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MEGSZÓLÍTÁS

Tisztelt Doe,

Az Ön mintája elemzésre 02/01/2019 dátummal érkezett meg hozzánk a laborba és ezt
követően a legmagasabb ISO 15189 labor-minőségi követelmények szerint került
kiértékelésre. Az eredményeket ezután 2 egymástól független genetikus és molekuláris
biológus hitelesítette. A hitelesítést követően az ön személyes jelentését egyénileg
önnek állítottuk össze. Ezt szeretnénk most önnek a kért formátumban átadni.

Köszönjük bizalmát és bízunk abban, hogy elégedett a szolgáltatásunkkal. Örülünk
kérdéseinek és javaslatainak, hiszen csak együtt vagyunk képesek a szolgáltatásunk
folyamatos fejlesztésén.

Reméljük, hogy az elemzés beteljesítette elvárásait.

Szívélyes üdvözlettel:

  Dr. Daniel Wallerstorfer BSc.
Laborigazgató

  Florian Schneebauer, MSc.
Laborvezető
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Ez a jelentés személyes egészségügyi és genetikai adatokat tartalmaz és
ezért bizalmasan kezelendő.
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ADHD Sensor
Kockázatbecslés, megelőzés és hatékonyabb kezelés



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (ADHD)
A gyermekeknél általában hét éves kor előtt alakulnak ki a tünetek. A betegségnek három
különböző altípusa van, amelyek közül az egyik többnyire figyelemzavart okoz, a másik a
hiperaktív impulzusokat okozza és egy, amely a kettő kombinációjából áll. [Referenz: 2]. Az
ADHD általában iskolás korú gyerekekre jellemző, és nyugtalanságot, impulzivitást és hanyag
figyelmet okoz, ami jelentősen negatívbefolyással van a tanulási képességeikre. Ez a
leggyakrabban diagnosztizált zavar a gyermekeknél [3, 4]. Világszerte a gyerekek 5 %-át érinti
és becslések szerint az amerikai felnőttek 5 %-nak kell együtt élnie és megküzdenie az ADHA-
val [Referenz: 1].

Jelek és tünetek

Az ADHD tünetei nehezen azonosíthatóak, mivel esetenként nehéz a határt megszabni a
figyelmetlenség, hiperaktivitás és a klinikailag szignifikáns kifejlettség tünetei között,
amelyek az ADHD jelenlétére következtetnek.

Az amerikai National Institute of Mental Helalth a különböző fajták tüneteit így definiálja:

A főként figyelmetlen típus [5]:

➤  Könnyen elterelődik a figyelmük, átsiklanak részleteken, és gyakran váltanak egy
tevékenységről a másikra
➤  Nehézségeik vannak az egy bizonyos dologra való koncentrálásban
➤  Hamar megunnak egy feladatok, hacsak nem okoz nekik örömet
➤  Úgy tűnhet nem hallják, amikor megszólítják őket
➤  Lélekben távol vannak, könnyen zavarttá válnak, és lassan mozognak
➤  Nehézségeik vannak, információkat olyan gyorsan és pontosan feldolgozni mint mások
➤  Gyakran tagadják meg utasítások végrehajtását
➤  Nehézségeik vannak figyelmüket egy feladat megszervezésére és végrehajtására
összpontosítani vagy valami újat megtanulni vagy a házi feladat elkészítésében, gyakran
hagynak el dolgokat (pl. tollakat, játékot), amelyekre szükség lenne a feladatok
elvégzéséhez.
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A főként hiperaktív impulzus típus [6]:

➤  Ficánkolnak és képtelenek egy helyben ülni
➤  Folyamatos beszélnek
➤  Szaladgálnak, mindent megérintenek vagy mindennel játszanak, ami látótávolságon
belül van
➤  Nehezükre esik vacsora közben, iskolában és mese olvasás közben egy nyugodtan helyben
ülni
➤  Folyamatos mozgásban vannak
➤  Nehezükre esik nyugodt feladatok vagy elfoglaltságok elvégzése
➤  és elsősorban az impulzivitásnak eme megnyilvánulásai: [26]
➤  Nagyon türelmetlenek
➤  Nem helyénvaló kommentárok kirobbanása, visszafogottság nélkül mutatják ki
érzelmeiket és a következményeket figyelmen kívül hagyva cselekednek.
➤  Nehézséget okoz számukra a várakozás olyan dolgokra, amelyeket szeretnének vagy
amikor a sorukat kell kivárni egy játékban

A Genetika
Az ADHD egy olyan betegség, amelynek erős a genetikai befolyásoltsága, mivel
valószínűsíthető, hogy az esetek 75 %-a legalább részben genetikai variánsok következménye
[6]. Bizonyos gyógyszereket fejlesztettek ki az ADHD kezelésére, amelyek nagyon sikeresek
voltak, de a génjeink nagy szerepet játszanak ezeknek a gyógyszereknek a szervezetünkben
való metabolizálásában / lebontásában. Közismert, hogy a gyógyszereknek csak a 40 %-a hat a
rendeltetési céljának megfelelően. Egyes embereknél egyáltalán nem mutat hatást, másoknál
viszont súlyos mellékhatás léphet fel, amely az 5. leggyakoribb halálozási ok a fejlett világban
[7-9].

Korszerű genetikai elemzésnek köszönhetően mára lehetőség van arra, hogy a gyermekeknél
előforduló ADHD kialakulásának genetikai hajlamát, továbbá a lehető legjobb kezelési sikerek
eléréséhez alkalmazott lehető leghatékonyabb gyógyszereket meghatározzák.

