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MEGSZÓLÍTÁS

Tisztelt Doe,

Az Ön mintája elemzésre 05/02/2018 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



Prostate Health Sensor

Személyes elemzés eredménye:
Joe Doe | Születés ideje: 01/01/1990

Megrendelés szám:
DEMO_ML

Ez a jelentés személyes egészségügyi és genetikai adatokat tartalmaz és
ezért bizalmasan kezelendő.
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GENETIKA

Hogyan befolyásolják a gének egészségünket
Az emberi test megközelítőleg 50 billió különálló sejtből, ezen belül
sejtmagból tevődik össze, amelyekben az emberi kromoszómák
találhatók. A kromoszómát egy "szorosan összefonódott fonal" az
úgynevezett DNS kettős helix alkotja.

Test (50 billió sejt)
Sejtek

Kromoszóma

DNS kettős helix

Laktáz gén (LCT) Trombózis gén (FV)

A=Rendbe
G=Kockáza
t

A DNS önmagában a
genetikai kód, tehát az
emberi test építészeti terve.
Ez az építészeti terv minden
embernél kb. 3,2 milliárd
betűből áll és ennek a
kódnak megközelítőleg 1%-a
teszi ki azokat a
területeket, amelyeket
géneknek nevezünk. A gén
többnyire csak egy utasítás
a szervezetnek és csak egy
bizonyos szerepe van. Így
léteznek gének, amelyeknek
az a feladatuk, hogy
megmondják a szervezetnek
hogyan tud kék színezéket
előállítani, ami aztán kék
szemekhez vezet. Vannak
olyan gének is, amelyek
feladata, hogy megmondják
a szervezetnek hogyan
tudja a belekben lebontani a
táplálékot és aztán
értékesíteni a
tápanyagokat.

Sajnos génjeink nem mentesek hibáktól és mindannyian hordozunk bizonyos génhibákat vagy
génvariációkat, amelyeket szüleinktől örököltünk vagy véletlenszerűen alakultak ki és most
negatívan befolyásolják egészségünket. Ezek a génvariációk igen gyakoriak és általában csak
egyszerű betűeltérések a genetikai kódban. A különböző variációk gyengítik az
immunrendszerünket, fokozzák a szívinfarktus kockázatát vagy gyenge látáshoz vezetnek.
Természetesen mindannyian különböző variációkat hordozunk, aminek következtében egyes
embereknek magasabb a szívinfarktus kockázatuk és mások érzékenyek például a laktózra. Az
egyes családokban halmozottan előforduló betegségek jól szemléltetik, hogy az egyéni
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betegségkockázat családról-családra és személyről-személyre változó lehet.

Ezek a génvariációk befolyásolhatják az egészségünket, de sok esetben nem jelentenek
abszolút tényszerűséget egy betegség kialakulására, hanem csupán a fokozott
betegségkockázatra utalnak. A betegség tényleges kialakulása függ olyan külső tényezők
függvénye mint a környezet és az életmód. Amennyiben valaki egy génvariáció következtében
érzékeny a laktózra, ez a személy egészen addig tökéletesen egészséges amíg nem fogyaszt
tejet. Panaszok csak akkor jelentkeznek, ha bizonyos környezeti tényezők közrelépnek - ebben
az esetben laktózbevitel a táplálékon keresztül. Így van ez más betegségek esetében is. Amikor
például egy, a vasfelvételt szabályozó gén hibás, az fokozza a vastárolási betegség
kialakulásának kockázatát és egy megelőző életmód szükséges, hogy megelőzhető és talán
teljesen elkerülhető lehessen a betegség.

Szakemberek szerint minden ember megközelítőleg 2000 génhibát vagy génvariációt hordoz
magában, amelyek együttesen gyakorolnak negatív befolyást az egészségére és testére és
néhány esetben betegségekhez vezetnek. Befolyások sokasága változásokat (mutációkat)
idézhet elő génjeinkben, amelyek ritka esetekben pozitív hatásokkal járhatnak, de többnyire
zavarják a gén működését és ezzel negatív befolyással vannak az egészségre.

A médiában és Hollywoodban legelterjedtebb oka a génhibáknak továbbra is a radioaktivitás,
mert amikor a radioaktív sugarak behatolnak sejtjeinkbe, károsítják genetikai kódunkat és
ezáltal véletlenszerűen génjeinket is.

