
 
Seinäjoen keskussairaala, Kliininen mikrobiologia  

 

Papilloma virus, nukleiinihapon osoitus (kval) 
 

 

Atk-nro ja lyhenne 

 

4075 –HPVNhO (KL 4075) 

Tekopaikka ja lähete SEKS, mikrobiologia 
Lähete atk:lle tutkimuspyynnön yhteydessä. 
Aiemmin mahdollisesti tehdyn HPV-testin tulokset (aika, löydös) on ehdottomasti 
merkittävä lähetteeseen.  
 

Indikaatiot 

 

Kohdunkaulansyövän riskin seulonta. Papilloomavirusinfektiot anogenitaalialueella ja 
muilla limakalvoilla ja iholla, PAPA-muutosten selvittely, HPV-positiivisten potilaiden 
seuranta. 
 

Menetelmä 

 

PCR-monistusmenetelmä, joka tunnistaa 14 korkean riskin HPV-genotyyppiä (16, 18, 31, 
33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68). Genotyypin 16 tunnistaa erillisesti ja 
genotyypit 18/45 yhdessä sekä lisäksi 11 korkean riskin HPV-genotyyppiä. 
 

Näytteenotto Näyte otetaan mahdollisen perinteisen PAPA-näytteen jälkeen ennen mahdollisia 
penslauksia ja ilman rasvaliukoisia liukasteita (pieni määrä vesiliukoista liuskastetta voi 
käyttää spekulan takapuolella Menetelmän valmistaja ei suosittele näytteenottoa 
harjatikulla raskaana olevilta. Poista ylimääräinen lima ennen näytteenottoa esim. 
erillisellä vanutikulla. 
 
Naisilta  

1. Ota näytteenottovälinettä (suti tai harja) käyttäen solunäyte kohdun 
kaulakanavan napukan sisältä myötäpäivään kevyesti pyörittämällä viisi täyttä 
kierrosta.  

2. Siirrä näyte välittömästi ThinPrep PreverCyt-purkkiin painamalla 
näytteenottovälinettä liuoksessa vähintään 10 kertaa, niin että harjakset 
eroavat toisistaan.  

3. Huljuttele lopuksi näytteenottovälinettä voimakkaasti liuoksessa. Älä jätä 
näytteenottovälinettä putkeen. Sulje purkki huolellisesti. 

 
Miehiltä  

1. Raaputa näkyvästä leesiosta mahdollisimman voimakkaasti soluja näyteharjalla, 
joka voidaan kostuttaa kuljetusnesteessä ennen keräystä.  

2. Kerää oireettomilta mieheltä soluja näytteenottovälineellä voimakkaasti 
raaputtaen peniksen iholta, esinahan alta ja virtsaputken suulta. 

3. Kerää peräaukosta ja sen ympäriltä kerätään harjalla raaputtamalla siten, että 
mukaan saadaan mahdollisimman paljon soluja. Näytteen kerääminen useasta 

paikasta lisää testiherkkyyttä miehillä.  
 

Säilytys ja kuljetus 

 

Näyte säilyy PreservCyt-purkissa huoneenlämmössä jopa 6 viikkoa. 

Tutkimus suoritetaan Tarvittaessa kuitenkin vähintään kahden viikon välein. 
 

Tulos valmiina 

 

Noin 2 viikon kuluttua näytteen saapumisesta. 

Tuloksen tulkinta 

 

Negatiivinen/positiivinen. Näytteessä on osoitettavissa korkean riskin HPV-genotyyppiä, 
joista genotyypit 16 ja 18/45 tunnistetaan erilleen muista genotyypeistä ja muut korkean 
riskin tyypit ilmoitetaan muina korkean riskin tyyppeinä. 
 
HPV-tyypit ryhmitellään ns. matalan riskin (mm. HPV6, 11, yleisimmät 
genitaalikondylooman aiheuttajat) ja ns. korkean riskin tyyppeihin. (mm. HPV16, 18, 
joilla on selvä yhteys cervixin neoplasioihin ja syöpään)  
 

Huomautuksia  Koska miehen genitaaleista irtoaa huonosti soluja, oireettomien miesten negatiiviseen 
HPV-löydökseen tulee suhtautua varauksellisesti. Näytteet tulee ottaa aina ennen 
mahdollisia penslaushoitoja.  HPV-infektio on yleinen ja useimmiten itsestään paraneva 
infektio nuorilla, alle 30-vuotiailla naisilla. 
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