Zgodnie z wytycznymi europejskich
i amerykańskich organizacji zajmujących się
profilaktyką nowotworów, zalecamy aby przy
badaniu obecności wirusa HPV w danej lokalizacji, wykonać jednocześnie badanie cytologiczne. Optymalna jest technika
z użyciem podłoża płynnego (liquid based
cytology – LBC ) – tzw. cytologia cienkowarstwowa. Tego rodzaju procedura łącząca
badanie mikroskopowe i molekularne nosi
nazwę "co-testing". Badanie to może ujawnić nie tylko obecność zakażenia HPV, ale
także stopień ewentualnych zmian przednowotworowych, lub obecność raka. Pozwala
także opisać inne parametry typowe dla badania cytologicznego – możliwe jest określenie flory bakteryjnej lub obecności
rozmaitych grup drobnoustrojów patogennych.
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Metoda LBC, z której korzystamy –
BD SurePath™ – umożliwia znaczącą redukcję liczby cytologii niediagnostycznych.
System
diagnostyki
molekularnej
BD Viper LT™ , którym dysponujemy, umożliwia także wykrywanie obecności materiału
genetycznego chlamydii i innych drobnoustrojów, co w porównaniu z wynikiem badania w konwencjonalnej cytologii, stanowi
niewątpliwą korzyść diagnostyczno-terapeutyczną.
Wszystkich zainteresowanych
ofertą zapraszamy do kontaktu.
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Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV -

human papilloma virus) jest coraz szerzej
rozpowszechnionym patogenem w ustroju
ludzkim. Liczne typy tego wirusa zwane onkogennymi mogą wywoływać różne nowotwory złośliwe u ludzi, zwłaszcza okolic
moczowo-płciowych, czy głowy
i szyi. Wobec rosnącej liczby przypadków zakażenia wirusem brodawczaka,
w
profilaktyce
nowotworowej ogromne znaczenie
ma wczesne wykrywanie typów onkogennych HPV.
Nasze Centrum Diagnostyki
Patomorfologicznej
dysponuje
najnowszym
urządzeniem
BD Viper LT™ , produkcji amerykańskiej firmy Becton Dickinson .
Umożliwia on wykrywanie typów
onkogennych HPV, metodami genetycznymi z wykorzystaniem izolacji DNA wirusa i amplifikacji metodą
reakcji łańcuchowej polimerazy
(polymerase chain reaction - PCR)
w systemie BD Onclarity™ .
Ta niezwykle precyzyjna technika pozwala na wykrycie i dokładne
określenie 1 4 typów najczęściej spotykanych
wirusów onkogennych w ludzkim organizmie:

W chwili obecnej posiadamy jedyny tego
rodzaju aparat w Warszawie.

Urządzenie spełnia rygorystyczne normy
dopuszczenia do zastosowań diagnostycznych w Stanach Zjednoczonych (FDA) i Unii
Europejskiej (CE/IVD ), a wyniki badań z jego
wykorzystaniem są w pełni zwalidowane
i wiarygodne.

Jako patolodzy z wieloletnim doświadczeniem z całą odpowiedzialnością rekomendujemy
Państwu
oznaczanie
występowania wirusa HPV nie tylko w obrębie szyjki macicy. Dysponujemy również metodologią pobierania materiału i oznaczania
ewentualnej obecności tego patogenu
w okolicy anogenitalnej, noso-gardle, prąciu,
a także w drogach moczowych (za pomocą
badania moczu) i w układzie oddechowym
(za pomocą badania popłuczyn oskrzelowych). Materiał cytologiczny może także po-

chodzić z każdej lokalizacji, która mogłaby
być siedliskiem wirusa brodawczaka.
Sposób pobierania materiału jest małoinwazyjny, a jego zabezpieczenie do badania
nieskomplikowane i przebiega identycznie,
jak przygotowanie cytologii złuszczeniowej
na podłożu płynnym. Proces
wymaga jedynie umieszczenia
końcówki szczoteczki, którą
pobiera się złuszczone komórki
nabłonka w małym pojemniku
z płynem utrwalającym. Materiał płynny pozyskany od pacjenta (mocz, płyny z jam ciała,
popłuczyny) należy umieścić
w jałowym pojemniku i dodać
płyn utrwalający, który dostarczamy wraz z dokładnym opisem procedury.
Zabezpieczony
materiał
może być przechowywany
(również w temperaturze pokojowej) nawet przez kilka dni.
Po przesłaniu materiału do
naszej Pracowni w Warszawie,
może on posłużyć zarówno do
przeprowadzenia
badania
cytologicznego, jak i molekularnego.
Podpisany elektronicznie wynik badania
otrzymacie Państwo w terminie do 3 dni .
Każdy z naszych kontrahentów ma dostęp
do bazy wszystkich wyników badań swoich
pacjentów z opcją ich drukowania. Oczywiście można także otrzymać wyniki w postaci
autoryzowanych wydruków bezpośrednio
z naszej Pracowni.
Centrum Diagnostyki Patomorfologicznej
dysponuje także własnym transportem, udostępnianym na życzenie kontrahenta.

