу, клініцисти повинні продовжувати 

пропонувати скринінг особам доки не будуть підтверджені критерії 

припинення. 

Впровадження первинного тестування на ВПЛ 

У цій настанові чітко визначено період переходу до використання первинного 

скринінгу ВПЛ у всіх клінічних умовах. Два первинні тести на ВПЛ затверджені 

FDA спеціально для первинного скринінгу в США. Станом на 2017 рік первинне 

тестування на ВПЛ було доступне лише в обмеженій кількості лабораторій 

США, і це може зайняти час та фінансові ресурси для лабораторій, які в 

даний час використовують інші платформи для тестування на ВПЛ, щоб додати 

до свого арсеналу платформи з використанням тестів, затверджених для 

первинного скринінгу. 

Клініцисти часто не знають, яку платформу тестування пропонує лабораторія, 

що використовується їхньою установою чи системою охорони здоров’я, і 

більшість клініцистів не можуть контролювати вибір лабораторії чи платформи 

для тестування. Керівники лабораторій та медичні директори клінік зобов’язані 

докладати усіх зусиль для переходу на первинний ВПЛ скринінг. 

Тести на ВПЛ повинні бути затверджені FDA та відповідати конкретним 

встановленим базовим критеріям клінічної ефективності, включаючи високу 

чутливість, високу специфічність та високу відтворюваність у межах 

лабораторії. Тести, які не відповідають цим стандартам ефективності та не 

затверджені FDA як самостійний первинний тест на ВПЛ, не повинні 

використовуватися для первинного скринінгу. Під час проведення первинного 

тестування на ВПЛ медичним працівникам рекомендується встановити, чи є 



тести на ВПЛ, доступні в їх клінічних умовах, затвердженими FDA для 

первинного скринінгу на ВПЛ, щоб гарантувати, що пацієнти проходять 

обстеження за допомогою тесту, який відповідає належним показникам 

стандартів. 
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