ADHS-gén-1 (Dopamin transp. SLC6A3, Dat1)

Amikor egy idegimpulzus az egyik agysejtről a másikra mozog, az első agysejt kémiai anyagot
(dopamin) bocsát ki a két különböző sejt közötti térbe (szinapszisok). A második agysejt
felismeri ezt a kémiai anyagot, és olyan idegimpulzust hoz létre, amelyet akkor továbbít a
következő cellára ugyanabban a kémiai felszabadító módban. Íly módon egy impulzus ugrik egy
cellából a másikba, ezáltal áthaladva az agyon, és szabályozza az elménk és a test különböző
aspektusait.

Miután az egyik sejt átadta a kémiai anyagot
a másik cellára, újra be kell fogadnia a
vegyületeket, hogy készen álljon a következő
impulzusra. Pontosan ez az 1-es ADHD gén. Ez
elnyeli a kémiai anyagot, és a következő
idegimpulzushoz hozza vissza a cellába [10]. A
genetikai variánsok módosíthatják a
hatékonyságot, amellyel az ADHD gén képes
végrehajtani ezt a funkciót. A funkciók
bármilyen csökkenése számos különböző
neurológiai problémához vezethet, mint
például az ADHD [11-16, 34-42].
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ADHD 2.gén (COMT Val158Met)

Az egyik olyan vegyi anyag, amelyet az agysejtek felszabadítanak a környező agysejtek
számára az agyi impulzus továbbítására, dopaminnak nevezzük. Miután a dopamin
felszabadult és újra felhasználásra került, végül le kell bontani és eltávolítani a sejtekből. Az
ADHD 2 gén (COMT) megkönnyíti a dopamin lebontását és eltávolítását. Ennek a génnek az
egyik nagyon gyakori genetikai változata a dopamin eltávolításának ezt a funkcióját körülbelül
4-szer hatékonyabbá teheti [18], ami sokkal alacsonyabb dopaminszintekhez vezet, mint a
másik genetikai variáns, amely a dopamin szignifikánsan lassabb [19].

ADHD 3.gén (OPRM1)

Az mu1 (ADHD gén 3) opoid receptor receptorokat hoz létre bizonyos agysejtekben, amelyekről
ismert, hogy módosítja az alkohollal, nikotinnal vagy illegális drogokkal való függőség
kockázatát [27]. Azok a személyek, akik bizonyos genetikai változatokat hordoznak,
fokozottan veszélyeztetik az ilyen anyagoktól való függőséget, és megelőző intézkedéseket
kell hozniuk az ilyenekkel való érintkezés minimalizálása érdekében.

ADHD 4.gén (ADRA2A rs1800544)

Az ADHD 4 gén szerepet játszik vegyi anyagok (neurotranszmitterek) felszabadításában,
amelyek lehetővé teszik az agysejtek számára, hogy jelet küldjenek egy másik agysejtre, ezáltal
idegimpulzusokat továbbítsanak. Bizonyos genetikai változatok eltérő hatást gyakorolnak e
gén aktivitására, és a tudományos kutatások azt mutatták, hogy bizonyos genetikai típusok
nagyon jól reagálnak a metilfenidátra (például Ritalin) az ADHD lehetséges kezelésére [28].

ADHD 5.gén (CYP2D6 – 5 elterjedt variáns)

Az 5-ös ADHD-gén máj enzimet termel, amely felelős a jelenleg készített gyógyszerek több mint
25%-ának a lebontásért és eltávolításáért. Ha ez a gén hibás, akkor a hatóanyagok (beleértve az
amfetaminokat, az Atomexetint és a metoxi-amfetamint) lassabban távolítódnak el a
szervezetből, és súlyos mellékhatásokat okozhatnak, ha hosszabb ideig fogyasztják őket. Az
enzimmel metabolizálódó és lebontott gyógyszereket szignifikánsan alacsonyabb dózisokban
kell alkalmazni, ha a mellékhatások megelőzésére más gyógyszerek nem használhatók [33].

Ebben a génben 5 genetikai hiba van, amelyek mindegyike zavarja a funkciót, és ez az oka, hogy
a releváns ADHD-gyógyszerek szintje a vérben rendellenesen magas. Amennyiben ezen
genetikai hibák bármelyike fennáll (ami a lakosság több mint 10% -ánál fordul elő), az
amfetaminok, az Atomexetin és a metoxi-amfetamin dózisait jelentősen csökkenteni kellene.
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[31, 33].
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EREDMÉNY
Ez a fejezet tájékoztatást nyújt az ön laboratóriumi eredményeiről



GENETIKAI KOCKÁZAT

Genetikai kockázat
Az ADHD kialakulásában az esetek 75 %-ban szerepet játszik a genetika. Ez az erős
genetikai komponens fokozza a szerencsétlen genetikai variánssal élő embereknél a
betegség kialakulásának valószínűségét és segít az ADHD gyanús esetekben a
diagnózis felállításában.

Ennek ellenére az ADHD-s esetek 25 %-ban nincs genetikai variáns, amelyek hajlamossá tenné
őket a betegségre (6). Ez a fejezet tehát olyan gyanús esetek lehetséges megerősítéseként
értendő, amelyeknél már különböző tünetek merülnek fel. Az ADHD tüneteitől mentes
gyermekeknél nem egyértelmű diagnózisként értendő.

