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Nuovi test di biologia molecolare 
 
 
SSii  ccoommuunniiccaa  cchhee  iill  LLaabboorraattoorriioo  ddii  MMiiccrroobbiioollooggiiaa  aammpplliiaa  llaa  ddiiaaggnnoossttiiccaa  mmiiccrroobbiioollooggiiccaa  ccoonn  
dduuee  tteessttss  ddii  bbiioollooggiiaa  mmoolleeccoollaarree  cchhee  uuttiilliizzzzaannoo  mmeettooddoollooggiiaa  RReeaall  ttiimmee--PPCCRR..  
  
 

11  IIll  tteesstt  ““AAnnyypplleexx  pplluuss  MMTTBB//NNTTMM  RReeaall--ttmmee  PPCCRR  ddeetteeccttiioonn””  ccoonnsseennttee  llaa  rriicceerrccaa  ee  llaa  
ddiissccrriimmiinnaazziioonnee  ddiirreettttaa  ddaa  mmaatteerriiaallee  cclliinniiccoo  ddeell  MMyyccoobbaacctteerriiuumm  ttuubbeerrccuulloossiiss  ccoommpplleexx  ee  ddeeii  
MMiiccoobbaatttteerrii  nnoonn  ttuubbeerrccoollaarrii..  IIll  tteesstt  aannddrràà  aa  ccoommpplleettaarree  iill  pprroottooccoolllloo  iinn  uussoo,,  cchhee  pprreevveeddee  aalllloo  
ssttaattoo::  
  
aa..    EEssaammee  bbaatttteerriioossccooppiiccoo  ddiirreettttoo  ((ZZiieehhll  NNeeeellsseenn))  
bb..    EEssaammee  ccoollttuurraallee  ssuu  tteerrrreennoo  ssoolliiddoo  ((LLoowweennssttaaiinn--JJeennsseenn))  
cc..    EEssaammee  ccoollttuurraallee  aauuttoommaattiiccoo  ccoonn  tteerrrreennoo  lliiqquuiiddoo  ((MMGGIITT––BBDD))  
dd..  IIddeennttiiffiiccaazziioonnee  ddii  ssppeecciiee  iinn  bbiioollooggiiaa  mmoolleeccoollaarree  ((IInnnnoo--LLiippaa))  
ee..    AAnnttiibbiiooggrraammmmaa  ccoonn  ffaarrmmaaccii  ddii  pprriimmaa  sscceellttaa  iinn  tteerrrreennoo  lliiqquuiiddoo  ssuu  MMTTCC..  
  
  
PPeerr  mmoottiivvii  oorrggaanniizzzzaattiivvii,,  ee  ppeerr  oottttiimmiizzzzaarree  llaa  rreessaa  ddeell  kkiitt  ddiiaaggnnoossttiiccoo,,  ll’’eessaammee  vveerrrràà  eesseegguuiittoo  
ccoonn  ccaaddeennzzaa  sseettttiimmaannaallee,,  nneellllaa  ggiioorrnnaattaa  ddii  mmaarrtteeddìì,,  ssuu  ttuuttttii  ii  ccaammppiioonnii  iinnvviiaattii  iinn  llaabboorraattoorriioo  
ppeerr  ll’’eessaammee  ccoollttuurraallee,,  cchhee  vveerrrraannnnoo  aaddeegguuaattaammeennttee  ttrraattttaattii  ee  ccoonnsseerrvvaattii  ppeerr  llaa  sseedduuttaa  
aannaalliittiiccaa  
 

22  IIll  tteesstt  ““AAnnyypplleexx  SSTTII  ––  77  RReeaall--ttiimmee  ddeetteeccttiioonn””  ccoonnsseennttee  ll’’iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  ssiimmuullttaanneeaa  ddaa  
mmaatteerriiaallee  cclliinniiccoo  ddeeii  sseettttee  pprriinncciippaallii  ppaattooggeennii  rreessppoonnssaabbiillii  ddii  IInnffeezziioonnii  SSeessssuuaallmmeennttee  
TTrraassmmeessssee  ((IISSTT))  ::  MMyyccooppllaassmmaa  hhoommiinniiss  ee  ggeenniittaalliiuumm,,  UUrraappllaassmmaa  uurreeaallyyttiiccuumm  ee  ppaarrvvuumm,,  
CChhllaammyyddiiaa  ttrraacchhoommaattiiss,,  NNeeiisssseerriiaa  ggoonnhhoorrrreeaaee  ee  TTrriicchhoommoonnaass  vvaaggiinnaalliiss..  LL’’eessaammee  ppuuòò  
eesssseerree  pprraattiiccaattoo  ssuuii  sseegguueennttii  ccaammppiioonnii::  
  
aa..    UUoommoo::        LLiiqquuiiddoo  sseemmiinnaallee  --  TTaammppoonnee  uurreettrraallee  --  UUrriinnaa  ddeell  pprriimmoo  mmaattttiinnoo..  
  
