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Nowa  nieinwazyjna metoda diagnozowania chorób w¹troby

Nowy standard
w nieinwazyjnej diagnostyce w¹troby

P H A R M A
Novencia Novencia 

Szybka diagnostyka 

- zw³óknienia

- stanów zapalnych

- st³uszczenia

- ASH

- NASH

Metoda zwalidowana dla:

- infekcji HBV, HCV i infekcji mieszanych HCV-HIV

- schorzeñ metabolicznych (NAFLD)

- zatrucia alkoholowego 



FibroTest FibroMax

Nowe nieinwazyjne testy
do diagnostyki chorób w¹troby

        UZNANIE MIÊDZYNARODOWE

        UNIWERSALNOŒÆ TESTÓW

        NIEZAWODNOŒÆ TESTÓW 

 

W styczniu 2007 r. francuskie Ministerstwo Zdrowia zatwierdzi³o FibroTest® jako realn¹ alternatywê dla 
biopsji w¹troby u pacjentów z HCV. Jego oficjalne uznanie umo¿liwi³o jednoczesne wprowadzenie testów 
BioPredictive w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Austrii, Niemczech, Hiszpanii, Szwajcarii, Rosji, na 
Ukrainie i w innych krajach. 

W Polsce liniê testów BioPredictive oferuje Novencia Pharma.

Dla podstawowego leczenia i odpowiedniej terapii najczêœciej wystêpuj¹cych przewlek³ych chorób w¹troby 
(HCV, HBV, ASH, NASH) zasadnicze znaczenie maj¹ dane histologiczne. 
Do czasu wprowadzenia FibroTest® biopsja w¹troby przeprowadzana poprzez przestrzeñ miêdzy¿ebrow¹ 
by³a jedynym rozwi¹zaniem umo¿liwiaj¹cym miarodajn¹ ocenê stanu chorobowego. Szereg ograniczeñ 
wynikaj¹cych z tej techniki nie pozwala na jej szerokie stosowanie. Co wiêcej, biopsja nie umo¿liwia dok³adnej 
i rzeczywistej oceny stanu w¹troby ze wzglêdu na du¿¹ zmiennoœæ pobranych próbek: by³oby to mo¿liwe 
jedynie w przypadku badania ca³ego organu. 
FibroTest prognozuje stopieñ zw³óknienia (F0, F1, F2, F3, F4) i poziom aktywnoœci zapalnej prowadz¹cej do 
martwicy zgodnie z obowi¹zuj¹cym obecnie systemem oceny METAVIR, co pozwala na prost¹ i uniwersaln¹ 
interpretacjê wyników przez lekarzy na ca³ym œwiecie. 

Testy BioPredictive podaj¹ dok³adn¹, jakoœciow¹ i iloœciow¹, ocenê stopnia zw³óknienia w¹troby, st³uszczenia 
w¹troby i poziom aktywnoœci zapalnej  wszystkich stadiów, niezale¿nie od umiejscowienia procesu 
chorobowego w w¹trobie. Dlatego te¿ b³êdy biopsji powsta³e wskutek innej ni¿ badana lokalizacji schorzenia 
nie maj¹ miejsca w przypadku testów BioPredictive. 
FibroTest jest unikaln¹ w swojej istocie metod¹ popart¹ i POTWIERDZON¥ przez ponad 40 
miêdzynarodowych badañ klinicznych publikowanych w wiod¹cych wydawnictwach naukowych: US 
Comparative Hepatology, UK Lancet, etc. 

T. Poynard i zespó³; Meta-analysis of FibroTest in the diagnosis of fibrosis
in the 4 most common liver diseases; BMC Gastroenterology 2007, 7:40

"Testy BioPredictive s¹ jedynymi testami uwierzytelnionymi poprzez liczne badania naukowe 
prowadzone na ca³ym œwiecie przez niezale¿ne grupy badawcze; teraz uzyska³y aprobatê w³oskich 
naukowców: 

G. Sebastiani i zespó³; "Stepwise combination of non-invasive 
markers to diagnose significant fibrosis in chronic hepatitis C."; 
Department of Clinical and Experimental Medicine, University of 
Padova, Italy; Journal of Hepatology 44 (2006):  686-693    

"Fibro Test jest efektywn¹ alternatyw¹ dla biopsji u pacjentów z przewlek³ym zapaleniem w¹troby 
typu C i B, ALD oraz NALD. Wartoœæ diagnostyczna FibroTestu jest podobna przy diagnozowaniu  
zarówno poœrednich jak i skrajnych stadiów zw³óknienia."

