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CONFIDENCE HPV-X™ és CONFIDENCE Marker™ tesztek 

Fontos tudnivalók 

A tesztek célja 

A CONFIDENCE HPV-X™ teszt (Neumann Diagnostics) hatékonyan azonosítja a 30 év feletti nők cervix 
mintáiból a méhnyakrák kialakulása szempontjából magas kockázatú human papillomavírus (hrHPV) 
fertőzéseket, részben egyidejű genotipizálással, míg a CONFIDENCE Marker™ (Neumann Diagnostics) 
azonosítja a hrHPV fertőzések közül azokat az eseteket, amelyek további vizsgálatra, végső esetben 
kolposzkópiára és beavatkozásra szorulnak. 

A CONFIDENCE HPV-X™ teszt egy komplex, nukleinsav amplifikációs technológián alapuló magas 
kockázatú Human papillomavírus (high-risk HPV, hrHPV) fertőzés kimutatására alkalmas  
HPV DNS-teszt, mely a HPV16, HPV18, HPV31, HPV33, HPV45, HPV52, HPV58 („oltási” high risk) típusokat 
genotipizálja, illetve mellettük a 7 egyéb high risk HPV típus jelenlétét csoportban detektálja (HPV35, HPV39, 
HPV51, HPV56, HPV59, HPV66, HPV68).  

A CONFIDENCE Marker™ egy humán epigenetikai biomarker teszt, mely kvantitatív, metiláció specifikus 
PCR módszerrel a vizsgált gén alacsony, emelkedett vagy magas metilációs szintjét állapítja meg. A 
CONFIDENCE Marker™ metilációs értéke a TRACE study eredménye alapján a páciens rákmegelőző 
állapotra vonatkozó kockázatával korrelál. 

Elfogadott mintatípusok, mintavételi eszközök 

A CONFIDENCE HPV-X ™ teszt az egészségügyi szakember által a Cervex-brush® Combi RT-vel (Rovers 
Medical Devices) a ThinPrep® (Hologic) mintatároló tégelybe levett cervikális mintából, illetve a Qvintip® 
(Aprovix AB) önmintavételi eszköz alkalmazásával történő hüvelyi mintavételezéssel validált. 

A CONFIDENCE Marker™ teszt egészségügyi szakember által a Cervex-brush® Combi RT-vel (Rovers 
Medical Devices) a ThinPrep® (Hologic) mintatároló tégelybe levett cervikális mintából validált. A 
CONFIDENCE Marker™ teszt nem validált önmintavételes mintára.  

Mintavételi eszközök biztosítása 

A mintavételi eszközöket a laboratórium biztosítja a vizsgálatkérés árában, megrendelhetők a vizsgálatkérő 
lapon feltüntetett elérhetőségeken. Az önmintavételi eszközöket a webshop oldalunkon megrendelést 
követően a megrendelő címére postázzuk, illetve a magánvérvételi helyeinken biztosítjuk (CONFIDENCE 
HPV-X vizsgálathoz). 

A minták tárolása, szállítása 

Az önmintavételes hüvelyváladék mintáknak a mintagyűjtést követő 1 héten belül kell a laborba érkeznie. 
Szobahőmérsékleten (15-30 oC) kell tárolni és szállítani a mintákat a mintavételi csomagban biztosított 
csomagolásban.  

A ThinPrep® (Hologic) mintatárolóba levett cervikális mintának a mintagyűjtést követő 2 héten belül kell a 
laborba érkeznie, akár a mintaszállító futárszolgálatunk segítségével. Szobahőmérsékleten (15-30 oC) kell 
tárolni és szállítani a mintákat. A mintatárolót lefagyasztani tilos! 
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Eredményközlés várható ideje 

Az eredményeket a minta laboratóriumba érkezésétől számítva az alábbi leletátfordulási idő vállalásával 
szolgáltatjuk: 

CONFIDENCE HPV-X™: 3 munkanap 
CONFIDENCE Marker™:  10 munkanap 
LBC citológia:    10 munkanap 

Eredmények értelmezése 

CONFIDENCE HPV-X™ teszt 

Példa: 
A minta hrHPV-DNS pozitív (+), a méhnyakrák szempontjából magas kockázatú human papillomavírus 
(hrHPV) jelenléte kimutatható a CONFIDENCE HPV-X kvalitatív real-time PCR módszerrel. A kimutatott 
hrHPV genotípusok: 16, 18 
Ez azt jelenti, hogy a minta HPV16 és HPV18 pozitív, negatív a 31, 33, 45, 52, 58 genotípusokra, és negatív 
a többi hrHPV-típusokra is (35, 39, 51, 56, 59, 66, 68). 

