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PAGET-COMPLETE™
Paget-kór genetikai vizsgálata a PentaCore Laboratóriumban!
A Paget-kórt a csontok kórosan gyors és rossz minőségű átépülése, fájdalmas deformálódása, esetlegesen daganatos
átalakulása jellemzi, amelyben a népesség 0,1-8,0 %-a érintett benne. Előfordulási gyakorisága nő az életkor
előrehaladtával, de ismerjük fiatalkori formáját is a kórnak. Az egészséges csont szerkezete az ember élete során
folyamatosan változik, állandóan átépül. A Paget-kór esetében a csontlebontás- és felépítés kényes egyensúlya borul
fel. Kóros csontfaló-sejtek (oszteoklasztok) alakulnak ki, melyekkel nem tud lépést tartani a csont felépülése. Az
érintett csontok szerkezete sérülékennyé, eltorzulttá válik. A betegség egyes eseteiben családi halmozódás is
megfigyelhető, amely elérheti a 10-40%-ot is. Az időben diagnosztizált Paget-kór jól kezelhető. Mai tudásunk szerint a
betegség kialakulását több gén is befolyásolhatja (TNFRSF11A, TNFRSF11B, TNFSF11A, OPTN, CSF1, VCP, SQSTM1,
DCSTAMP). Ezek együttes vizsgálatára Magyarországon kizárólag a Semmelweis Egyetemen működő PentaCore
Laboratóriumban van lehetőség.
Hogyan történik a vizsgálat?
A vizsgálathoz egy egyszerű rutin vérvételre van szükség.
A vérből kivont DNS vizsgálandó szakaszait multiplexelt PCR reakcióval amplifikáljuk. Az így elkészült DNS könyvtárat
emulziós PCR segítségével, nanoreaktorokban szekvenáló gyöngyökhöz kötjük és monoklonálisan felszaporítjuk, majd
új-generációs félvezető szekvenálással leolvassuk a vizsgálat gének bázissorrendjét.
A vizsgálat akár több tízezer nukleotid többszázszoros leolvasását is jelentheti, azonban a modern laboratóriumi
felszereltségünknek köszönhetően nincs szükség hónapokig tartó várakozásra az eredmény kézhez kapásáig, mindez
néhány nap alatt megtörténik!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT HÍVJA BIZALOMMAL A 0680 696 969-ES (INGYENES), VAGY A +36 1 696 1296-OS TELEFONSZÁMUNKAT!
A PentaCore Laboratórium Magyarország (és egész Közép-Kelet Európa) szinte egyetlen olyan laboratóriuma, amely több mint 300 különböző
laboratóriumi meghatározást végez, kezdve a legegyszerűbb vérkép meghatározástól egészen az új generációs génszekvenálás (NGS) eljárásig.
Palettánkon az egyedülálló hormon meghatározások, tumorgenetikai (PCA3-prosztatarák) vizsgálatok mellett például öröklődő emlőrák,
tumorszövet genetikai profilozása, egyszerre több, mint 700 öröklődő betegség kimutatása, vagy nem invanzív DNS alapú magzati szűrőteszt
(Panorama® NIPT) is megtalálható. Jelenleg közel 3.000 féle különböző öröklődő megbetegedés komplex genetikai hátterét tudjuk vizsgálni.
Ezek magukba foglalják különböző kóroki illetve betegségekre hajlamosító genetikai mutációk felderítését és számos olyan korszerű vizsgálatot
is, amelyek hazánkban csak a PentaCore laboratórium kínálatában találhatók meg. Genetikai vizsgálatok előtt minden esetben szakember által
végzett genetikai tanácsadás javasolt. A PentaCore genetikai szakrendelésére más egészségügyi szolgáltatók, vagy szakemberek által genetikai
tanácsadásra irányított, illetve családi kórtörténet alapján genetikai érintettséget feltételező, vagy egészségügyi indikációval rendelkező
pácienseket egyaránt várunk. Genetikai leletek eredményének értelmezése is genetikus orvos kompetenciája. Tumorgenetikai vizsgálatot
pácienseknek csak onkológus írásos kérésére/javaslatára végzünk el. Más típusú vizsgálat elvégzéséhez nincsen szükség orvosi beutalóra.
Időpont egyeztetés után mintavételre, vagy genetikai tanácsadásra fogadjuk pácienseinket.
Jelenlegi és további genetikai vizsgálatainkról, azok hátteréről, elérhetőségéről egyre bővülő információcsomagot találhat honlapunkon a
www.PentaCoreLab.hu oldalon. Kövessen minket a www.Facebook.com/Pentacorelab oldalunkon is!
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