Algorytm pozwalaj¹cy na syntetyczne zestawienie wyników parametrów biochemicznych zwiêksza 
skutecznoœæ diagnostyki przypadków przewlek³ego zapalenia w¹troby typu C. Koniecznoœæ biopsji 
zosta³a zredukowana o 50-70%.”



www.biopredictive.com

FibroTest – wynik badania

Dane demograficzne

P³eæ Kobieta

Data urodzenia 09/03/1981

Wyniki badañ biochemicznych

Data pobrania próbki 08/04/2008

Alfa-2-makroglobulina (g/l) 3.00

Apolipoproteina A1 (g/l) 1.00

Bilirubina (µMol/l) 16.00

Haptoglobina (g/l) 0.40

Gamma GT (IU/l) 91

ALT (IU/l) 50

F4

F3

F2

F1

F0

FibroTest                          ActiTest

A3

A2

A1

A0

Wynik: 0.69 Wynik: 0.42

(F3)             (A1-A2)

1.00 _

0.75 _

0.50 _

0.25 _

0.00 _

1.00 _

0.75 _

0.50 _

0.25 _

0.00 _

Proste badanie krwi pozwala okreœliæ poziom zw³óknienia w¹troby i aktywnoœci wirusów

2 testy w jednym: - FibroTest i ActiTest dostarczane s¹ razem

Skala liniowa - Od 0 do 1

- œcis³a zgodnoœæ ze skal¹ METAVIR (F0 - F4)



www.biopredictive.com

FibroMax – wynik badania

Dane demograficzne
P³eæ Kobieta

Data urodzenia 24/11/1957

Wyniki badañ biochemicznych
Data pobrania próbki

  Obraz kliniczny
Alfa-2-makroglobulina
Haptoglobina (g/l)
Apolipoproteina A1 (g/l)
Bilirubina (µMol/l)
Gamma GT (IU)
ALT (IU)
AST (IU)
Glukoza na czczo (mmol/l)
Triglicerydy (mmol/l)
Cholesterol ca³kowity (mmol/l)
Masa cia³a (kg)
Wzrost (m)

nieznany
3.44
0.62
1.21
16.00
93
54
63
6.40
2.10
7.20
79.00
1.62

F4

F3

F2

F1

F0

FibroTest                           SteatoTest  ActiTest             AshTest   NashTest

S3

S2

S1

S0

Wynik 0.77 Wynik 0.78 Wynik 0.49 Wynik 0.12 Wynik 0.75

(F4) (S3-S4) (A1-A2) (H0)         (Nash)

1.00 _

0.75 _

0.50 _

0.25 _

0.00 _

1.00 _

0.75 _

0.50 _

0.25 _

0.00 _

1.00 _

0.75 _

0.50 _

0.25 _

0.00 _

H3

H2

H1

1.00 _

H0

0.75 _

0.50 _

0.25 _

0.00 _

1.00 _

0.75 _

0.50 _

0.25 _

0.00 _

N2

N1

N0

A3

A2

A1

A0

5 testów do okreœlenia poziomu uszkodzenia w¹troby w przebiegu najczêœciej
wystêpuj¹cych schorzeñ tego narz¹du.

