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Tutkimuspyyntö: -HPVNhO, KL 4075

Näyte: Servikaalinäyte, ks. kohta näytteenotto

Säilytys ja 
lähetys:

Näytteen säilyvyys kuljetusnesteessä +2 - +30°C, jopa 6 kk. 
Näyte säilytetään ja lähetetään laboratorioon huoneenlämmössä.

Menetelmä: Reaaliaikainen PCR

Viitearvot: Negatiivinen

Tulkinta: Positiivinen tulos tarkoittaa että potilaalla on yhden tai useamman suuren riskin 
HPV-tyypin aiheuttama infektio. Menetelmä erottelee suuren riskin HPV-tyypit 16 
ja 18 sekä yhdistettynä muut tunnetut riskityypit (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 
56, 58, 59, 66 ja 68). 

Vastausviive: Vastaus valmiina noin 3 arkipäivässä.

SYNLAB HPV-DNA-DIAGNOSTIIKKA OSANA LUOTETTAVAA 
KOHDUNKAULANSYÖVÄN HOITOA JA SEURANTAA

www.synlab.fi
www.synlab.com

Kiinnostuitko? Meihin saa yhteyden: 
sähköpostitse asiakaspalvelu@synlab.fi 

puhelimitse 020 734 1550

synlab Finland Oy    Vaisalantie 2 (A-talo)    02130 Espoo

Ihmisen papilloomaviruksella (HPV) on merkittävä osuus kohdunkaulansyövän sekä sen esiasteiden 
kehittymisessä. HPV-tyyppejä on useita ja niiden muodostama riski vaihtelee. Suuren riskin aiheuttavien 
papilloomavirusten DNA:n tunnistava testi on tärkeä osa kohdunkaulan syövän sekä sen esiasteiden 
hoidossa. HPVNhO-testaus toimii tehokkaasti hoidonjälkeisessä seurannassa sekä lisää papa-näyttee-
seen verrattuna herkkyyttä todeta uusiutunut HPV-infektio. Hoitosuosituksen mukaisesti myös varmistettuja 
muutoksia voi seurata HPVNhO-testillä hoidon jälkeen.

synlab Finland Oy:n HPVNhO-menetelmä on kliinisesti tutkittu ja FDA:n hyväksymä testi. Tunnistus 
perustuu  reaaliaikaiseen PCR-tekniikkaan. Mittausmenetelmä on erittäin herkkä ja spesifinen ja täyttää 
kaikki Käypä hoito-suosituksessa esitetyt vaatimukset suuren riskin HPV-seulontatestille. Positiivisen 
tuloksen yhteydessä raportoimme suuren riskin HPV-tyypit 16 ja 18 erikseen, sekä yhdistettynä muut 
tunnetut riskityypit (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 ja 68).

Tutkimuspyyntö: Papilloomavirus, nukleiinihappo, kval -HPVNhO, KL 4075

Näytteenotto: HPV-näyte tulee ottaa ennen muita toimenpiteitä, pesuja tai 
penslauksia ja ennen sytologisen näytteen ottamista. 
HPV-harjastikku työnnetään kohdunkaulankanavaan kevyesti painaen niin, että 
harjastikun kaikki sivusuuntaiset harjat ovat kosketuksissa kohdunsuun 
limakalvoa vasten. Harjastikkua pyöritetään viisi kertaa myötäpäivään täysi 
ympyrä (5x 360°), ks. kuva 1. Näytteenoton jälkeen harjastikkua sekoitetaan 
voimakkaasti näytenesteessä ja painetaan astian pohjaan 10 kertaa solujen 
irrottamiseksi, ks. kuva 2. Tämän jälkeen harja poistetaan astiasta ja näytepurkki 
suljetaan tiiviisti. Näyte säilyy kuljetusnesteessä +2 -+30°C:ssa jopa 6 kuukautta
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