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Информация за изследване 
 
Наименование Real-time PCR за откриване на нуклеиновата киселина на човешки папиломен вирус (HPV DNA)  

 
Информация за 
изследването       

 

Качествен, мултиплексен Real-time PCR тест за детекция на 14 високорискови генотипа- HPV16, 

HPV18/45, обща  група от 11 високорискови НPV ( 31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68)  

✓ Бърз, надежден, високо чувствителен и специфичен метод.   

✓ Напълно автоматизиран процес на екстракция, амплификация и детекция. 

✓ Качествен анализ, базиран на определяне на участък от Е6/Е7 гена на вирусната 

нуклеинова киселина. 

✓ Вътрешни контроли за мониториране - Probe Check Control (PCC) контролираща качеството 

на използваните реактиви, процесите на обработка на пробите, наличието на инхибитори 

и правилното протичане на реакцията; Sample Adequacy Control (SAC) –регистрираща 

наличието на единични копия от човешкия геном и гарантираща съдържанието на 

адекватен брой клетки, за извършване на анализа.   

✓ Представяне на резултата като  

❖ HPV16 –положителен/отрицателен 

❖ HPV18/45–положителен/отрицателен, без възможност за отдиференциране 

на 18 или 45  

❖ HPV група от 11 генотипа (31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68)–

положителен/отрицателен -без възможност за отдиференциране на 

конкретния генотип. 

Тестът е 

подходящ за  

✓ Тестът е подходящ за оценка на наличието или отсъствието на високорискови HPV генотипи 

16, 18, 45, 31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68. 

Използван 
тест/платформа 

Xpert® HPV Assay, CE, IVD/ GeneXpert® Instrument Systems 
 

Материал за 
изследване  
 

• Цервикален секрет взет в PreservCyt Solution. Пробите се транспортират на 2-30ºC и могат 

да се съхраняват на 2-30ºC до 6 месеца от датата на взимане.  

NB. Xpert® HPV Assay e валидиран за тестване само на проби взети в PreservCyt Solution с 

използването на ендоцервикална четка. Всяко колектиране в среда извън посочената би 

довело до възможна недостоверност на получения резултат. 

Аналитична 
чувствителност          

 

Xpert-HPV-Brochure-CEIVD-3010-03 
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Срок за 
изработване: 

Проби за анализ се приемат всеки работен ден. Резултатите се валидират до 48ч. от 
регистрирането на пробите в централната лаборатория в София. 
 

Цена: 90.00 лв. 

 
 
 
 

за допълнителна информация ползвайте www.bodimed.com 
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