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Human papilloma virus (HPV) 
  
HPV je sexuálne prenosný DNA vírus. Prítomnosť HPV v ženskom genitálnom trakte je spojená s ochoreniami ako 
condyloma acuminata, condyloma plana, bowenoidná papulotitída ako aj cervikálna, vaginálna a vulvárna 
intraepiteliálna neoplázia a karcinóm. Genotypy HPV  sú kategorizované do nízko, stredne a vysoko rizikových 
skupín. Nízko rizikové genotypy sú 6, 11, 42, 43 a 44. Stredne a vysoko rizikové sú 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45 , 51, 
52, 56, 58, 59 a 68.    
  
Vzorka: ster z krčka maternice,odberová sada DNAPap Cervical Sampler (Digene Corporation). Pozorne si prečítajte 
a dodržte pokyny uvedené  v príbalovej informácii odberovej súpravy. Vzorky môžu byť skladované pri izbovej 
teplote maximálne 2 týždne (nedávať do chladničky) a do laboratória sa odosielajú bez zmrazenia.  
  
Metóda: DNA test hc2 HPV používa technológiu Hybrid Capture, čo je chemiluminiscenčné stanovenie nukleovej 
kyseliny hybridizáciou s amplifikáciou signálu pre kvalitatívnu detekciu 18 typov DNA ľudského papilomavírusu (s 
nízkym a vysokým rizikom). Svetelné kvantum je merané luminometrom a  vyjadrené v relatívnych svetelných 
jednotkách  (RLU). 
 
Interpretácia:  
Výsledok merania v RLU, ktorý je  rovnaký, alebo väčší ako hodnota hranice pozitivity, znamená prítomnosť 
sekvencií DNA HPV vo vzorke. Ak je hodnota RLU nižšia, ako hranica pozitivity, znamená to, že špecifická 
testovaná sekvencia DNA HPV nie je prítomná, alebo že testované úrovne DNA HPV sú pod detekčným limitom 
stanovenia. Výsledok bude k dispozícii do 10 pracovných dní od prijatia vzorky do laboratória. 
 
 Indikácia:   

• Pomoc pri diagnóze sexuálne prenosných HPV infekcií. 
• Rozlíšenie medzi nízko a vysoko rizikovými kmeňmi HPV. 
• Pri atypických Pap nálezoch pomáha pri identifikácii žien, u ktorých môže byť zvýšené riziko cervikálnej 

intraepiteliálnej neoplázie. 
   
Upozornenia: 

1. Odber materiálu sa nerobí počas gravidity. 
2. Negatívny výsledok nevylučuje možnosť HPV infekcie (napr. chyby pri odbere, antifungálne krémy, 

antikoncepčné gély a vaginálne výplachy). 
3. Pravdepodobnosť  falošne pozitívneho výsledku DNA testu hc2 HPV ako následok homologických 

sekvencií  plazmidu pBR322 E.coli je v klinických vzorkách nízka. 
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