A mutációk és génhibák további okai lehetnek az olyan anyagok, mint pl. a szén, amely a
megégett táplálékon keletkezik. A szén ugyancsak behatol a sejtekbe, ezzel károsítva
génjeinket, ami végbél- és más rákfajtákhoz vezethet. A nap UV-sugárzása szintén károsítja a
géneket és olyan betegségekhez vezethet, mint pl. a bőrrák.

Ezek a hatások egy életen át változtathatnak egyes géneket, ezzel zavarva működésüket, de
génhibáink nagy részét szüleinktől örököljük. Minden magzat a petesejt megtermékenyítés
pillanatában génjeinek egyik felét az édesanyától, a másik felét édesapjától kapja, így
együttesen megalkotva egy új embert, aki mindkét szülő tulajdonságaiból örököl néhányat.
Ezekkel a génekkel együtt sajnos a génhibák is öröklődhetnek, ezért előfordulhat, hogy pl. egy
szívinfarktust okozó génhiba az apától a fiúban, és aztán az unokában is megtalálható, így
minden generációban betegséget okoz. Az öröklődés valószínűségét viszont a véletlen
szabályozza, így megesik, hogy az egyik unoka örökli a génhibát, a másik viszont nem.

Ebből kifolyólag minden ember egyedi és a különböző génhibák együttesének
következményeképpen mindenkinek más egészségügyi gyengeségei vannak. A legújabb
technológiáknak köszönhetően lehetőség van ezeknek a hiányosságoknak a felderítésére,
ezzel azonosítva a személyes betegségkockázatok mivoltát. Eme tudás birtokában lehetőség
van megelőző intézkedések bevetésére, amelyek segítségével sok esetben elkerülhetők a
betegségek. Ez a következő lépés a prevenciós gyógyításban és az új generációja az
egészségmegőrzésnek.
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Cselekvés szükségessége - áttekintés
Beszélje meg kezelőorvosával a narancssárga vagy piros jegyeket. Az összes többi eredmény
nem igényel további figyelmet, feltéve, hogy nincsenek aktuális egészségi állapotok.

Prostate Health Sensor
  
 

  

▲
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Prostate Health Sensor
A prosztatarák hatékony megelőzése és kezelése



ANDROLÓGIA

Prosztata
A prosztata a férfi nemi mirigye és termeli a sperma egy részét. A húgyhólyag alatt
helyezkedik el, körbeveszi a húgycső elejét és méretében egy gesztenyéhez
hasonlítható. Több mirigyből áll, amelyek egy nedvet termelnek, amely az ejakuláció
során a húgycsőbe kerül, ott keveredik a spermiumokkal, így fontos szerepet tölt be a
szaporodásban. Sajnos a prosztata számos, részben halálos betegséggel is
összefüggéseben van, amiért a férfiaknál általában a 45. életév betöltését követően,
évente egyszer ajánlott megvizsgálni.

A benignus prosztata hiperplázia (BPH) egy
jóindulatú megnagyobbodása a
prosztatának, amelyet bizonyos sejtek
anomális elszaporodása vált ki. A betegség
nagyon gyakori és általában a közép- illetve
előrehaladott életkorban alakul ki. A
prosztata megnagyobbodás
megbetegedésének kockázata függ a
génektől és az életviteltől; az 50-59-ig
korcsoport 10-20%-át és a 60-69 évesek
25-30%-át érinti.
A prosztata rákkal ellentétben a prosztata
megnagyobbodás esetében hamarabb
alakulnak ki tünetek. Jellegzetes a vizelet
nyomásának csökkenése és gyakori a vizelési
inger (éjszaka is).
A húgyhólyag kiürítésének akadályozása által
súlyos esetekben akár vizelet rekedés is
előfordulhat.
Amikor a prosztata megnagyobbodást
diagnosztizálják, annak mértékétől függően
gyógyszeresen vagy műtéti beavatkozással
csökkentik a méretét. A legjobb választás
mégis a megelőzés marad. Mivel a prosztata
jóindulatú megnagyobbodása szorosan a
gének és az életvitel hatásával van
összefüggésben, az életvitel megváltoztatása
a genetikailag hajlamos embereknél
jelentősen csökkentheti a megbetegedés
kockázatát.