Az ADHD két génjének releváns genetikai variánsai

 GÉN  POLIMORFIZ.  GENOTÍPUS
 DAT1 - rs27072   T>C   T/C
 DAT1 - 40 bp repeat   VNTR   9R
 COMT1 - rs4680   G>A   G/G

Megállapították a genetikai variánst okozó betegséget. Az ADHD kockázata tehát jelentősen
megnőtt [11-16].
  
 ÁTLAGOS KOCKÁZAT

  
MAGAS KOCKÁZAT

▲

A genetikai variáns (COMT) nem okoz erősebb tüneteket más genetikai variánsok hordozóihoz
képest [17].
  
 ENYHE

  
ERŐS

▲

Egészségügyi hatás

Ha a páciens tipikus tüneteket mutat az ADHD feltételezett diagnózisához, ez az elemzés
megerősíti a diagnózist [11-17].
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GENETIKAI KOCKÁZAT

Andere Risiken
Az ADHD és bizonyos genetikai variánsok kombinációja növelheti más pszichológiai
rendellenességek vagy tünetek kockázatát is.

A releváns gének elemzésével megjósolhatjuk, hogy fennáll-e más szövődmények
kialakulásának kockázata, és lehetővé teszi önnek és orvosának, hogy megfelelő módon
ellensúlyozzák.

A releváns genetikai variánsok az ADHD 2 és 3 génekben

 GÉN  POLIMORFIZ.  GENOTÍPUS
 COMT - rs4680   G>A   G/G
 OPRM1 - rs1799971   A>G   A/A

A COMT-gén genetikai variánsa a figyelmetlenség nélküli típus helyett az ADHD hiperaktív
impulzív típusára hajlamosítja [20].
  
 FIGYELMETLEN TÍPUS

  
HIPERAKTÍV TÍPUS

▲

A kutatások azt is kimutatták, hogy az illegális kábítószer, a kannabisz serdülőkori használata
ezzel a genetikai változattal együtt a későbbi életkorban a skizofrénia és a pszichózisok
kialakulására fokozott kockázatot jelent [21].
  
 ÁTLAGOS KOCKÁZAT

  
MAGASABB (11x)

▲
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Az ilyen genetikai variánsú emberek általában nem érzik a megnövekedett jutalomérzetet [22].
  
 MAGASABB

  
NORMÁL

▲

Sajnos a COMT gén genetikai változata kölcsönhatásba lép az ADHD-vel, és háromszor nagyobb
valószínűséggel okoz súlyos antiszociális és/vagy agresszív viselkedést [23-26].
  
 NORMÁL

  
MAGASABB (3x)

▲

Az OPRM1 gén genetikai változata nem növeli az anyagfüggőség kockázatát [27].
  
 NORMÁL

  
MAGASABB

▲

Egészségügyi hatás

Mivel az ADHD hiperaktív és impulzív típusa nagyobb valószínűséggel (ellentétben a
figyelmetlenséggel), ez a feltételezett diagnózist támogatja, mivel bizonyos hiperaktivitási
tulajdonságok nagyobb valószínűséggel merülnek fel és helyesen felismerhetők.
Az agresszív és az antiszociális magatartás nagyobb kockázata a csökkent társadalmi
megértésnek köszönhető, és ez ellensúlyozható jó neveléssel, oktatással. Tanulmányok
kimutatták, hogy ez a genetikai változat és az antiszociális viselkedés közötti kapcsolat
lényegesen nagyobb jelentőséggel bír az alacsonyabb társadalmi-gazdasági helyzetű
családokban.
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FARMAKOGENETIKAI
Mellékhatások elkerülése és hatékonyabb kezelés



FARMAKO GENETIKA

Hogyan hatnak a gyógyszerek a
szervezetünkben?
Minden ember másképpen reagál a gyógyszerekre. Míg egyesek jelentős hasznot húznak a
gyógyszeres kezelésekből, addig másoknál kellemetlen mellékhatások, súlyos komplikációk
vagy akár halálos következmények is jelentkezhetnek.
Becslések szerint a kórházi betegek 7%-a szenved el súlyos mellékhatásokat és kb. 0,4%-a bele
is hal ezekbe. A gyógyszer mellékhatás így a nyugati világ ötödik leggyakoribb haláloka és az
esetek nagy része örökletes génhibákra vezethető vissza.

A gyógyszerek útja a szervezetünkben

A gyógyszer
Hatása

Gyógyszer
bevételre kerül

Enzim-gén

Gyógyszer enzim
általi lebomlásra
előkészül

Gyógyszer a
vizeletbe kerül

Amikor orálisan vagy
injekció által kerül
gyógyszer a
szervezetünkbe, először a
véráramba kerül, ahol a
legtöbb gyógyszer kifejti
hatását.

Ezt követően a testünkben
lévő enzimek felismerik és
előkészítik a véráramból
való lebontásra, miközben a
legtöbb gyógyszer elveszíti
hatását.

A hatástalanított
gyógyszert aztán a vesék
kiszűrik a vérből és végül a
vizelettel távozik.
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Tartós gyógyszeres terápia

Mivel számos olyan gyógyszer, mint pl. a vérhígító Warfarin hatása hosszabb időtartamra van
tervezve, a gyógyszer hatásának megfelelő szabályozása érdekében, ezeket rendszeresen kell
bevenni.

Gyógyszer a
véráramban

Bevétel

Gyógyszer hatásideje

Idő (óra)

0h 8ó 16ó 24ó 32ó

Így a gyógyszer adagolása mindig a megfelelő szinten marad, hogy kifejthesse a kívánt hatást.