bb..  DDoonnnnaa::  TTaammppoonnee  uurreettrraallee  --  TTaammppoonnee  vvaaggiinnaallee  --  TTaammppoonnee  eennddoommeettrriiaallee  --  UUrriinnaa  ddeell  
pprriimmoo  mmaattttiinnoo..  
  
  
LL’’eelleevvaattaa  ffrreeqquueennzzaa  ddii  ppoossiittiivviittàà  rriissccoonnttrraattaa  ssuullllee  uurriinnee,,  ccoommee  rriissuullttaa  ddaa  nnuummeerroossii  llaavvoorrii  
sscciieennttiiffiiccii,,  ccoonnsseennttee  aaddddiirriittttuurraa  ddii  pprriivviilleeggiiaarree  qquueessttoo  ttiippoo  ddii  ccaammppiioonnee  aa  ssccooppoo  ddiiaaggnnoossttiiccoo..  
NNeell  ccaassoo  ddii  pprreelliieevvoo  ccoonn  ttaammppoonnee  èè  nneecceessssaarriioo  uuttiilliizzzzaarree  qquueelllloo  sseeccccoo,,  sseennzzaa  tteerrrreennoo  ddii  
ttrraassppoorrttoo,,  ddaa  iinnvviiaarree  rraappiiddaammeennttee  iinn  llaabboorraattoorriioo  oo  ccoonnsseerrvvaarree  iinn  ffrriiggoo  ((ccoommee  ppeerr  llee  uurriinnee)),,  aall  
mmaassssiimmoo  ppeerr  2244  hh..  
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SSii  rriittiieennee  cchhee  ssii  ttrraattttii  ddii  uunn  tteesstt  cchhee  ttrroovveerràà  aammppiioo  ccoonnsseennssoo  ssoopprraattttuuttttoo  ddaa  ppaarrttee  ddii  
IInnffeettttiivvoollooggii  ee  GGiinneeccoollooggii,,  nnoonn  ssoolloo    nneeii  ccaassii  ddii  iinnffeerrttiilliittàà,,  mmaa  aanncchhee  ppeerr  ssvveellaarree  ll’’eelleevvaattaa  
pprrooppoorrzziioonnee  ddii  ccaassii  aassiinnttoommaattiiccii,,  sseennzzaa  ttrraallaasscciiaarree  ll’’aapppprroocccciioo  ssiinnddrroommiiccoo..  
 
AAnncchhee  ppeerr  qquueessttoo  eessaammee,,  ttaannttoo  ppeerr  mmoottiivvii  oorrggaanniizzzzaattiivvii  cchhee  ppeerr  oottttiimmiizzzzaarree  llaa  rreessaa  ddeell  kkiitt  
ddiiaaggnnoossttiiccoo,,  vveerrrràà  eesseegguuiittaa  uunnaa  sseedduuttaa  aa  sseettttiimmaannaa,,  nneellllaa  ggiioorrnnaattaa  ddii  lluunneeddìì,,  ssuu  ttuuttttii  ii  
ccaammppiioonnii  iinnvviiaattii  iinn  llaabboorraattoorriioo,,  cchhee  vveerrrraannnnoo  aaddeegguuaattaammeennttee  ttrraattttaattii  ee  ccoonnsseerrvvaattii  ppeerr  llaa  
sseedduuttaa  aannaalliittiiccaa..  
 
SSii  pprreecciissaa  cchhee  eennttrraammbbii  ii  tteessttss  ppoossssoonnoo  eesssseerree  pprreessccrriittttii  eedd  eesseegguuiittii  iinn  aattttiivviittàà  
aammbbuullaattoorriiaallee,,  ccoonn  iimmppeeggnnaattiivvaa  cchhee  ddeevvee  rriippoorrttaarree  ii  sseegguueennttii  ccooddiiccii  rreeggiioonnaallii  ddeell  
NNoommeennccllaattoorree  TTaarriiffffaarriioo::  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