5 testów w jednym 

Skala liniowa 

- FibroTest do diagnostyki zw³óknienia
- SteatoTest do diagnostyki st³uszczenia
- ActiTest, NashTest i AshTest do diagnozowania stanów zapalnych

- Od 0 do 1



Chocia¿ biopsja pozostaje nadal u¿yteczna przy diagnozowaniu pewnych zmian 
patologicznych dróg ¿ó³ciowych, naczyñ krwionoœnych lub uszkodzeñ pojawiaj¹cych 
siê na skutek zatrucia alkoholowego, 

Biopsja w¹troby mniej po¿¹dana dla pacjentów

- inwazyjna i odstraszaj¹ca
- 30% pacjentów odczuwa ból
- komplikacje w 3 przypadkach na 1000 
- œmieræ pacjenta w 3 przypadkach na 10 000 
- potencjalnie kosztowna

NIE JEST JU¯ NAJBARDZIEJ SKUTECZNYM 
BADANIEM POZWALAJ¥CYM OKREŒLIÆ STADIUM ZW£ÓKNIENIA W¥TROBY.

Zmiennoœæ wyników badania w biopsji w¹troby

- zmiennoœæ próbki przy diagnozowaniu zw³óknienia w¹troby siêga 40%
- zale¿y od wielkoœci i stopnia jej pofragmentowania
- taka sama zmiennoœæ jest obserwowana przy diagnozowaniu st³uszczenia 

    w¹troby  i NASH (niealkoholowe st³uszczeniowe zapalenie w¹troby)
- zmiennoœæ interpretacji wyników badañ przez lekarzy patologów
- problematyczna interpretacja u specjalnych grup pacjentów

- osoby cierpi¹ce na hemofiliê i dzieci

Bedossa et al. Hepatology 2003; Ratziu et al.Gastroenterology 2005; www.hepatite-info.com 

Czy biopsja w¹troby jest nadal z³otym standardem?

Jedynie u 5%
pacjentów zagro¿onych
zw³óknieniem w¹troby

wykonywana jest biopsja

FibroTest FibroMax



Precyzyjnie ocenia poziom zw³óknienia i stanu zapalnego w¹troby (AUROC = 0,84)

4-letnia wartoœæ prognostyczna przy przewidywaniu powik³añ i œmierci na skutek 
powik³añ zwi¹zanych z zapaleniem w¹troby typu B jest podobna jak w biopsji w¹troby     
i lepsza ni¿ wartoœæ prognostyczna w okreœlaniu wiremii (HBV-DNA)

wyraŸna ró¿nica miêdzy 
poszczególnymi stadiami zw³óknienia

doskona³a specyficznoœæ we wczesnych 
stadiach zw³óknienia i w badaniach 
dawców krwi

Du¿a czu³oœæ nieinwazyjnych markerów zmian histologicznych podczas leczenia lub 
dalszej obserwacji bez podjêcia leczenia

Poynard et al. BMC Gastoenterol. 2007; Ngo et al. Hepatology AASLD2007; Poynard et al. Am J Gastroenterol. 2005

lepsza 5-letnia wartoœæ prognostyczna 
przy przewidywaniu powik³añ i œmierci 
na skutek powik³añ zwi¹zanych z 
zapaleniem w¹troby typu C ni¿ w 
przypadku biopsji w¹troby

- AUROC dla FibroTestu 0,96
- AUROC dla biopsji 0,91, p = 0,01

FibroTest w przewlek³ym zapaleniu w¹troby typu B

FibroTest w przewlek³ym zapaleniu w¹troby typu C

AUROC FibroTest versus Biopsja 0.99 versus 0.97 P=NS

AUROC FibroTest versus HBV-DNA 0.99 versus 0.57 P<0.001

FibroTest FibroMax

Minimalne zw³óknienie

Umiarkowane zw³óknienie

Ciê¿kie zw³óknienie

Kolejne miesi¹ce
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Biopsja stadia wg skali METAVIR



FibroTest jest precyzyjny i wykazuje zale¿noœæ liniow¹ z wynikami biopsji w zakresie 
okreœlania stadium zw³óknienia w¹troby w przypadku czterech najczêœciej 
wystêpuj¹cych schorzeñ w¹troby:

- przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu B, C oraz infekcji mieszanych 
HCV-HIV

- niealkoholowego st³uszczeniowego zapalenia w¹troby (NASH)
- alkoholowej marskoœci w¹troby (ALD)

Taka sama precyzja rozró¿niania stadiów poœrednich zw³óknienia w¹troby (F1/F2)
i skrajnych (F0/F1 i F3/F4)

FibroTest pomaga wykrywaæ ¿ylaki prze³yku i zapobiegaæ komplikacjom i œmierci 
pacjentów

FibroTest - uniwersalny marker do okreœlania
                   stadium  zw³óknienia w¹troby

FibroTest staje siê nowym standardem w diagnostyce zw³óknienia w¹troby.