Génhibák késleltetik a gyógyszer lebontását

A gyógyszer
Hatása

Gyógyszer
bevételre kerül

Enzim-gén

Gyógyszer nem
szűrődik ki a
szervezetből

Sajnos sok embernek hiba
van azon Enzim-gének
egyikében, amelyek fontos
szerepet játszanak ebben a
folyamatban.

A gyógyszer ezekben az
esetekben is a véráramban
köt ki, viszont nem kerül
előkészítésre a lebontás és
lényegesen hosszabb ideig
marad a szervezetben.
Ez egy egyszeri bevételnél
aligha jelenthet problémát,
de amikor napi 3
alkalommal veszik be a
gyógyszert, a vérben való
koncentráció addig
fokozódik, amíg toxikus
mellékhatásokhoz vezet.
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A többszöri bevétellel járó probléma génhiba esetén

Bizonyos vérhígítók esetében a vérhígítás mértéke kezdetben a megfelelő szinten van, viszont
a gyógyszer koncentrációja rendszeres szedése mellett folyamatosan növekedik és egyre
erősebb vérhígító, illetve véralvadásgátló hatást fejt ki, ami aztán spontán vérzéshez vezethet.

Gyógyszer a
véráramban

Bevétel

Génhiba megakadályozza a
gyógyszer lebomlását

Mérgező koncentráció
>>> Mellékhatások

Gyógyszer hatásideje

Idő (óra)
0h 8ó 16ó 24ó 32ó

Ez azt jelenti, hogy a génhibával élő népesség 20%-nak lényegesen enyhébb adagolásra van
szüksége a gyógyszerből, mivel a szokásos adagolás súlyos mellékhatásokat okozna.
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Pro-Drugs, az aktív gyógyszerek előjárója

Némely gyógyszerek, az
úgynevezett "Pro-Drugs"
inaktív formában kerülnek a
szervezetbe és a szervezet
enzimjei által aktivizálódnak.
Példa ezekre a gyógyszerekre a
rákmegelőző tamoxifen és a
fájdalomcsillapító codein.

Amikor egy ilyen gyógyszer
inaktív formájában kerül a
véráramba, ott az enzimek
átalakítják aktív formájára és
kifejti hatását. A
fájdalomcsillapító codein ily
módon alakul át morfiummá,
amely fájdalomcsillapító hatást
fejt ki.

Gyógyszer
bevételre kerül

Enzim-gén

Az enzim
aktiválja a
gyógyszert

Gyógyszer a
vizeletbe kerül

A gyógyszer
Hatása

Gyógyszer
bevételre kerül

Enzim-gén

A gyógyszer
nincs hatás

Gyógyszer nem
aktivizálódik

Gyógyszer nem
szűrődik ki a
szervezetből

Amikor viszont az enzim gén
hibás, a szervezet nem
képes átalakítani a
gyógyszert aktív formájára
és ezáltal elmarad a kívánt
hatás.

A codein esetében a
szervezetbe juttatás után
nem fejti ki
fájdalomcsillapító hatását
és más gyógyszer kerül
alkalmazásra.

A tamoxifen esetében,
amely feladata az emlőrák
megelőzése, nem
érzékelhető a hatás
elmaradása és kialakulhat a
rák.
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FARMAKO GENETIKA

Farmako genetikai gének
A következő gének és polimorfizmusok befolyással vannak a különböző gyógyszerek hatására
és lebomlására. Az elemzés eredménye a következő:

