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Stomatolodzy z Vancouver Area i zespół VELscope 
 łączą siły do polepszenia metody wykrywania nowotworu jamy ustnej 

Lekarz ogólny i chirurg jamy ustnej korzystają z urządzeń VELscope 
  w celu wykrycia nowotworu jamy ustnej u mężczyzn, nie wykazujących 

 czynników ryzyka dla tej choroby 

 BURNABY, British Columbia, 21 lutego 2012 r. 
Pod koniec 2010 roku Julio, 41-letni Kolumbijczyk mieszkający w Vancouver, 

zauważył uszkodzenie języka podczas wizyty w swoim ojczystym kraju. To było bolesne w 
dotyku i utrudniało mu przełykanie. Odwiedził lekarza zajmującego się biopsją uszkodzeń, ale 
diagnoza była niejednoznaczna. Po powrocie do Vancouver ból i dyskomfort nasilały się i 
skierowano go do Glenn van As, doktora dentysty.  

Gdy dr van As zbadał uszkodzenie gołym okiem, jego pierwsza reakcja była jedną z 
niewielkich obaw. Julio powiedział mu, że nigdy nie palił ani nie spożywał alkoholu, co 
zmniejszyło prawdopodobieństwo, że dr van As uważał, że uszkodzenie było nowotworowe. 
Ale kiedy dr van As zbadał uszkodzenie przy użyciu swojego systemu przesiewowego raka 
jamy ustnej VELscope, jego obawy znacząco wzrosły. Przy użyciu bezpiecznego, niebieskiego 
światła VELscope i za pośrednictwem opatentowanych filtrów, zdrowa tkanka jamy ustnej 
świeci jasnozielono pod fluorescencją. W przeciwieństwie do nieprawidłowej tkanki nie 
fluoryzuje się; przybiera ona czarny lub ciemnoszary wygląd o nieregularnych kształtach. 
 Tak wyglądało uszkodzenie Julio, gdy dr van As widział przez VELscope.  

"Bazując tylko na tym, co znalazłem gołym okiem, mógłbym przyjąć taktykę “poczekamy, 
zobaczymy” i poprosiłbym Julio, by ten przyszedł do mnie ponownie w ciągu kilku tygodni na 
badanie kontrolne," mówi dr van As. "Lecz kiedy zauważyłem, że ta tkanka reaguje negatywnie 
na fluorescencję za pomocą  VELscope, było dla mnie oczywiste, że potrzebujemy 
natychmiastowych działań."  

Podłączając kamerę cyfrową do VELscope, dr van As był w stanie wykonać fotodokumentację 
zmiany, którą znalazł za pomocą opatentowanych filtrów VELscope. Następnie wysłał Julio ze 
zdjęciami do chirurga jamy ustnej Brada Forster'a (doktora stomatologii), aby wykonać 
chirurgiczną biopsję. "Wykonanie chirurgicznej biopsji na uszkodzoną tkankę jest kluczowe," 
mówi Dr. van As. "Czasem, to co wygląda podejrzanie gołym okiem może okazać się zdrową 
tkanką, a to, co wygląda nieszkodliwie gołym okiem może w rzeczywistości być uszkodzoną 
tkanką. Przekazując dr Forster'owi zdjęcia wykonane VELscope, mógłbym mieć pewność, że 
wykona biopsję uszkodzonej tkanki, inaczej ujmując tkanka, która ma ciemny, nieregularny 
kształt pod VELscope." 
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Dr Forster ma również VELscope, więc było szczególnie łatwe, aby upewnić się, że biopsja jest 
skierowana na uszkodzoną tkankę. Złożył próbkę biopsji do laboratorium patologii, a kiedy 
powróciło sprawozdanie patologiczne, diagnozą był rak płaskonabłonkowy.  