Myers et al. J Hepatol 2003; Poynard et al. Comp Hep 2004; Ratziu et al. BMC Gastroenterol. 2006;

Naveau et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2005; Myers et al. AIDS 2003; Thabut et al. APT 2007

Stadium zw³óknienia okreœlone przez biopsjê
zgodnie ze skal¹ METAVIR

Schorzenia

HBV
HCV
HCV-HIV
NAFLD
ALD

FibroTest FibroMax



Diagnostyka zw³óknienia i aktywnoœci

Wyniki badañ i interpretacja

Analizowane parametry: - Alfa-2-makroglobulina
- Haptoglobina
- Apolipoproteina A1
- Bilirubina ca³kowita
- GGT 
- ALT (dla ActiTestu)
- + wiek i p³eæ

FibroTest FibroMax

Stadium zw³óknienia Skala aktywnoœci

> Silna aktywnoœæ

> Umiarkowana aktywnoœæ

> Minimalna aktywnoœæ

> Brak aktywnoœci

Znacz¹cy

Umiarkowany

Minimalny

> Marskoœæ

>Liczne przegrody bez
  marskoœci

>Zw³óknienie wrotne
  z nielicznymi przegrodami

>Zw³óknienie wrotne
  bez przegród

>Brak zw³óknienia

0.75-1.00 F4 F4 F6

0.73-0.74 F3 - F4 F3 - F4 F5

0.59-0.72 F3 F3 F4

0.49-0.58 F2 F1 - F3 F3

0.32-0.48 F1 - F2 F1 - F3 F2 - F3

0.28-0.31 F1 F1 F2

0.22-0.27 F0 - F1 F0 - F1 F1

0.00-0.21 F0 F0 F0

FibroTest

METAVIR

Ocena stadium zwlóknienia

Knodell Ishak



Dla  Pacjentów z podejrzeniem zaawansowanego zw³óknienia
lub marskoœci w¹troby

O pod³o¿u

Algorytm leczenia

Wirusowym

Metabolicznym

Alkoholowym

W ogólnym badaniu
przesiewowym:

przewlek³e wirusowe zapalenie w¹troby typu B
lub C (FibroTest razem z ActiTestem)

choroby metaboliczne
- insulinoopornoœæ, nadwaga, cukrzyca, …..

nadu¿ywanie alkoholu, narkotyków

- poziom enzymów w¹trobowych poza zakresem
- oznaki niewydolnoœci w¹troby:

- niski poziom albuminy
- skrócony czas protrombinowy
- niski poziom p³ytek

* Wskazuje na: zespó³ Gilberta, hemolizê, ostry stan zapalny lub ostr¹ ¿ó³taczkê
** Zgodnie z zaleceniem lekarza i dokumentacj¹ medyczn¹

Poynard et al., Comp Hep 2004

Wynik badania
FibroTestu

95%

Wynik mo¿liwy do
zinterpretowania  bez

ryzyka wyst¹pienia
wyniku fa³szywie
dodatniego lub

fa³szywie ujemnego

Biopsja nie zlecana

Leczenie
Leczenie lub

dalsza obserwacja**
 Dalsza obserwacja

i FibroTest **

5%

Wynik niemo¿liwy do
interpretacji

ryzyko
wyniku fa³szywie

dodatniego lub ujemnego*

Powtórzyæ test lub
wykonaæ elastogram lub

biopsjê

 Leczenie lub dalsza
obserwacja



5 testów jednoczeœnie do oceny stopnia uszkodzenia w¹troby przy: 
1 2infekcji HBV, HCV oraz  ALD  i NAFLD

