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Temat numeru: Nowa epoka dla QFT
Cellestis i test QuantiFERON®-TB Gold (QFT®) produk-

Firma QIAGEN?

cji tej firmy od ponad 10 lat “mierzą inną stronę

QIAGEN, zatrudniający przeszło 3600 pracowni-

odporności”. Test QFT w niepowtarzalny sposób

ków w 35 lokalizacjach na całym świecie jest

mierzy odpornościową odpowiedź komórkową na

wiodącym światowym dostawcą technologii pobiera-

gruźlicę. Od 29 sierpnia 2011 firmę Cellestis oraz

nia próbek oraz testów stosowanych w laboratoriach

platformę technologiczną QuantiFERON przejęła

i ośrodkach medycznych. Technologia pobierania

spółka zajmująca się technologią testowania i

próbek tej firmy stosowana jest do izolowania DNA,

pobierania próbek, QIAGEN. W tym numerze przed-

RNA i białek z próbek biologicznych, zaś technolo-

stawimy Wam perspektywy rozwoju testu QFT pod

gie testowe do sporządzania konkretnych biomolekuł

auspicjami QIAGEN oraz dalszej walki z gruźlicą i

docelowych, np. DNA konkretnego wirusa, które są

zmiany jej postrzegania.

potem widoczne w analizie.

Przedstawiamy …
Cellestis, firma grupy QIAGEN

Firma

QIAGEN

współpracuje

z

laboratoriami

diagnostyki molekularnej, akademickimi ośrodkami
Cellestis

badawczymi, firmami farmaceutycznymi i biotechno-

opracowywała i dostarczała testy diagnostyczne

logicznymi oraz klientami zajmującymi się testowa-

przeznaczone do pomiaru odporności w przypadku

niem w dziedzinie kryminalistyki, badania zwierząt i

chorób wymagających dokładniejszej wiedzy medy-

żywności, a także kontrolą procesów farmaceutycz-

cznej. Wraz z wprowadzeniem platformy technologi-

nych

cznej QuantiFERON, a w szczególności testu QTF,

spersonalizowaną chorób zakaźnych i innych. W

W

ostatnim

dziesięcioleciu

firma

oraz

diagnostyką

molekularną

i

firma Cellestis przyczyniała się do rozwoju metod

szczególności digenowy test na obecność wirusa

wykrywania gruźlicy na całym świecie.

HPV firmy QIAGEN został uznany za “złoty

Wizja i podstawowe wartości firmy, tj. innowacja,
jakość, odpowiedzialność medyczna, zadowolenie
klienta i obsługa okazały się kluczem do sukcesu jej i
testu

QTF.

Właśnie

dlatego

przejęciem

firmy

zainteresował się QIAGEN, czołowy dostawca
technologii pobierania próbek i testów diagnostycznych. Obecnie firma Cellestis nosi nazwę Cellestis,
firma grupy QIAGEN.

standard” testowania w przypadku wirusów brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV), który jest
podstawową przyczyną raka szyjki macicy. Test ten
jest jednym z ponad 500 produktów i rozwiązań
automatycznych oferowanych przez firmę QIAGEN.

Dlaczego Cellestis & QuantiFERON?
Sukces firmy Cellestis i jej technologii QuantiFERON
oraz innych produktów przesądziły o jej przejęciu
przez QIAGEN. Oprócz uzupełniających się asortymentów produktów obie firmy mają podobny system
wartości, obejmujący takie elementy, jak jakość,
obsługa i wsparcie.
Mniej znanym produktem linii QuantiFERON, ale
stanowiącym główny obiekt zainteresowania firmy
QIAGEN jest QuantiFERON®-CMV (QF-CMV), test z

Rys. 1. Cellestis i QIAGEN wspólnie zmieniają sposób postrzegania
gruźlicy i walki z tą chorobą.
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krwi służący do monitorowania reakcji układowej na
zakażenie wirusem cytomegalii i zachorowanie na
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cytomegalię. QF-CMV uzupełnia linię badań profilu-

w swojej okolicy oraz w zakładce Kontakt. Ponadto

jących QIAGEN, która obejmuje także test PCR artus

domena mailowa “@cellestis.com” zostanie zastąpiona

CMV wykonywany w czasie rzeczywistym. Wspólne

domeną “@qiagen.com”, dlatego prosimy o wpro-

technologie przetwarzania testów i wykrywania

wadzenie zmian w programie pocztowym, aby nie

stosowane w firmach Cellestis i QIAGEN gwarantują,

odrzucał maili przychodzących z tej domeny.

