FibroTest/FibroMax

Nieinwazyjna
alternatywa
dla biopsji wątroby

FibroTest i FibroMax to badania służące do nieinwazyjnej diagnostyki wątroby.
Stanowią alternatywę dla biopsji wątroby. Wynik badania powstaje na podstawie wykonania badań biochemicznych, które następnie analizowane są przez
specjalistyczny program komputerowy.
FibroTest przeznaczony jest dla Pacjentów z przewlekłym WZW B i WZW C.
Służy do oceny:
• Stopnia zwłóknienia wątroby
• Stopnia aktywności martwiczo-zapalnej o podłożu wirusowym (HCV, HBV)
FibroMax przeznaczony jest dla Pacjentów z:
• Chorobami wątroby o podłożu metabolicznym (zespoły metaboliczne: cukrzyca,
hipertriglicerydemia, hipercholesterolemia, otyłość);
• Chorobami wątroby o podłożu alkoholowym
• Z przewlekłym WZW B i WZW C.
FibroMax służy do oceny:
• Stopnia zwłóknienia wątroby
• Stopnia stłuszczenia wątroby
• Stopnia aktywności martwiczo-zapalnej o podłożu wirusowym (HCV, HBV),
metabolicznym i alkoholowym.

Wiarygodności wyniku
1.

Wykonanie badania u pacjenta należy odroczyć w sytuacjach, które mogłyby zmodyfikować wyniki FibroTestu:
• nasilona hemoliza (atak malarii, leki powodujące hemolizę takie jak rybawiryna,
azatioprina), która może wpływać na obniżenie poziomu haptoglobiny i podwyższenie
poziomu niezwiązanej bilirubiny,

• ostre zapalenie wątroby w przebiegu: zakażeń wirusowych (nadkażenia HAV, HBV, HCV),
chorób autoimmunizacyjnych lub wywołane lekami,
• masywna martwica wątroby, która może prowadzić do dużego wzrostu aktywności transaminaz i stężenia bilirubiny całkowitej,
• ostre zapalenia towarzyszące infekcji bakteryjnej lub wirusowej (zapalenie dróg oddechowych lub moczowych) – może powodować duży wzrost poziomu haptoglobiny
• cholestaza zewnątrzwątrobowa, np. kamienie żółciowe

2.

Dla prawidłowej interpretacji wyników, przed wykonaniem badań
niezbędne jest zgłoszenie:
• przewlekłej hemolizy szczególnie u pacjentów z protezą zastawki,
• Zespołu Gilberta,
• stosowania inhibitorów proteazy wykorzystywanych w terapii HIV, mogące podwyższać poziom
bilirubiny niezwiązanej (Indinavir, Atazanavir) lub GGT i ALT (Ritonavir).

Jeżeli któryś z powyższych punktów dotyczy Ciebie, KONIECZNIE ZAZNACZ TO
NA DRUKU ZLECENIA!
3.

Interpretacja. wyników nie została zwalidowana u pacjentów po przeszcze pie wątroby

4.

Interpretacja FibroTestu została zwalidowana dla pacjentów po przeszcze pie nerki.

5.

U pacjentów z upośledzeniem funkcji nerek lub dializowanych FibroTest
ma dopuszczalną wartość diagnostyczną, jakkolwiek jest ona niższa niż
u pacjentów po przeszczepie.

PUNKTY W KTÓRYCH MOŻESZ WYKONAĆ BADANIE DOSTĘPNE NA STRONIE www.diag.pl

miejsce na pieczątkę oddziału

