Test na HPV: badanie na HPV
Badanie HPV
Statystyki

wskazują,

że

najpowszechniejszym

patogenem

przekazywanym drogą płciową jest wirus HPV. Test wykonany we
wczesnym stadium nasilenia wirusa może doprowadzić do
zahamowania rozwoju raka szyjki macicy. Badanie na wirusa HPV
powinna wykonać każda aktywna seksualnie kobieta. Szacuje się,
że za 99,7% przypadków zachorowań na raka szyjki macicy
odpowiada wirus brodawczaka ludzkiego (HPV). Badanie
diagnostyczne opiera się na biologii molekularnej i
wykorzystuje metodę PCR (łańcuchowa reakcja polimerazy).
Statystyki wskazują, iż ¾ kobiet narażonych jest na zakażenie
wirusem HPV. Test HPV wykrywający wirusa jest konieczny dla
kobiet, które:
są aktywne seksualnie,
zaobserwowały objawy charakterystyczne dla zakażenia
wirusem brodawczaka ludzkiego,
miały więcej niż jednego partnera seksualnego (każdy
kontakt seksualny może prowadzić do zakażenia HPV),
odbyły przygodny seks,
często cierpią na nawracające infekcje intymne,
planują szczepionkę przeciwko HPV, ale są już aktywne
seksualnie,
mają nieprawidłowy wynik cytologii,
dbają o profilaktykę raka szyjki macicy,
planują ciążę (lub nieskutecznie próbują zajść w ciążę),
planują stały związek, ale wcześniej współżyły,
miały lub mają partnera, u którego stwierdzono
cytomegalię,
poroniły lub przeszły ciążę pozamaciczną.
Badanie HPV u mężczyzn jest konieczne, jeśli zdiagnozowano
wirusa u partnerki. Do zakażenia może dojść już po jednym

stosunku seksualnym (analnym, oralnym, waginalnym).
Należy pamiętać, że choroba ta często przebiega bezobjawowo, a
leczenie w zaawansowanym stadium rozwoju wirusa przynosi
słabsze efekty.

Badanie HPV test – cena
Cena badania HPV jest zależna od typu wirusa, jaki ma być
zdiagnozowany w organizmie pacjenta.
Badanie na HPV (HPV PCR test) jest bezbolesne i nieinwazyjne,
a zarazem dokładne.
Ile kosztuje test na HPV? Cena zestawu pobraniowego waha się
od 139zł do 279zł, w zależności od typu wirusa. Nie należy
zwlekać z decyzją o wykonaniu badania pod kątem HPV. Test jest
łatwy w obsłudze, dyskretny i bezbolesny. Powikłaniami
nieleczonego wirusa może być nie tylko rak szyjki macicy, ale
także kłykciny kończyste, nowotwory narządów płciowych oraz
choroba Bowena. To tylko niektóre choroby, które powoduje
wirus HPV. Badanie polega na pobraniu wymazu z pochwy, sromu
lub okolic żołędzi. Testy na HPV pozwalają również na ocenę
onkogeniczności danego wirusa, w zależności jaki wybrano test
HPV. Cena obejmuje zarówno diagnozę jak i ocenę stopnia
onkogeniczności.