®

że także w przyszłości będą prowadzone badania nad nowymi zastosowaniami technologii
QuantiFERON.

W jaki sposób przejście firmy Cellestis
do QIAGEN wpłynie na odbiorców
testów QFT?

Widoczne zaczną być także kolejne zmiany marek,
produktów i opakowań firmy.
Generalnie zmiany dotyczące produktów będą
zachodzić wolniej, w różnym tempie zależnie od
kraju, gdyż są zależne od miejscowych wymogów
prawnych. Informacjie o zmianach, które mogą

Połączenie technologii Cellestis i QuantiFERON w

dotyczyć Państwa firmy będzie przekazywać lokalny

ramach firmy QIAGEN będzie następować stopnio-

przedstawiciel QuantiFERON.

wo, a pierwsze widoczne zmiany nastapia w roku
2012.

Jednakże generalnie przez większą część roku 2012
zarówno osoby kontaktujące się z Państwa firmą ze

Pierwszą zmianą widoczną na stronach interneto-

strony Cellestis, jak i wygląd produktów QFT nie

wych i w materiałach promocyjnych jest zmiana

ulegną zmianie. Produkty QuantiFERON będą nadal

nazwy na „Cellestis, firma spółki QIAGEN”. Materia-

sprzedawane przez przedstawicieli firmy Cellestis.

ły promocyjne dotyczące QFT, począwszy od tego

Poprawie ulegnie także pomoc techniczna oraz

biuletynu, przyjmą formę i wygląd typowy dla

obsługa klienta produktów QuantiFERON.

publikacji firmy QIAGEN. Także strony internetowe
www.Cellestis.com i www.QuantiFERON.com połączą
się w jedną globalną stronę domową, na której
dostępne
produktów

będą

wszystkie

QuantiFERON.

informacje
Wykaz

dotyczące

laboratoriów

oferujących badania QFT, zamieszczony na stronie
www.QuantiFERON.com wkrótce będzie dostępny
po kliknięciu na łącze zatytułowane Znajdź test QFT

Jednym z projektów dla zespołu QuantiFERON jest
włączenie jego działu wsparcia do ogólnej sieci firmy
QIAGEN. Dzięki jej zasięgowi geograficznemu,
wsparcie klientów QFT na całym świecie będzie
łatwiej dostępne. W ten sposób fuzja firm QIAGEN i
Cellestis może być korzystna dla klientów, jeśli chodzi
o zapewnienie wygody, oszczędności i niezmiennej
jakości.
Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące tego
okresu przejściowego należy zgłaszać lokalnemu
przedstawicielowi QuantiFERON. Cellestis, firma
spółki QIAGEN pragnie nadal zapewniać usługi
najwyższej jakości, zarówno w okresie fuzji, jak i po
jej zakończeniu.

Rys. 2. Cellestis wkrótce zmieni wygląd swoich publikacji
marketingowych i technicznych, a także opakowań.
Wszelkie pytania prosimy kierować do lokalnego przedstawiciela
handlowego.
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Trzecie światowe sympozjum na temat IGRA,
Hawaje, styczeń 2012
Firma Cellestis sfinansowała w ramach dotacji

niach przesiewowych przy przyjęciu do pracy

edukacyjnej

negatywna wartość predykcyjna IGRA była doskonała,

organizację

trzeciego

światowego

sympozjum na temat IGRA, które zorganizował

mimo

Uniwersytet Kalifornijski z siedzibą w San Diego w

współodpowiedzialna za śmierć badanych. Ponadto

styczniu. W sympozjum udział wzięło przeszło 100

zdecydowana większość badanych pracowników

lekarzy, badaczy, analityków i przedstawicieli

służb y zdrowia miała wynik IGRA negatywny, co

branży. Podobnie jak w przypadku poprzednich

oznacza, że relatywnie mały odsetek tych pracowni-

sympozjów, które odbyły się w Vancouver (2006) i

ków miał wynik pozytywny i wymagał dalszych

przypadków,

gdzie

gruźlica

była

w Chorwacji (2009), także Waikaloa na Hawajach

badań klinicznych. Inną zaletą, o której wspomina-

zapewniła doskonałą lokalizację dla ekscytujących

no, była możliwość wykonania całego procesu

rozmów i debat na temat najnowszych odkryć i

przesiewowego na jednej wizycie.

