
ZMENY V METÓDE VYŠETRENIA HPV
 

Vážení klienti,

 radi by sme Vás informovali o zmene metódy analýzy HPV vzoriek a zároveň by sme Vás 

chceli upozorniť na niekoľko faktov.

 Aktuálne začíname využívať na skríningové HPV vyšetrenie metódu Cobas 4800 HPV  

Test, ktorá nahradí predchádzajúce vyšetrenie HC2. Metóda Cobas predstavuje kvalitatívny 

test na detekciu ľudských papilomavírusov v  steroch exocervixu, pričom sa jedná o  CE 

a  IVD analýzu. Test využíva amplifikáciu cieľovej vírusovej DNA pomocou PCR a  deteguje 

14 známych HR-HPV typov. Analýza dokáže presne určiť prítomnosť genotypov HPV 16 

a 18, pričom ostatných 12 genotypov identifikuje ako prítomné, alebo neprítomné HR-HPV,  

bez bližšej špecifikácie (HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68). Vzorky sa odoberajú 

do odberovej skúmavky PreservCyt® (Hologic), viď. foto na strane 2.

 Vyšetrenie kompletnej genotypizácie HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) 

zostáva nezmenené. Pôvodná odberová skúmavka na genotyp HPV je nahradená taktiež 

skúmavkou PreservCyt® (Hologic), viď. foto na strane 2.

 Vyšetrenie expresia HPV onkogénov E6/E7 a génov regulujúcich bunkové delenie 

v  súvislosti s HR-HPV infekciou (tzv. molekulový podpis) sa tak ako doteraz vykonáva  

bez zmeny odberovej skúmavky, t.j. odber do špeciálnej skúmavky s označením „Expresia“.

 V prípade záujmu je skríningové HPV vyšetrenie možné, ale nie nevyhnutné kombinovať 

s vyšetrením LBC z toho istého odberu do skúmavky PreservCyt® (Hologic). LBC vyšetrenie sa 

vykonáva na Odd. patológie, bližšie informácie u MUDr. Jozefákovej, tel. č. 02/322 495 81, 80. 

V prípade záujmu kombinovaného testu LBC a dôkaz infekcie HR-HPV (skríningové vyšetrenie 

alebo genotypizácia) vyznačte požadované vyšetrenia na žiadanke. Vyšetrenie LBC je hradené 

zo zdravotného poistenia pre pacientky VŠZP a Union.

 Odberové skúmavky ako aj žiadanky na vyšetrenie Vám zašle po vyžiadaní OLG,  

OUSA (02/322 485 76).
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ODBEROVÉ SKÚMAVKY:

1. SKRÍNINGOVÉ HPV VYŠETRENIE A GENOTYP

2. VYŠETRENIE EXPRESIE HPV

SPÔSOB ODBERU A TRANSPORT MATERIÁLU:

 Bunkový ster z endocervixu sa odoberá do skúmavky zn. PreservCyt® (Hologic)  

pomocou dodávanej kefky, ktorú je potrebné dôkladne vypláchnuť v odberovom médiu 

niekoľkonásobných pritlačením o dno skúmavky. 

 Pri odbere materiálu zasuňte kefku do cervixu, jemne zatlačte a otočte 5-krát v smere 

hodinových ručičiek, následne kefku vyberte a vypláchnite v nádobke s odberovým médiom. 

Kefku zatlačte 10-krát o dno nádoby, vírivým pohybom odstráňte zvyšný zachytený materiál. 

Kefku odstráňte a pevne uzavrite odberovú skúmavku.

 Skladovanie vzoriek môže prebiehať pri izbovej teplote, po dobu maximálne 6 týždňov, 

avšak optimálne je vzorky čo najskôr transportovať do laboratória OLG.