Przeznaczony dla Pacjentów:

Z wirusowym
zapaleniem

w¹troby
typu B lub C

- normalny lub
  nieprawid³owy wynik
  badania enzymów
  w¹trobowych 

- pozytywny wynik
  badania serologicznego
  w kierunku HBV i HCV

Podejrzenie zmian
patologicznych
spowodowanych
HBV lub HCV:

- st³uszczenie
- zapalenie

Chorobami
metabolicznymi

- nadwaga lub oty³oœæ

- insulinoopornoœæ

- cukrzyca typu II

- dyslipemia
    - triglicerydów
    - cholesterolu

- nadciœnienie têtnicze

Podejrzenie zmian
patologicznych
spowodowanych
NAFLD:

- zw³óknienie
- st³uszczenie

3- NASH

Nadu¿ywaj¹cych
alkoholu

- intensywnie pij¹cy alkohol

- ostre alkoholowe zapalenie
  w¹troby

Podejrzenie zmian
patologicznych
spowodowanych
ALD:

- zw³óknienie
- st³uszczenie 

4- ASH

1: choroba alkoholowa w¹troby
2: niealkoholowa st³uszczeniowa choroba w¹troby
3: niealkoholowe st³uszczeniowe zapalenie w¹troby
4: alkoholowe st³uszczeniowe zapalenie w¹troby



F4

F3

F2

F1

F0

FibroTest                           

Wynik 0.50                      

     (F2)  

1.00 _

0.75 _

0.50 _

0.25 _

0.00 _

SteatoTest

S3

S2

S1

S0

Wynik 0.49  

            (S1-A2)  

1.00 _

0.75 _

0.50 _

0.25 _

0.00 _

           AshTest  

Wynik 0.03  

(H0)  

H3

H2

H1

1.00 _

H0

0.75 _

0.50 _

0.25 _

0.00 _

 NashTest

Wynik 0.75

       (Nash)

1.00 _

0.75 _

0.50 _

0.25 _

0.00 _

N2

N1

N0

 ActiTest  

Wynik 0.38 

    (A1-A2)                  

1.00 _

0.75 _

0.50 _

0.25 _

0.00 _

A3

A2

A1

A0

Zw³óknienie St³uszczenie Aktywnoœæ wirusów
Alkoholowe

st³uszczeniowe
zapalenie w¹troby

Niealkoholowe
st³uszczeniowe

zapalenie w¹troby

Testy wykrywaj¹ce stany zapalne

Analizowane parametry

Obserwacja kliniczna z testem FibroMax
(zgodnie z wczeœniejszymi wynikami badañ)

- Alfa-2-makroglobulina
- Haptoglobina
- Apolipoproteina A1
- Bilirubina ca³kowita
- GGT oraz
- ALT (dla ActiTestu)

- AST
- glukoza na czczo
- triglicerydy
- cholesterol ca³kowity
- + wiek, p³eæ, masa cia³a i wzrost

Znacz¹cy Umiarkowany Minimalny

Leczenie
Leczenie

lub obserwacja*
Obserwacja
 i FibroMax

*zgodnie z zaleceniem lekarza oraz dokumentacj¹ medyczn¹



SteatoTest: uniwersalny marker st³uszczenia w¹troby

NashTest: do diagnostyki niealkoholowego st³uszczeniowego
                  zapalenia w¹troby (NASH)

WyraŸna ró¿nica pomiêdzy poszczególnymi stopniami st³uszczenia w¹troby

Prosty wynik w trzech klasach

SteatoTest: lepsza diagnostyka st³uszczenia w¹troby ni¿ w badaniu ALT i GGT

SteatoTest: lepsza diagnostyka st³uszczenia w¹troby ni¿ w badaniu USG

AUROC SteatoTest vs ALT

Zgodnoœæ z wynikiem biopsji: SteatoTest vs USG

0.80 vs 0.61

0.44 vs 0.32

p<0.001

p<0.02

AUROC SteatoTest vs GGT

AUROC SteatoTest vs USG

0.80 vs 0.66

0.78 vs 0.65

p<0.001

p<0.001

Poynard et al. Comp Hepatol 2005

0.25
NASH nie wystêpuje

0.50
Wynik graniczny dla NASH

0,75
NASH

NashTest jest przeznaczony do u¿ytku razem z FibroTestem i SteatoTestem.