badań klinicznych dotyczących gruźlicy i IGRA.
Prezentacje wygłoszone na sympozjum zostały
Jednym z najczęściej omawianych tematów na

opublikowane na stronie internetowej CME UCSD

konferencji były badania przesiewowe i kontrola

(http://cme.ucsd.edu/igras/syllabus.html), a tematy

IGRA u pracowników służby zdrowia. Wyniki kilku

te będą także poruszane w kolejnych publikacjach

badań prowadzonych także w dużych zakładach

firmy Cellestis.

opieki zdrowotnej dowiodły, że w tej grupie w bada-

Rys. 3 Trzecie światowe sympozjum na temat IGRA, 2012, sponsorowała firma Cellestis.
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Uruchomienie programu ustawicznego kształcenia medycznego (CME):
„Badania na obecność gruźlicy w XXI wieku: rola testów wydzielania interferonu-gamma”
W ramach grantu edukacyjnego firma Cellestis sfinansowała działanie CME fundacji kliniki w Cleveland,
zatytułowane „Badania na obecność gruźlicy w XXI wieku: rola testów wydzielania interferonu-gamma“.
Dostępne sesje są publikowane na stronie http://www.clevelandclinicmeded.com/online/tb-testing.
Działania edukacyjne stanowią kontynuację rozpoczęcia w listopadzie ubiegłego roku na Amerykańskim Wydziale Reumatologii długofalowej inicjatywy
badań przesiewowych w kierunku gruźlicy u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów przed
rozpoczęciem terapii inhibitorem czynnika martwicy
nowotworów alfa (TNF-α). Rozpoczęto także nowe
badanie kliniczne mające na celu zebranie dowodów
klinicznych na zasadność zastosowania testów QFT u

Rys. 4. W związku z inicjatywą
na rzecz wykrywania gruźlicy i
TNF uruchomiono nową stronę
internetową. Więcej informacji
na stronie
www.cellestis.com/TBandTNF.

takich pacjentów. Informacje na temat tego badania
klinicznego i inne nowe materiały można znaleźć na
stronie www.cellestis.com/TBandTNF, która ma już
nowy wygląd charakterystyczny dla firmy QIAGEN.

Najnowsze wydarzenia
Światowy Dzień Gruźlicy — 24 marca 2012
Światowy Dzień Gruźlicy ma na celu zwrócenie uwagi,
że choroba ta ma nadal epidemiczny charakter w wielu
miejscach na świecie i co roku przyczynia się do śmierci
kilku milionów osób. Dzień ten to rocznica ogłoszenia
przez doktora Roberta Kocha odkrycia przyczyny
gruźlicy, które miało miejsce w 1882 r. W tamtych
czasach gruźlica była powszechna i zbierała obfite
żniwo na całym świecie. Odkrycie Kocha stanowiło
znaczący postęp na drodze diagnozowania i leczenia
tej choroby.
W ramach partnerstwa na rzecz powstrzymania
gruźlicy WHO przygotowało nową serię plakatów
dostępnych do pobrania w wielu językach, które
możecie Państwo wykorzystać do promowania Światowego Dnia Gruźlicy. Poza tym na nowej interaktywnej
stronie internetowej www.mystoptb.org można przygotować własny plakat oraz zamieścić informację o tym,

Ryc. 5. Partnerstwo na rzecz
powstrzymania gruźlicy - WHO
przygotowało nową serię plakatów.
Więcej informacji na stronie
www.mystoptb.org.

jakich zmian w zakresie leczenia gruźlicy oczekują
Państwo za swojego życia.
Zespół QuantiFERON z dumą informuje, że także zamierza uczestniczyć w akcjach z okazji Światowego Dnia

odbędzie się w Denver (Kolorado) 25 marca 2012

Gruźlicy, biorąc udział w takich lokalnych działaniach,

Pełną listę imprez QuantiFERON w Państwa okolicy

jak bieg pod hasłem Powstrzymać Gruźlicę, który

można znaleźć w Kalendarzu wydarzeń.
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Najnowsze publikacje: Co nowego w Gnowee?
Gnowee to kompletna biblioteka QuantiFERON-TB Gold, w której znaleźć można dodatkowe streszczenia
badań klinicznych, wytyczne, prezentacje i wiele więcej.
.
Zarejestruj się on-line na stronie www.gnowee.net
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