CYP1A2

rs NCBI POLIMORFIZ. GENOTÍPUS

rs2069514 -3860G>A G/G

rs762551 -163C>A C/C

GENOTÍPUS METABOLIZÁLÓ AKTIVITÁS

*1/*1 EXTENSIVE NORMÁL

CYP2B6

rs NCBI POLIMORFIZ. GENOTÍPUS

rs28399499 983T>C T/T

rs34223104 -82T>C T/T

rs3745274 516G>T G/G

GENOTÍPUS METABOLIZÁLÓ AKTIVITÁS

N/A EXTENSIVE NORMÁL

CYP2C19

rs NCBI POLIMORFIZ. GENOTÍPUS

rs4244285 681G>A G/G

rs4986893 636G>A G/G

rs28399504 1A>G A/A

rs56337013 1297C>T C/C

rs72552267 395G>A G/G

rs72558186 19294T>A T/T

rs41291556 358T>C T/T

rs17884712 431G>A G/G

rs12248560 -806C>T C/C

rs6413438 19153C>T C/C

GENOTÍPUS METABOLIZÁLÓ AKTIVITÁS

*1/*1 EXTENSIVE NORMÁL

CYP2C9

rs NCBI POLIMORFIZ. GENOTÍPUS

rs1799853 430C>T C/C

rs1057910 1075A>C A/A

rs28371686 1080C>G C/C

rs9332131 818delA A/A

rs7900194 449G>A G/G

rs7900194 449G>T G/G

rs28371685 1003C>T T/T

rs56165452 1076T>C T/T

GENOTÍPUS METABOLIZÁLÓ AKTIVITÁS

*11/*11 POOR NINCS
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CYP2D6

rs NCBI POLIMORFIZ. GENOTÍPUS

Dup/Del xN x2

rs1080985 -1584C>G C/C

rs1065852 100C>T C/C

rs774671100 137_138insT del/del

rs201377835 883G>C C/C

rs28371706 1023C>T C/C

rs5030655 1707delT T/T

rs5030865 1758G>T C/C

rs5030865 1758G>A C/C

rs3892097 1846G>A G/G

rs35742686 2549delA A/A

rs5030656 2615_2617delAAG T/T

rs16947 2850C>T G/G

rs5030867 2935A>C A/A

rs28371725 2988G>A G/G

rs59421388 3183G>A C/C

rs59421388 4180G>C G/G

rs5030862 124G>A C/C

GENOTÍPUS METABOLIZÁLÓ AKTIVITÁS

*1/*1 EXTENSIVE NORMÁL

CYP2E1

rs NCBI POLIMORFIZ. GENOTÍPUS

rs72559710 1132G>A G/G

GENOTÍPUS METABOLIZÁLÓ AKTIVITÁS

*1/*1 EXTENSIVE NORMÁL

CYP3A4

rs NCBI POLIMORFIZ. GENOTÍPUS

rs2740574 A>G A/A

rs55785340 A>G A/A

rs4986910 T>C T/T

rs55951658 T>C T/T

rs55901263 G>C G/G

rs4646438 $>A del/del

rs4986908 C>G C/C

rs67784355 G>A G/G

rs4987161 T>C T/T

rs28371759 T>C T/T

rs67666821 $>T del/del

rs35599367 C>T C/C

GENOTÍPUS METABOLIZÁLÓ AKTIVITÁS

*1/*1 EXTENSIVE NORMÁL

CYP3A5

rs NCBI POLIMORFIZ. GENOTÍPUS

rs776746 6986A>G A/A

rs10264272 14690G>A C/C

rs55817950 3699C>T G/G

rs28383479 19386G>A G/G

rs41303343 27131_27132insT del/del

GENOTÍPUS METABOLIZÁLÓ AKTIVITÁS

*1/*1 EXTENSIVE NORMÁL
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DPYD

rs NCBI POLIMORFIZ. GENOTÍPUS

rs3918290 1905+1G>A A/A

GENOTÍPUS METABOLIZÁLÓ AKTIVITÁS

*2A/*2A POOR NINCS

NAT2

rs NCBI POLIMORFIZ. GENOTÍPUS

rs1801279 G191A G/G

rs1041983 C282T C/C

rs1801280 T341C T/C

rs1799929 C481T C/T

rs1799930 G590A G/G

rs1208 A803G G/A

rs1799931 G857A G/G

GENOTÍPUS METABOLIZÁLÓ AKTIVITÁS

N/A INTERMEDIATE LASSAN

TPMT

rs NCBI POLIMORFIZ. GENOTÍPUS

rs1800460 G>A G/G

rs1142345 A>G A/A

rs1800462 G>C G/G

GENOTÍPUS METABOLIZÁLÓ AKTIVITÁS

*1/*1 EXTENSIVE NORMÁL

SLCO1B1

rs NCBI POLIMORFIZ. GENOTÍPUS

rs4149056 521T>C C/T

rs2306283 388A>G T/T

GENOTÍPUS METABOLIZÁLÓ AKTIVITÁS

*1/*5 INTERMEDIATE LASSAN

VKORC1

rs NCBI POLIMORFIZ. GENOTÍPUS

rs9923231 -1639G>A C/T

GENOTÍPUS KOCKÁZAT

C/T YES

UGT1A1

rs NCBI POLIMORFIZ. GENOTÍPUS

rs887829 C>T T/C

GENOTÍPUS METABOLIZÁLÓ AKTIVITÁS

*1/*80 INTERMEDIATE LASSAN

JELMAGYARÁZAT: rsNCBI = a vizsgált genetikai variáció neve, POLYMORPHISM = genetikai variáció formája, GENOTYPE = személyes
vizsgálati eredmény, METABOLIZER = személyes metabolizáló státusz, ACTIVITY = az enzim aktivitása

Felhívjuk a figyelmet: Megvizsgáltuk a leggyakoribb genetikai változatokat, amelyek befolyásolják a gyógyszer-anyagcserét. Vannak
más változatok is - bár csak nagyon ritkán fordulnak elő -, amit nem teszteltünk, ami befolyásolhatja a gyógyszer-anyagcserét is.
Ezenkívül meg kell fontolnia a gyógyszerkölcsönhatásokat, az inhibitorokat, az induktorokat, az életmódot és a meglévő egészségügyi
körülményeket, mielőtt kiválasztaná a kezelést vagy a gyógyszert.

 

 

 

 

 

DEMO_RR Oldal 22 / 40



FARMAKO GENETIKA

Az érintett gének összefoglalása
Itt láthatja a vizsgált gének állapotát, amelyek fontosak számos gyógyszer lebontásához és
aktiválásához.

GYÓGYSZEREK

GÉN

FUNKCIÓ

139

CYP2E1

NORMÁL

310

CYP2D6

NORMÁL

107

CYP2B6

NORMÁL

262

CYP1A2

NORMÁL

221

CYP2C19

NORMÁL

276

CYP2C9

NINCS

524

CYP3A4

NORMÁL

371

CYP3A5

NORMÁL

12

NAT2

LASSÚ

GYÓGYSZEREK

GÉN

FUNKCIÓ

3

DPYD

NINCS

4

TPMT

NORMÁL

1

SLCO1B1

LASSÚ

2

VKORC1

KOCKÁZAT

1

DAT1

NORMÁL

1

COMT

NORMÁL

1

ADRA2A

NORMÁL

Jelmagyarázat

KITERJEDT
METABOLIZÁLÓ

GÉN

NORMÁL

A gének ezen a génen
keresztüli lebontása és/vagy

aktiválása normálisan
működik.