A prosztatarák a férfi leggyakoribb rákos
megbetegedéseihez tartozik, amely által
Magyarországon kb. 100-ból 3 ember veszti

életét. Másként, mint a prosztata
megnagyobbodásnál a betegség korai
stádiumában többnyire tünetmentesen
zajlik, amiért általában csak későbbi
stádiumában, olyan panaszok, mint a hólyag
ürítés zavarok, csontfájdalmak, súlyveszteség
és vérszegénység által ismerik fel.
Amennyiben a diagnózisra már csak akkor
kerül sor, amikor már megjelentek a tünetek,
gyakran elkezdődött az áttét, vagyis a rák
terjedése, elsődlegesen a közelben lévő
nyirokcsomókban vagy a csontokban.
A korai stádiumokban a prosztata rák
megközelítőleg mindig tünetmentes. A fő
panaszok megegyeznek a prosztata
megnagyobbodással. A keresztcsontban lévő
idegekre gyakorolt nyomás következtében,
ritkán merevedési zavarok is kialakulhatnak.
A látható vér vagy sperma a vizeletben
viszont igen ritka, de annál
jelentőségteljesebb.
A panaszok az előrehaladott stádium során
főként a tumor más szövetekbe való
elterjedése által alakul ki, míg az eredeti
tumor nem okoz panaszokat. Az ilyen jellegű
tünetek nem kötelező jelleggel utalnak a
prosztatában lévő rákos elváltozásra. A
leggyakrabban a gerincoszlop és a medence
tájékán érzékelhető a fájdalom. A legtöbb
esetben a leggyakoribb megbetegedések az
áttétek a csontban. Ezek egyben a
leggyakoribb a prosztata rák által kiváltott
halálokok is. Az előrehaladott stádiumot
gyakran kíséri vérszegénység és önkénytelen
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testsúly vesztés.
Egy, a gyógyulást kilátásba helyező kezelés
csak akkor lehetséges, amikor a rák még nem
áttétes. Ezért a korai felismerés döntő
szerepet tölt be a hatékony kezelés esetében.
Számos európai országban rutin megelőző
vizsgálatok vannak gyakorlatban, amelyeknél
a férfiakat a. életév betöltését követően,
évente vizsgálják a prosztata rák tüneteire.
Kezelési opciók a prosztata teljes
eltávolítását magában foglaló műtét,
sugárkezelés, hormon kezelés és néhány
esetben kemoterápia.

Amennyiben a rákot időben és más
szövetekben való kiterjedése előtt vetik alá
kezelésnek, a gyógyulási esély kb. 90%-os. Az
elterjedés után a túlélési ráta már csak
35%-os, amiért a korai felismerés olyan döntö
szerepet tölt be. Az élethossz kockázat a
"prosztatakarcinóma" diagnózisra kb. 11%-os.
Becslések szerint a megbetegedettek 20%-a
veszíti el életét. Annak ellenére, hogy a
prosztatarák egy korral járó jelenség, az
esetek becsült felét okozzák a gének. Ma már
tesztelhetők ezek a gének és jóval a a
prosztatarák megbetegédés előtt
megállapítható a személyes kockázat.
Amennyiben a kockázat jelentősen fokozott,
a betegség kialakulása hatékonyan
megelőzhető egy megelőző program
segítségével. Ezen felül egy korai megfigyelő
program esetleges betegségeket korán képes
felismerni és adott esetben kezelni. a súlyos
és kellemetlen következmények így a legtöbb
esetben elkerülhetővé válnak.
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ANDROLÓGIA

Releváns prosztata gének
A tudomány több genetikai variációt azonosított, amelyek egyenként tekintve csak csekély
mértékben fokozhatják vagy csökkenthetik a prosztatarák kockázatát. Viszont amikor együtt
tekintünk ezekre a genetikai variációkra, jelentős befolyással lehetnek a valószínűségre. A
releváns genetikai variációk a következő eredményt hozták:

  Genetikai tulajdonságok
SZIMBÓLUM rs NCBI POLIMORFIZ. GENOTÍPUS

TCF2 rs4430796 G>A A/A

LOC124685 rs1859962 T>G T/T

8q24 region2 rs16901979 C>A C/C

8q24 region3 rs6983267 T>G G/G

8q24 region1 rs1447295 C>A C/C

VDR rs2107301 C>T C/C

8q24 rs4242382 G>A G/G

8q24 rs7837688 T>G G/G

8q24 rs2011077 A>G G/A

RNASEL rs627928 G>T G/T

JELMAGYARÁZAT: rsNCBI = a vizsgált genetikai variáció leírása, polimorfizmus = a genetikai variáció formája,
GENOTÍPUS = a személyes vizsgálat eredménye
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A kihatás összefoglalója
Itt láthat egy összefoglalót a hatásokról, amelyeket a genetikai variációk gyakorolnak az
egészségére és szervezetére:

➤  Az ön prosztatarák megbetegedési kockázata az átlag népesség kockázata alatt van.