Poynard et al. BMC Gastroenterol 2006; Kleiner at al. Hepatology 2005

Kontrole Brak
st³uszczenia

<5% 6-32% 33-100%



Najczêœciej zadawane pytania:

Jaka jest wartoœæ diagnostyczna FibroTestu?

Czy istnieje 'szara strefa' lub strefa mniejszej dok³adnoœci w skali FibroTestu?

Jakie s¹ algorytmy dla testów: FibroTest i FibroMax?

W jaki sposób kontroluje siê niezawodnoœæ testu?

Jak dzia³a kontrola niezawodnoœci testu?

Czy pacjent musi byæ na czczo?

Kto opracowa³ FibroTest® i FibroMax®?

Które parametry biochemiczne s¹ testowane w przypadku FibroTestu i FibroMax?

Jaki jest status walidacji FibroTest® i FibroMax®?

Wartoœæ diagnostyczna zosta³a przebadana w grupie 6000 pacjentów z ró¿nymi schorzeniami w¹troby. Œrednia wartoœæ 
AUROC wynios³a 0,84  na 1, bez znacz¹cej ró¿nicy miêdzy pacjentami z HCV,  a cierpi¹cymi na inne choroby w¹troby.

Poynard et al., BMC Gastroenterol 2007

Zgodnie z ostatni¹ metaanaliz¹:
- Wartoœæ diagnostyczna FibroTestu jest podobna w przypadku diagnozowania stanów poœrednich oraz skrajnych, gdzie 
F0/F1 i F3/F4 definiuje siê jako stany skrajne, a F1/F2 jako stany poœrednie.
- Wartoœæ diagnostyczna FibroTestu przy okreœlaniu stanów granicznych jest taka sama w przypadku wszystkich schorzeñ 
w¹troby.

Poynard et al., BMC Gastroenterol 2007

- Algorytmy kalkulacji wyników s¹ opatentowanymi formu³ami matematycznymi ³¹cz¹cymi parametry bêd¹ce niezale¿nymi 
wskaŸnikami prognozuj¹cymi choroby w¹troby.
- Algorytmy dla FibroTestu s¹ dostosowywane do wieku i p³ci pacjenta.
- Poszczególne algorytmy dla testu FibroMax s¹ ponadto dostosowywane do masy cia³a i wzrostu pacjenta.

Vidaud et al., BMC GastroenterolClin et Giol JFPD 2008

- Kontrola bezpieczeñstwa jest procesem automatycznym który ostrzega lekarza w przypadku pojawienia siê ryzyka wyniku 
fa³szywie dodatniego lub fa³szywie ujemnego (np. skrajna wartoœæ lub nietypowy wynik jednego lub kilku parametrów).
- Czêstoœæ wystêpowania profilu badania z wysokim ryzykiem wyniku fa³szywie dodatniego lub fa³szywie ujemnego wynosi 
mniej ni¿ 5%. 

Munteanu et al. Hepatology AASLD 2004; Poynard et al. Clin Chem 2004; Vidaud et al. Gastroenterol Clin et Biol JFPD 2008

- W przypadku pojawienia siê skrajnej wartoœci lub nietypowego wyniku jednego lub kilku badanych parametrów, na arkuszu 
wyniku badania pojawia siê ostrze¿enie informuj¹ce lekarza, ¿e mog³o to mieæ znacz¹cy wp³yw na ostateczny wynik testu.
- W takiej sytuacji w celu unikniêcia interpretacji fa³szywego wyniku badania  lekarz mo¿e zleciæ powtórne badanie 

- W przypadku FibroTestu nie jest to konieczne.
- Pacjent musi byæ na czczo gdy przeprowadza siê badania do testu FibroMax

- FibroTest® i FibroMax® to efekt ponad 10 lat prac badawczo-rozwojowych zespo³u La Pitie Salpétrière (Hopitaux de Paris – 
FRANCE) “Hepato-Gastro-Enterologie" pod kierunkiem prof. Thierry'ego POYNARDA
- FibroTest® i FibroMax® s¹ opatentowane.