Zarówno dr van As i Forster wiedzieli, że czas był istotny w leczeniu stanu Julio. Niestety, w 
Kanadzie to może trwać 6 miesięcy, aby zaplanować taki rodzaj leczenia. Jednak obaj lekarze 
mogli wykorzystać ich wpływ i ich fotograficzną i patologiczną dokumentację raka Julio, aby 
zaplanować jego leczenie w światowej sławie BC Cancer Agency w ciągu kilku tygodni.  

Minęło około 6 miesięcy od zakończenia terapii radiologicznej Julio. Zdołał uniknąć operacji, 
która często może trwale zniekształcać, a w tej chwili wydaje się, że jego rak został całkowicie 
wyeliminowany. Julio czuje się dobrze , a przełykanie przechodzi mu bez trudu. 

Przypadek Julio prezentuje niebezpieczeństwa związane z nowotworem jamy ustnej, które 
mogą być istotne dla tych, którzy nie posiadają typowych czynników ryzyka tej choroby, tj. 
nadużycie tytoniu czy alkoholu. Ponadto, ilustruje drastycznie zmianę roli stomatologów, 
którzy mogą nie tylko dbać o higienę jamy ustnej, lecz również całe jego zdrowie. "W ciągu 
mojej dwudziestoletniej kariery jako stomatolog, nigdy nie znalazłem żadnej rakowej zmiany 
," mówi dr van As. "Minęło już pięć lat odkąd zacząłem korzystać z VELscope i teraz mogę 
odnaleźć zmiany rakowe, przedrakowe czy dysplazję u pięciu różnych pacjentów. Kto by się 
domyślił, kiedy stałem się stomatologiem, że pewnego dnia będę miał okazję ratować życie? " 

Zdaniem Petera Whitehead'a, założyciela i prezesa producenta VELscope LED Dental Inc., 
"Jesteśmy zadowoleni, że nasza technologia była w stanie poprzeć wysiłki dr van As'a i 
Forster'a w wyleczeniu swojego pacjenta." I dodaje: "Wierzymy, że ten przypadek wyraźnie 
podkreśli w jaki sposób pacjent może czerpać zyski — i może nawet ocali swoje życie — kiedy 
najnowocześniejsza technologia VELscope zostaje stosowana przez ogólnych stomatologów do 
wykrycia zmiany, a także przez chirurga jamy ustnej do określenia najwłaściwszej biopsji." 

Od momentu uruchomienia modelu VELscope pierwszej generacji w 2006 roku, ponad 8 000 
urządzeń VELscope zostało zakupionych przez praktyki stomatologiczne na całym świecie. 
Szacuje się, że te urządzenia były wykorzystywane do przeprowadzania w tym czasie ponad 10 
milionów badań nad rakiem jamy ustnej, co czyniło VELscope pierwszą wspomagającą 
technologią przesiewową raka jamy ustnej na świecie.  

VELscope Vx, technologia najnowszej generacji, jest pierwszą oferującą bezprzewodowe 
wygody, a także posiada opcjonalnie aparat cyfrowy i specjalny uchwyt ułatwiający dentystom 
sfotografowanie podejrzanych zmian, które są następnie skierowane do specjalistów 
zajmujących się chirurgiczną biopsją.  
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O LED Medical Diagnostics Inc. 

Firma LED Medical Diagnostics Inc. została założona w 2003 roku i ma siedzibę w Burnaby, w 
prowincji British Columbia w Kanadzie. Firma zależna LED Dental Inc. jest producentem 
systemu przesiewowego raka jamy ustnej - VELscope Vx. Urządzenia VELscope, które po raz 
pierwszy stosują technologię wizualizacji fluorescencji tkankowej do jamy ustnej, są 
wykorzystywane do przeprowadzania większej liczby badań nad rakiem jamy ustnej i innymi 
chorobami jamy ustnej niż jakikolwiek sprzęt wspomagający na świecie. Aby uzyskać więcej 
informacji, wejdź na stronę  www.VELscope.com. 

Paul Hughes 
paul.hughes@leddental.com 

http://www.velscope.com/