Példa: 

A minta hrHPV-DNS pozitív (+), a méhnyakrák szempontjából magas kockázatú human papillomavírus (HR-
HPV) jelenléte kimutatható a CONFIDENCE HPV-X kvalitatív real-time PCR módszerrel. A kimutatott hrHPV 
genotípusok: 31, egyéb hrHPV 
Ez azt jelenti, hogy a minta HPV31 pozitív, negatív a 16, 18, 33, 45, 52, 58 genotípusokra, és pozitív az egyéb 
hrHPV-típusok egyikére (35, 39, 51, 56, 59, 66, 68). Az egyéb hrHPV típusok egyedileg nem genotipizáltak.  

Példa: 
A minta hrHPV-DNS pozitív (+), a méhnyakrák szempontjából magas kockázatú human papillomavírus 
(hrHPV) jelenléte kimutatható a CONFIDENCE HPV-X kvalitatív real-time PCR módszerrel. A CONFIDENCE 
Marker vizsgálat folyamatban van. A kimutatott hrHPV genotípusok: 31, egyéb hrHPV 
A vizsgálatkéréskor Ön azt az opciót választotta, hogy a hrHPV pozitivitás estén automatikusan végezzük el 
a CONFIDENCE Marker ™ tesztet. A marker vizsgálatot elkezdtük, amint elkészül, kiadjuk a leletet. 

CONFIDENCE Marker™ teszt 

Példa: 
A CONFIDENCE Marker ™ gén metilációs szintje ALACSONY, mely a méhnyakrák megelőző állapotra vagy 
rákos megbetegedésre vonatkozóan nem jelent emelkedett kockázatot. 12 hónap múlva kontroll vizsgálat 
javasolt.  
Ez azt jelenti, hogy a páciens kockázata a méhnyakrák megelőző állapotra vagy rákos megbetegedésre a 
vizsgálat idejében nem magasabb, mint egy kezdődő HPV-fertőzés kockázata. 12 hónap múlva kontroll 
vizsgálat javasolt. (Ref) 

Példa: 
A CONFIDENCE Marker ™ gén metilációs szintje EMELKEDETT, mely a méhnyakrák megelőző állapotra 
vagy rákos megbetegedésre vonatkozóan EMELKEDETT KOCKÁZATOT jelent. 6 hónap múlva kontroll 
vizsgálat javasolt.  

Ez azt jelenti, hogy a páciens kockázata a méhnyakrák megelőző állapotra vagy rákos megbetegedésre a 
vizsgálat idejében magasabb, mint egy kezdődő HPV-fertőzés kockázata, de még nem indikál azonnali 
kolposzkópiát és szövettani mintavételt. 6 hónap múlva kontroll vizsgálat javasolt (Ref) 
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Példa: 
A CONFIDENCE Marker ™ gén metilációs szintje MAGAS, mely a méhnyakrák megelőző állapotra vagy rákos 
megbetegedésre vonatkozóan MAGAS KOCKÁZATOT jelent. Kolposzkópia és SZÖVETTANI MINTAVÉTEL 
JAVASOLT. A beteg szoros követése indokolt. 

Ez azt jelenti, hogy a páciens kockázata a méhnyakrák megelőző állapotra vagy rákos megbetegedésre a 
vizsgálat idejében magas, azonnali visszahívást, kolposzkópiát és utóbbi eredményétől függően szövettani 
mintavételt tesz szükségessé. (Ref) 

 

Referencia 

Kocsis A, Takacs T, Jeney C, Schaff Z, Koiss R, Jaray B, Sobel G, Pap K, Szekely I, Ferenci T, Lai H-Ch, Nyiri M, Benczik M: Performance 

of a new HPV and biomarker assay in the management of hrHPV positive women: Subanalysis of the ongoing multicenter TRACE clinical 

trial (n > 6,000) to evaluate POU4F3 methylation as a potential biomarker of cervical precancer and cancer. Int J Cancer 2016, 

140(5):1119-1133. 