- wynik FibroTestu powstaje w oparciu o 6 specyficznych parametrów biochemicznych: 
alfa-2 makroglobuliny, haptoglobiny, apolipoproteiny A1, bilirubiny ca³kowitej, GGT i ALT
- FibroMax wykorzystuje dodatkowo 4 parametry (³¹cznie 10): AST, glukoza na czczo, triglicerydy i cholesterol ca³kowity.

- FibroTest® i FibroMax® wspiera prawie 100 publikacji z lat 2001 - 2008. Badania walidacyjne obejmuj¹ ponad 5000 
przypadków; 
- W styczniu 2008 r., najwy¿sze w³adze francuskiego Ministerstwa Zdrowia, la Haute Autorité de Santé, zwalidowa³y 
FibroTest® jako cenn¹, nieinwazyjn¹ metodê diagnozowania pacjentów z nieleczonym  zapaleniem w¹troby typu C
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Lekarz przepisuje Pacjent ma pobierana
krew w laboratorium 
medycznym

Wyniki badan sa
wpisywane przez
uprawnionego
pracownika online:

Pacjent odbiera wyniki
w laboratorium
i przekazuje je lekarzowi

Proste. Wiarygodne. Wszechstronne.

FibroTest i FibroMax – cztery ³atwe kroki.

Krok 1: badanie mo¿e byæ wykonane na podstawie skierowania lekarskiego.
Krok 2: personel laboratorium jest zobowi¹zany przestrzegaæ zaleceñ dotycz¹cych
             metod wykonania badañ.
Krok 3: wyniki badañ s¹ automatycznie przeliczane zgodnie z algorytmami i uwzglêdnieniem
             kontroli niezawodnoœci testów
Krok 4: wynik badania jest wydawany w ci¹gu 24 godzin.

· Wiarygodnoœæ wyników jest zwi¹zana z przestrzeganiem na etapie przedanalitycznym
i analitycznym warunków zalecanych przez BioPredictive.
· Wykonanie testów nale¿y odroczyæ w przypadku: ostrej hemolizy, ostrego zapalenia w¹troby, 
ostrych stanów zapalnych, cholestazy pozaw¹trobowej.
· Nale¿y zasiêgn¹æ porady lekarza w przypadku interpretacji wyników u pacjentów z przewlek³¹ 
hemoliz¹ lub Zespo³em Gilberta.
· Interpretacja wyników testów zosta³a ostatnio zwalidowana dla pacjentów po przeszczepie 
w¹troby.*
· Skrajne wartoœci dla pojedynczych parametrów, odbiegaj¹ce od pozosta³ych wyników powinny 
prowadziæ do pojawienia siê ostrze¿enia o mo¿liwoœci fa³szywej interpretacji wyniku testu.
· W przypadku niezgodnoœci miêdzy wynikiem biopsji a wynikami testów nale¿y zasiêgn¹æ porady 
lekarza specjalisty. Przyczyn¹ niezgodnoœci mo¿e byæ b³êdny wynik biopsji lub b³êdny wynik testu; 
np. w przypadku biopsji w¹troby wystêpuje 33% wskaŸnik zmiennoœci interpretacji wyniku w obrêbie 
tego samego stadium zw³óknienia.
· FibroTest i SteatoTest s³u¿¹ do diagnozowania przewlek³ego zapalenia w¹troby typu B i C oraz 
alkoholowego i niealkoholowego st³uszczenia w¹troby.
· NashTest s³u¿y do diagnozowania niealkoholowego st³uszczenia w¹troby.
· AshTest s³u¿y do diagnozowania alkoholowego st³uszczenia w¹troby.
· ActiTest s³u¿y do diagnozowania przewlek³ego zapalenia w¹troby typu B i C.

*Hamlet et al. EASL 2008

Uwagi:

Œrodki ostro¿noœci
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