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Podziel się!

Waniliowe ciasteczka z trzcinową nutą
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Do przygotowania tych ciasteczek
użyłam wałka z motywem koników.
Jak na pierwszy raz to chyba wyszły
nieźle. następnym razem wzorek mam
nadzieję będzie bardziej wyraźny.

Serwis Oncompass pomaga określić indywidualny profil
molekularny pacjenta
Zobacz artykuły na temat:gengenetykaleczenienowotwórrak
Technologie molekularne pozwalają poznać materiał genetyczny komórek nowotworowych i
ukierunkować leczenie pacjenta, nie narażając go na utratę czasu i zdrowia z powodu nieskutecznej
terapii. Dowiedz się o nich więcej!

Omlet z warzywami
Jajka, wędlina, świeże warzywa
połączone w pysznym omlecie to
idealne danie śniadaniowe. Jest
zdrowe i smaczne, a balansowanie
dodatkami sprawi, że każdy może
dostosować je do swoich gustów
smakowych.

Babka na białkach z żurawiną
Piękna pulchna baba jak ja to mówię.
Cukier trzcinowy nadał jej fajnego
kolorku i smaku . Żurawina to rarytas
w babce .

fot. Fotolia
Dlaczego w Polsce ciągle rutynowo stosuje się chemioterapię, która w wielu przypadkach nie daje
pożądanych skutków terapeutycznych w kolejnych rzutach leczenia? Co mogłoby sprawić, że systemowe
leczenia raka miałoby szansę stać się bardziej efektywne? Odpowiedź jest prosta – do prowadzenia
skutecznej walki z rakiem potrzebna jest informacja. Winna ona dotyczyć, z jednej strony, dokładnego
określenia indywidualnego profilu molekularnego pacjenta, z drugiej zaś – budowania wiedzy o
najnowszych metodach leczenia celowanego molekularnie w odniesieniu do danego przypadku
klinicznego. Przydatnym narzędziem informacyjno-diagnostycznym jest dedykowany badaniom
molekularnym serwis Oncompass.
Diagnostyka onkologiczna nowotworów wymaga współpracy specjalistów wielu dziedzin i zastosowania
szeregu metod badawczych. Wykorzystuje się w niej techniki i systemy biochemiczne, morfologiczne,
morfometryczne, cytogenetyczne i molekularne. Te ostatnie mają szczególne znaczenie – pozwalają
poznać materiał genetyczny komórek nowotworowych i – tym samym – ukierunkować leczenie
pacjenta, nie narażając go na utratę czasu i zdrowia z powodu podejmowania z góry skazanej na
niepowodzenie nieskutecznej terapii.
Dostępny w Polsce od prawie roku serwis Oncompass działa dwuetapowo: najpierw koncentruje się na
rzetelnym wykonaniu diagnostyki wielogenowej, a następie daje unikalną informację przy użyciu narzędzi
bioinformatycznych o dostępnych opcjach terapii celowanych na całym świecie skorelowanych w profilem
molekularnym danego pacjenta.
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Polecane artykuły
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Body ball – ćwiczenia z piłką (galeria)
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Co robić, gdy ulegniemy wypadkowi za

Podobne artykuły:
Termoablacja ultradźwiękowa – nowa metoda leczenia
mięśniaków macicy
Rewolucyjny stent nadzieją dla chorych na cukrzycę?
Soja zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przyzębia

Polecamy:
Problemy z erekcją mogą prowadzić do
przedwczesnej śmierci
Jak schudnąć bez diety – poradnik
Ganglion - bolesny guzek na nadgarstku
Czy ocet jabłkowy pomaga w odchudzaniu?

Zabudowa kuchenna

granicą?
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Odczulanie - kiedy, jak i za ile?
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Mój mąż pije – czy mogę mu pomóc?
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Jak rozpoznać zaćmę?
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Kalendarz badań w ciąży do
wydrukowania

Zabudowa kuchenna na wymiar:stół szafka kuchenna,stół do jadalni!
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Chcesz skomentować artykuł? Zaloguj się lub wypowiedz się jako gość:
Autor:
Komentarz:
Dodaj komentarz

Jak rozpoznać niedożywienie?
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Encyklopedia
zdrowia

Zdiagnozuj się

Encyklopedia
leków

Co zwiastuje ból
głowy?

Wyniki badań »
Morfologia krwi
Badanie moczu
Lipidogram
Biochemia

Rozluźnij napięcie!
White-Collar Massage. Masaż, fizjoterapia.
Poczuj ulgę!

Optyk z pasją!
AT Optyk. Okulista, szlifiernia optyczna,
naprawa okularów.Sprawdź!

Prezent dla Ukochanej?
Odkryj bogatą gamę szczoteczek Oral B!
Sprawdź teraz!
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Problemy z erekcją mogą prowadzić do
przedwczesnej śmierci
Jak schudnąć bez diety – poradnik
Ganglion - bolesny guzek na nadgarstku
Czy ocet jabłkowy pomaga w odchudzaniu?
Bruksizm – czym grozi zgrzytanie zębami?
Eksperci
Urszula Mogielska
Psycholog, psychodietetyk
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