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Baggrund

• 408 danske kvinder diagnosticeret med 
ccu i 2003, 67 % < 60 år
• Århus amt
–dækningsgrad 75 %
–Utilstrækkelig screening 16 %
–manglende screening 22 %

• Den manglende deltagelse er ikke altid et 
udtryk for bevidst fravalg



Formål

• Afdække den diagnostiske mulighed af 
PreTect HPV-Proofer analysen ved tampon 
selv-tests:
– Påvise E6/E7 mRNA fra
HPV 16, 18, 31, 33 og  45
– Sammenligne resultaterne med tilhørende 
cytologi og histologi
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Fordelingen af de cytologiske diagnoser og mRNA-resultatet



Eks. fra screeningspopulationen

• Prøvenummer 71 (26 år):

– Tidligere diagnoser: ingen tumorceller

– Rutine-cyt, 31/8: uegnet, blodigt og 
cytolysepræget

– mRNA-resultat: + HPV 33 og 45

– Efterflg. diag., 21/12: normale celler
– Efterflg. diag., juni: normale celler



Fordelingen af cytologiske diagnoser og 
mRNA-resultatet i prøver fra praksis
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Eks. fra koniserede kvinder

• Prøvenummer 5 (39 år):

– Rutine-cyt: Svær dysplasi

– Biopsi: Normal

– mRNA-resultat: + HPV 16

– Konus: Planocellulært CIS

– Efterflg. cyt: Ingen tumorceller

– Efterflg. Hist: Kondylom



Fordelingen af de histologiske diagnoser på konus 
og mRNA-resultatet i prøver fra gyn. amb.
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Tabel 6: Sensitivitet og specificitet af PreTect HPV-Proofer
mod de anvendte cytologiske og histologiske guldstandarder.

• * De ordinale data er dikotomiseret ud fra om de genererer øget udredning 
af kvinden (ved diagnoserne dysplasi (ugraderet) eller ≥ moderat 
dysplasi).

• CI; statistiske sikkerhedsgrænser

Guldstandard 

PreTect HPV-Proofer Cytologisk diagnose
*
 

(n=63) 

Histologisk 

biopsidiagnose
*
 

(n=23) 

Histologisk 

konusdiagnose
*
 

(n=23) 

Sensitivitet (CI) 
44 

(20 ; 70) 

35 

(15 ; 59) 

47 

(24 ; 71) 

Specificitet (CI) 
91 

(80 ; 98) 

33 

(1 ; 91) 

100 

(40 ; 100) 

 



Konklusion

• PreTect HPV-Proofer analysen kan 
anvendes til analyse af materiale 
indsamlet vha. tampon selv-tests



Perspektivering

• Øge undersøgelsesprocenten
• Mulighed for tidligere opfølgning / 
behandling
– Begrænse de menneskelige omkostninger
– Økonomisk besparelse ved tidligere 
behandling
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