
PONUKA GENETICKÝCH VYŠETRENÍ PRE PATOLÓGOV/CYTOLÓGOV

1.  VYŠETRENIE SOMATICKÝCH MUTÁCIÍ 
   – V yšetrenie somatických mutácií z nádorového tkaniva má význam z hľadiska predikcie 
  a prognózy liečby.
 – Vyšetrenie indikuje onkológ príp. patológ.
 – Vyšetrovaný materiál: 
	 	 	 •	 Fixované tkanivo v parafínových blokoch, príp. rezy parafínových blokov, 
    2-5 kusov 10 μm rezov do prázdnej 2 ml eppendorfovej skúmavky (na požiadanie dodáme). 
   •		Natívne tkanivo (nutné skladovať a transportovať pri 4-8°C).
	 	 	 •		Cytologický ster z  bronchoskopie – pri vyšetrovaní EGFR mutácií pri nemalubonkovom  
    karcinóme pľúc.

1-1.  Vyšetrenie mutácií v géne KRAS pri nádoroch kolorekta:
 Vyšetrenie mutácií v géne KRAS (kodón 12, 13) má význam pri liečbe inhibítormi EGFR receptora.

1-2.  Vyšetrenie mutácií v géne EGFR pri nemalobunkovom karcinóme pľúc:
 Vyšetrenie mutácií v géne EGFR (exóny 18-21) má význam pri liečbe molekulami, ktoré inhibujú   
 EGFR receptor.

1-3.  Vyšetrenie mutácií v géne BRAF pri paplilárnych nádoroch štítnej žľazy 
 a malígnom melanóme:
 Vyšetrenie mutácií v géne BRAF (kodón 600) má prognostický význam pri papilárnom karcinóme  
 štítnej žľazy a prediktívny význam pri malígnom melanóme.

1-4.  Vyšetrenie ALK prestavieb pri nemalobunkovom karcinóme pľúc:
 Vyšetrenie génových prestavieb v géne ALK má význam pri liečbe molekulami, ktoré inhibujú 
 EGFR receptor.

1-5  Vyšetrenie mikrostelitovej instability (MSI) pri kolorektálnych nádoroch:
 MSI test predstavuje vysoko senzitívny skríngový test na hereditárny nepolypózny karcinóm  
 kolorekta (HNPCC). Vyše 90% HNPCC nádorov vykazuje MSI pozitivitu v porovnaní s cca 15%  
 sporadických kolorektálnych nádorov.

1-6.  Imunohistochemická analýza proteínovej expresie MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 
 pri MSI-H fenotype a ako kompletizácia informácie pri kolorektalnych nádoroch
 – slúži ako prognostický ako aj prediktívny faktor pre výber chemoterapie a skríningový nástroj 
  pre identifikáciu pacientov s dedičným syndrómom HNPCC
 – pri IHC vyšetrení potreba fixovaného tkaniva v parafínovom bloku

2.  Vyšetrenie gynekologických sterov pomocou Liquid based cytology 
 Cytologické vyšetrenie gynekologického materiálu pomocou LBC je indikované pri opakovane  
 potvrdených suspektných cytologických nálezoch z konvenčného odberu a má význam pre možnosť 
 ďalšieho spracovania materiálu pomocou IHC a genotypizácie HPV.
 Toto vyšetrenie je hradené zo zdravotného poistenia pre pacientky VŠZP (25-00). 
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