(ULTRA) GYORS
METABOLIZÁLÓ

GÉN

GYORS

A gyógyszerek lebontása
és/vagy aktiválása a génen

keresztül a szokásosnál
gyorsabb.

KÖZEPES
METABOLIZÁLÓ

GÉN

LASSÚ

A gyógyszerek lebontása
és/vagy aktiválása a génen

keresztül a szokásosnál
lassabb.

KEDVEZŐTLEN
METABOLIZÁLÓ

GÉN

NINCS

A gyógyszerek lebomlása
és/vagy aktiválása a génen

keresztül nem elegendő.

KOCKÁZATI ALLÉL
HORDOZÓ

GÉN

KOCKÁZAT

Ez a genetikai változat növeli
bizonyos gyógyszerek

mellékhatásainak kockázatát.

NEM KOCKÁZATI
ALLÉL

HORDOZÓ

GÉN

NORMÁL

Ez a genetikai változat nem
növeli a mellékhatások

kockázatát.
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FARMAKO GENETIKA

A gyógyszerek értékelése
Mivel már ismerjük a gyógyszeres metabolizáló genetika állapotát, meg tudjuk állapítani, hogy
az eszköz milyen módon csökkenti a különböző gyógyszerek lebomlását és aktiválódását. Ezen
információk alapján önállóan értékeltük az ön gyógyszereit és hatóanyagait 3 kategóriában
(hatás, bontás, adag). Ez az információ segít orvosának meghatározni a megfelelő szelekciót és
a gyógyszer adagolását.

Kérjük, vegye figyelembe: A megfelelő választás és a gyógyszeradag mindig az orvos
felelőssége. Soha ne hozzon döntést arról, hogy hagyja abba a gyógyszer szedését,
vagy változtassa meg adagját!

Íme a táblázatunkban használt szimbólumok magyarázata:

Hatása

Figyelembe véve a genetikáját, ez a gyógyszer normális hatással bír. A dózis
módosítása genetikai szempontból nem szükséges.

A szervezet túl gyorsan aktiválja ezt a gyógyszert (több mint 30%-kal
gyorsabb). Ez a hatóanyag túladagolásához vezethet. A genetika
szempontból alacsonyabb adagot ajánlunk.

A szervezete túl lassan aktiválja ezt a gyógyszert (a normál aktiválás
70-30%-a). Ez az aktív komponens aluladagolásához vezethet. Nagyobb
dózisra van szükség az optimális hatás eléréséhez, de itt is figyelembe kell
venni a lebontási sebességet.

A szervezete nem tudja megfelelően aktiválni a gyógyszert (a normál
aktiválás kevesebb mint 30%-a). Ez a gyógyszer hatásosságát
eredményezheti. A gyógyszer alternatívája genetikai szempontból ajánlott.

Megoszlás

A szervezete képes elég gyorsan lebontani ezt a gyógyszert. A dózis
módosítása genetikai szempontból nem szükséges.

A gyógyszert a szervezete túl gyorsan bontja (több mint 30%-kal gyorsabb a
normálnál). Ez a gyógyszer túl alacsony koncentrációját eredményezheti.
Genetikai szempontból nagyobb dózis szükséges ugyanazon hatás
eléréséhez.
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A szervezete túl lassú a gyógyszer lebontásában (a normál bomlási arány
körülbelül 30-70%-a). Ha ezt a gyógyszert rendszeresen szedi, ez a
szervezetben folyamatosan növekvő koncentrációhoz vezethet. Genetikai
szempontból alacsonyabb adagot ajánlunk.

A szervezete nem tudja megfelelően lebontani a gyógyszert (a normál
lebomlás kevesebb mint 30%-a). Ha rendszeresen szedi, ez a szervezetben
nagyon magas koncentrációhoz és súlyos mellékhatásokhoz vezethet. A
gyógyszer alternatívája genetikai szempontból ajánlott.

Dózis

Sem a gyógyszer hatása, sem a lebontása nem romlik. A dózis módosítása
genetikai szempontból nem szükséges.

A gyorsabb lebomlás következtében a genetikai szempontból körülbelül
130%-tól 200%-ig terjedő dózis növelése javasolt. Kezdje a standard dózist.
Terápiás sikertelenség hiányában, orvosi felügyelet alatt, lassan növelhető
a dózis.

Az erősebb hatás vagy a lassúbb lebomlás miatt genetikai szempontból
javasolt a dózisnak a standard dózis 30-70%-áig történő csökkentése.
Célszerű lenne egy kis adaggal kezdenie, és orvosi felügyelet mellett csak
lassan növelje az adagot a normál adagba, ha a terápiás eredmény nem
érhető el.

Mivel nincs hatás, vagy nincs lebomlás, genetikai szempontból alternatív
gyógyszert ajánlunk. Ha ez nem lehetséges, akkor ajánlatos egy kis dózis
(30%-70%-a), és orvosi felügyelet mellett csak lassan növelje az adagot a
normál adagba, ha a terápiás eredmény nem érhető el.
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FARMAKO GENETIKA

A gyógyszerre gyakorolt hatás
A gyógyszer-szállítási iránymutatások alábbi felsorolása: olyan szervezetek, mint a CPIC
(Klinikai Pharmacogenetikai Végrehajtási Konzorcium), a Holland Királyi Szövetség a
Gyógyszerfejlesztésért (DPWG), a CPNDS (Kanadai Farmakogenomikás Gyógyszer-biztonsági
Hálózat) és más szakmai társaságok közzétett. Ezeket az eredményeket mindig
kezelőorvosnak kell figyelembe vennie kezelés esetén.

