
PONUKA GENETICKÝCH VYŠETRENÍ PRE GYNEKOLÓGOV
 

1.   LBC (Liqiud base cytology):
 – LBC sa vykonáva na Odd. patológie, bližšie info u MUDr. Jozefákovej, tel. č. 02/322 495 81, 80
 – Možnosť priameho prepojenia na dôkaz infekcie HR-HPV 
  (skríningové vyšetrenie alebo genotypizácia). Odber do skúmavky PreservCyt® (Hologic). 
 – Toto vyšetrenie je hradené zo zdravotného poistenia pre pacientky VŠZP a Union.

 
2.  Vyšetrenia HPV:
2a.  Skríningové vyšetrenie prítomnosti HR-HPV, špecificky identifikuje genotypy HPV 16, HPV  18  
 a súčasne deteguje ostatných 12 typov HR-HPV bez konkrétnej špecifikácie typu HPV. 
 V prípade záujmu možné kombinovať s vyšetrením LBC z toho istého odberu. Odber do skúmavky 
 PreservCyt® (Hologic). 
 
2b.  Metóda HPV genotypizácie – konkrétne určenie typu HR-HPV vrátane LR-HPV 6 a 11. 
 Možnosť detekcie viacnásobných infekcií HPV. Odber do rovnakej skúmavky ako LBC 
 a vyšetrenie 1 – PreservCyt® (Hologic).
 
2c.  Metóda detekcie expresie HPV onkogénov E6/E7 – expresia HPV onkogénov E6/E7 a génov  
 regulujúcich bunkové delenie v súvislosti s HR-HPV infekciou (tzv. molekulový podpis). 
 Odber do špeciálnej skúmavky s označením „Expresia“.

 
3. Dedičné (hereditárne) syndrómy 
 – potrebné pacientku odoslať na genetickú konzultáciu v ambulancii klinického genetika 
 
3a.  Vyšetrenie dedičného karcinómu prsníka/vaječníkov (HBOC)
 – Komplexné vyšetrenie celých génov BRCA1, BRCA2 a CHEK2 u pacientok s karcinómom prsníka/ 
  ovárií v mladšom veku (pod 50. rokov) a pozitívnou rodinnou anamnézou.
 
3b.  Vyšetrenie najčastejších mutácií v génoch BRCA1 a BRCA2:
 – Pre zdravých, neonkologických jedincov bez rodinnej anamnézy za priamu platbu
 – Až 77% zastúpenie vybraných mutácií v rámci slovenskej HBOC populácie (17 rôznych typov)
 
3c.  Vyšetrenie hereditárneho nepolypózneho karcinómu kolorekta (HNPCC, Lynchov syndróm):
 – Vyšetrenie génov MLH1,  MSH2, MSH6 odporúčané u  pacientok s  karcinómom endometria  
  v mladšom veku (pod 50. rokov) a pozitívnou rodinnou anamnézou.
 
3d.  Vyšetrenie hereditárneho difúzneho karcinómu žalúdka (HDGC):
 – Vyšetrenie génu CDH1 odporúčané u pacientok s  lobulárnym karcinómom prsníka a výskytom 
  karcinómu žalúdka v rodine

 
4.  Ambulancia klinického genetika (MUDr. Hamidová)
 – Pacienti sa objednávajú na genetickú konzultáciu denne, na tel. č. 02/322 48 575, príp. 576
 – Na genetickú konzultáciu odporúča všeobecný lekár, gynekológ, alebo iný lekár špecialista

Oddelenie lekárskej genetiky, Telefón: 02/322 485 73-6; Email: mkonecny@ousa.sk; ohamidov@ousa.sk; 
kzavodna@ousa.sk; jmarkus@ousa.sk; eweisman@ousa.sk; lvavrova@ousa.sk

Žiadanky, kontakty a bližšie info aj na: www.ousa.sk/genetika
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