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Październik miesiącem walki z rakiem piersi – skorzystaj z tańszego badania! 
 

testDNA Polska Sp. z o.o. jako jedno z największych polskich laboratoriów genetycznych w 

Polsce w trosce o zdrowie kobiet wspiera akcję walki z rakiem piersi oferując w miesiącu 

październiku badanie określające predyspozycje do zachorowania na tę chorobę po niższych cenach,  

dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z innych badań z 15% rabatem! 

 

Zapotrzebowanie na tego typu badania z roku na rok jest coraz większe. Badanie to wykrywa 

obecność mutacji w genie BRCA 1, dzięki czemu można określić czy dana kobieta znajduje się w 

grupie wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi i jajników. Przeprowadzenie takiego badania 

zaleca się przede wszystkim kobietom, u których w rodzinie wystąpiły przypadki zachorowania na tę 

chorobę, a także kobietom decydującym się na stosowanie doustnej antykoncepcji, ale nie tylko! 

Badanie to jest przydatne również dla osób, u których już zdiagnozowano nowotwór piersi z tego 

względu, iż w przypadku wystąpienia mutacji w genie można dobrać odpowiednią terapię leczenia.  

 

Prezes laboratorium testDNA Polska, Marcin Jaworek, radzi: „Każda kobieta oprócz 

podstawowych badań profilaktycznych w postaci cytologii i mammografii, powinna w miarę możliwości 

poddać się dodatkowym badaniom, które mogą jedynie pomóc w dalszym monitorowaniu jej zdrowia”. 

  

Statystyki alarmują - co roku na raka piersi umiera 5000 kobiet, a kolejnych 2000 jest narażonych na 

zachorowanie w najbliższej przyszłości. Wystarczy szeroka profilaktyka, a te przerażające statystyki 

mogą być o wiele niższe.  

 

 

 

 
 
Notka do redakcji:  

Firma testDNA istnieje na polskim rynku od 2003 r. specjalizując się w analizach ojcostwa i 
pokrewieństwa oraz diagnostyce medycznej. Obecnie laboratorium posiada ponad 100 punktów 
pobrań zlokalizowanych na terenie całego kraju jak i za granicą. Szczegółowe informacje zawarte są 
na stronie www.testDNA.pl 
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