Gyógyszer státusz Az ön számára ajánlott

Amitriptylin
Ennek a gyógyszernek nincs dózis-ajánlása.

Aripiprazole
Ennek a gyógyszernek nincs dózis-ajánlása.

Atomoxetine
Ennek a gyógyszernek nincs dózis-ajánlása.

Citalopram
Ennek a gyógyszernek nincs dózis-ajánlása.

Clomipramine
Ennek a gyógyszernek nincs dózis-ajánlása.

Desipramine
Ennek a gyógyszernek nincs dózis-ajánlása.

Escitalopram
Ennek a gyógyszernek nincs dózis-ajánlása.

Fluvoxamine
Ennek a gyógyszernek nincs dózis-ajánlása.

Haloperidol
Ennek a gyógyszernek nincs dózis-ajánlása.

Imipramine
Ennek a gyógyszernek nincs dózis-ajánlása.

Nortriptyline
Ennek a gyógyszernek nincs dózis-ajánlása.

Paroxetine
Ennek a gyógyszernek nincs dózis-ajánlása.
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Risperidone
Ennek a gyógyszernek nincs dózis-ajánlása.

Sertraline
Ennek a gyógyszernek nincs dózis-ajánlása.

Venlafaxine
Ennek a gyógyszernek nincs dózis-ajánlása.

Zuclopenthixol
Ennek a gyógyszernek nincs dózis-ajánlása. 
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FARMAKO GENETIKA

A gyógyszerre gyakorolt hatás
Az alábbi lista olyan gyógyszereket tartalmaz, amelyeket a lebomlási és aktiválási útvonalakon
értékeltek. Ez az információ segít orvosának kiválasztani és megfelelően adagolni a gyógyszert.
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Agomelatine r r r Amfetamine r r r Amitriptyline r r r

Amoxapine r r r Aripiprazole r N r Atomoxetine r r r

Baclofen r r r Bupropion r r r Buspirone r N N

Carbamazepine N N U Chlorpromazine r r r Citalopram r N r

Clobazam r N N Clomipramine N r r Clonidine r r r

Clozapine r r r Cyclobenzaprine r r r Desipramine r r r

Desvenlafaxine r r r Dexmethylphenidate r r r Diazepam r N N

Dopamine r r r Doxazosin r r r Doxepin r r r

Duloxetine r r r Epinephrine r r r Escitalopram r N r

Fluoxetine r G G Fluvoxamine r r r Guanfacine r r r

Haloperidol r N r Iloperidone r r r Imipramine r r r

Isocarboxazid r r r Levetiracetam r r r Lisdexamfetamine r r r

Maprotiline r r r Methylphenidate r r r Mianserin r r r

Minaprine r r r Mirtazapine r r r Moclobemide r r r

Modafinil r N N Nefazodone r N N Norepinephrine r r r

Nortriptyline r r r Olanzapine r r r Oxcarbazepine r r r

Paroxetine r r r Perphenazine r r r Phenelzine r N N

Pimozide r N N Prazosin r r r Propranolol r r r

Protriptyline r r r Quetiapine r N N Reboxetine r N N

Remoxipride r r r Risperidone r r r Selegiline r G G

Sertraline r r r Thioridazine r r r Topiramate r r r
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Tranylcypromine r r r Trazodone r N N Trimipramine r r r

Valproic Acid r U U Venlafaxine r r r Vilazodone r r r

Ziprasidone r N N Zuclopenthixol r r r
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tudományos cikk, amelyekre ez az elemzés alapult.

