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Pionierska diagnostyka bia?aczki w ?CO [1]
Diagno?ci laboratoryjni z ca?ej Polski szkolili si? w ?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii w zakresie diagnostyki
bia?aczek z wykorzystaniem nowoczesnej technologii sekwencjonowania DNA (NGS).
Wspó?organizatorem dwudniowego kursu „Doskonalenie diagnostyki bia?aczek w Polsce wed?ug klasyfikacji
WHO 2016 i rekomendacji ELN 2017” by?o Polskie Towarzystwo Hematologii i Transfuzjologii we wspó?pracy z
Sekcj? Hematologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Cz?owieka.
– Poniewa? mamy ju? ponad 10 letnie do?wiadczenie w u?ywaniu technologii NGS, a nasz zak?ad jest
laboratorium referencyjnym, zostali?my poproszeni przez pani? dr Mart? Libur? z Kliniki Hematologii Onkologii i
Chorób Wewn?trznych WUM z ramienia Polskiej Grupy ds. Leczenia Bia?aczek o zorganizowanie szkolenia dla
wszystkich zainteresowanych laboratoriów, wykonuj?cych badania molekularne dla poradni hematologicznych i
hematoonkologicznych z ca?ego kraju – mówi dr Artur Kowalik, kierownik Zak?adu Diagnostyki Molekularnej ?CO.
W dwudniowym szkoleniu, dotycz?cym przede wszystkim diagnostyki ostrej bia?aczki szpikowej, uczestniczy?o 35
diagnostów z Bydgoszczy, Lublina, ?odzi, Poznania, Krakowa, Warszawy, Wroc?awia, Poznania, Brzozowa. Kurs
sk?ada? si? z cz??ci teoretycznych oraz pokazu w laboratorium. Mo?na by?o zdoby? wiedz? zarówno na temat
samego sprz?tu, jak i metody prowadzenia diagnostyki. - Mieli?my okazj? do podzielenia si? z innymi dobrymi
praktykami – dodaje dr Kowalik. W styczniu 2019 roku Zak?ad Diagnostyki Molekularnej ?CO jako pierwszy w kraju
rozpocz?? badania z wykorzystaniem NGS w diagnostyce i prognozowaniu wyników leczenia ostrej bia?aczki
szpikowej. - W jednym badaniu analizuje si? od kilkunastu do kilkudziesi?ciu markerów, to jest kilkadziesi?t
sekwencji genetycznych, ?eby wychwyci? te mutacje, które maj? wp?yw na powstanie choroby i rokowania oraz
umo?liwiaj? zastosowanie odpowiedniego, optymalnego leczenia dla danego chorego - t?umaczy dr Artur Kowalik.
- Plan jest taki, ?eby do ko?ca roku do tego projektu do??czy?y wszystkie laboratoria wykonuj?ce badania dla
o?rodków hematoonkologicznych, oczywi?cie je?li b?d? zainteresowane. Jest to o tyle wa?ne, ?e technologia NGS
powoli staje si? metod? z wyboru do prowadzenia diagnostyki chorób nowotworowych.
Zak?ad Diagnostyki Molekularnej ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii jako pierwszy w Polsce (2009 r.) zosta?
wyposa?ony w sprz?t do masywnego równoleg?ego sekwencjonowania genów i wykorzystuje t? metod? w
wykrywaniu predyspozycji dziedzicznych do rozwoju chorób nowotworowych (np. raka piersi – BRCA1/2),
dobieraniu pacjentów do terapii celowanych oraz w monitorowaniu skuteczno?ci leczenia nowotworów
hematologicznych. Wyposa?enie pracowni diagnostyki molekularnej w podstawow? aparatur? do NGS to koszt
rz?du 700 tys. – 1,5 mln z?. Rocznie w Polsce notuje si? ok. 1 500 nowych zachorowa? na bia?aczki. W 2016 r. w
województwie ?wi?tokrzyskim na bia?aczk? zachorowa?y 173 osoby.
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