➤  [1] Barkley, Russell A (2007). "ADHD in adults: history, diagnosis, and impairments".
ContinuingEdCourses.net. Retrieved 27 July 2009.
➤  [2] Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV. Washington, DC: American
Psychiatric Association. 2000. ISBN 0-89042-025-4.
➤  [3] anonymous (25 March 2012). "Attention deficit hyperactivity disorder". A.D.A.M. Medical
Encyclopedia. USA: A.D.A.M. Health Solutions.
➤  [4] Nair J, Ehimare U, Beitman BD, Nair SS, Lavin A (2006). "Clinical review: evidence-based
diagnosis and treatment of ADHD in children". Mo Med 103 (6): 617–21. PMID 17256270.
➤  [5] National Institute of Mental Health (2008). "Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)".
USA: National Institutes of Health.
➤  [6] National Institute for Health and Clinical Excellence (24 September 2008). "CG72 Attention
deficit hyperactivity disorder (ADHD): full guideline" (PDF). NHS.
➤  [7] Rosendaal FR, Koster T, Vanderroucke, JP, and others. High risk of thrombosis in patients
homozygous for factor V Leiden (activated protein C resistance). Blood 1995; 85: 1504-8.
➤  [8] Internist MR Dr.Karl F.Maier, Thrombosen und Venenerkrankungen, 2003, S.37-82
➤  [9] Higher risk of venous thrombosis during early use of oral contraceptives in women with
inherited clotting defects; Kitty W, Arch Intern Med, Vol 160, Jan 10, 2000.
➤  [10] neuro.cjb.net Blockade of the Noradrenaline Carrier Increases Extracellular Dopamine
Concentrations in the Prefrontal Cortex: Evidence that Dopamine Is Taken up In Vivo by
Noradrenergic Terminals]
➤  [11] Neuro Endocrinol Lett. 2008 Apr:29(2):246-51. Some ADHD polymorphisms (in genes DAT1,
DRD2, DRD3, DBH, 5-HTT) in case-control study of 100 subjects 6-10 age. Kopecková M, Paclt I,
Petrásek J, Pacltová D, Malíková M, Zagatová V.
➤  [12] Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2008 Dec 5;147B(8):1442-9. doi:
10.1002/ajmg.b.30677. Association of the dopamine transporter gene and ADHD symptoms in a
Canadian population-based sample of same-age twins. Ouellet-Morin I, Wigg KG, Feng Y, Dionne G,
Robaey P, Brendgen M, Vitaro F, Simard L, Schachar R, Tremblay RE, Pérusse D, Boivin M, Barr CL.
➤  [13] Mitchell RJ, Howlett S, Earl L, White NG, McComb J, Schanfield MS, Briceno I, Papiha SS,
Osipova L, Livshits G, Leonard WR, Crawford MH: Distribution of the 3' VNTR polymorphism in the
human dopamine transporter gene in world populations. Hum Biol 2000, 72(2):295-304
➤  [14] Doucette-Stamm LA, Blakely DJ, Tian J, Mockus S, Mao JI: Population genetic study of the
human dopamine transporter gene (DAT1). Genetic Epidemiology 1995, 12(3):303-308.
➤  [15] Kang AM, Palmatier MA, Kidd KK: Global variation of a 40-bp VNTR in the 3'-untranslated
region of the dopamine transporter gene (SLC6A3). Biol Psychiatry 1999, 46(2):151-160.
➤  [16] J Neural Transm. 2010 Feb;117(2):259-67. doi: 10.1007/s0 0702-009-0338-2 . Epub 2009 Nov 28.
Attention-deficit/hyperactivity disorder phenotype is influenced by a functional catechol-O-
methyltransferase variant. Pálmason H, Moser D, Sigmund J, Vogler C, Hänig S, Schneider A, Seitz C,
Marcus A, Meyer J, Freitag CM.
➤  [17] J Neural Transm. 2010 Feb;117(2):259-67. doi: 10.1007/s00702-009-0338-2. Epub 2009 Nov 28.
Attention-deficit/hyperactivity disorder phenotype is influenced by a functional catechol-O-
methyltransferase variant. Pálmason H, Moser D, Sigmund J, Vogler C, Hänig S, Schneider A, Seitz C,
Marcus A, Meyer J, Freitag CM.
➤  [18] Am J Med Genet. 1996 Sep 20;67(5):468-72. Association of codon 108/158 catechol-O-

 

 

 

 

 

DEMO_RR Oldal 32 / 40



methyltransferase gene polymorphism with the psychiatric manifestations of velo-cardio-facial
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Ebben a fejezetben további hasznos információkat talál



TANÚSÍTVÁNYOK

Tanúsítvány
Laborunk Európa legmodernebb és legautomatizáltabb laborjai közé tartozik. Számos
igazolással és minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik, amelyek megfelelnek vagy akár meg
is haladják a nemzetközi követelményeket. A különböző üzletágak külön kerülnek
bevizsgálásra, így minden területen a legmagasabb minőséget biztosítjuk.

Az életmód génelemzések elvégzése

ISO 15189 laborunkban való elvégzés által
tanúsítva

Génelemzések egészségügyi
interpretációja

ISO 15189 laborunkban való elvégzés által
tanúsítva

Labor rendelkezik az egészségügyi
genetika engedélyével

Engedélyezve az Osztrák Egészségügyi
Minisztérium által

Cégvezetés és iroda

ISO 9001 által tanúsítva
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfélszolgálat
Kérdései vagy javaslatai vannak?

Az ügyfélszolgálatunk kérdések vagy bármilyen jellegű kérések esetében szívesen áll az Ön
rendelkezésére. A velünk való kapcsolatfelvételnek több módja van.

Az elemzésekkel kapcsolatos egészségügyi kérdéseket csak szakembereinknek áll módjában
megválaszolni és ezért kérjük, hogy ilyen esetben írjon nekünk e-mailt.

➤  ugyfelszolgalat@genteszt.hu 
➤  +36 70 984 9001

Csapatunk örömmel várja hívását is. Az ügyfeleink elégedettsége számunkra alapvető szükséglet, ezért
kérjük, hogy elégedetlenség esetén hívjon bennünket; igyekezni fogunk egy kielégítő megoldás
kidolgozásában.

Kapcsolat | Impresszum
DNA Plus - Humángenetikai Centrum
Saalachstraße 92
5020 Salzburg, Austria
office@genteszt.hu
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TECHNIKAI RÉSZLETEK

Az elemzés technikai részletei

Megrendelés szám
DEMO_RR

Születés ideje
01/04/1983

Megállapított elemzési módszerek
qRT-PCR, DNS szekvenálás, fragmentumhossz-
elemzés, CNV assay, GC-MS, Immunocap ISAC,
Cytolisa

Jelentés elkészítve
09/01/2019

Termékkódok
M5ADH

Aktuális verzió
V528

Felelős cég
DNA Plus - Humángenetikai Centrum
Saalachstraße 92
5020 Salzburg, Austria
office@genteszt.hu

Elemző cég
DNA Plus - Zentrum für Humangenetik
Georg Wrede Strasse 13
83395 Freilassing
Deutschland

Laborigazgató

  Dr. Daniel Wallerstorfer Bsc.

Laborvezető

  Florian Schneebauer, MSc.
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