Milyen magas az ön prosztatarák kockázata?  
 ALACSONYABB

 
ÁTLAGOS KOCKÁZAT

 
MAGASABB

▲

Mikortól szükségesek a megelőző
vizsgálatok?  
 45 ÉVES
KORTÓL

  
KORÁBBAN

▲
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ANDROLÓGIA

Prevenció
Önnél minden gén rendben van, ezért ön nincs kitéve fokozott betegségkockázatnak.
Az ön genetikai profilja még bizonyos fokú védettséget is ad e megbetegedés ellen.
Kövesse tehát csupán az egészséges élet általános szabályait, és 45. életévétől évente
járjon prosztata vizsgálatra. Ezúton a korral járó (nem genetikai) formái a prosztata
megbetegedéseknek korán felismerhetők és kezelhetők lesznek.
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FARMAKOGENETIKAI

Gyógyszer kompabilitás
GYÓGYSZEREK

GÉN

LEBOMLÁS

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

A releváns gyógyszerekre gyakorolt hatás

H
at

ás
a
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eg
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D
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is
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ás
a

M
eg

os
zl

ás

D
óz

is

H
at

ás
a

M
eg

os
zl

ás

D
óz

is

Abiraterone r r r Alfentanil r N N Anastrozole r r r

Aprepitant r N N Bicalutamide r N N Buprenorphine r N N

Cabazitaxel r r r Codeine r r r Cyclophosphamide r N N

Degarelix r r r Docetaxel r N N Dolasetron r r r

Domperidone r r r Doxorubicin r N N Enflurane r r r

Erlotinib r N N Etoposide r N N Fentanyl r N N

Flutamide r N N Gefitinib r N N Goserelin r r r

Halothane r r r Hydrocodone r r r Ifosfamide N N U

Imatinib N N U Isoflurane r r r Levacetylmethadol r N N

Lidocain r r r Methadone r N N Methoxyflurane r r r

Metoclopramide r r r Mitoxantrone r r r Nilutamide r r r

Oxycodone r N r Paclitaxel r r r Paracetamol r r r

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!
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Jelmagyarázat:

Hatás: Normál. Lebomlás: Normál. Ajánlás: Normál adagolás.

Hatás: Normál. Lebomlás: lassabb. Ajánlás: Csökkentse a dózist

Hatás: Normál. Degredáció: Nincs. Ajánlás: Alternatív gyógyszerek.

Hatás: Alsó. Lebomlás: Normál. Ajánlás: Normál adagolás.

Hatás: Alsó. Megoszlás: Alsó. Ajánlás: Csökkentse a dózist.

Hatás: erősebb. Lebomlás: erősebb. Ajánlás: Normál adagolás.  
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TUDOMÁNY
Ez a fejezet bemutatja a teszt tudományos hátterét.



TUDOMÁNY

Prostate Health Sensor
  TCF2 - transzkripciós faktor 2 (rs4430796)
A transzkripciós faktor 2 (TCF-2 vagy HNF1B) heterodimert képez a TCF1-el és aktiválja ill. meggátolja bizonyos célgének
expresszióját. Az rs4430796 polimorfizmus összefüggésben áll a fokozott prosztatarák kockázattal.

ERE Genotípus NÉP   Eredmény lehetőségek

X A/A 34% fokozott prosztatarák kockázat (OR: 1.4)

A/G 44% nincs fokozott prosztatarák kockázat

G/G 23% nincs fokozott prosztatarák kockázat

  Szakirodalom

Zheng et al. Cumulative association of five genetic variants with prostate cancer. N Engl J Med. 2008 Feb 28,358(9):910-9.

Levin et al. Chromosome 17q12 variants contribute to risk of early-onset prostate cancer. Cancer Res. 2008 Aug 15,68(16):6492-5.

Gudmundsson et al. Two variants on chromosome 17 confer prostate cancer risk, and the one in TCF2 protects against type 2 diabetes. Nat Genet.
2007 Aug,39(8):977-83.

  LOC124685 - miozin, könnyű lánc 6, alkáli, simaizom és izon nélküli pszeudogén (rs1859962)
Egy a teljes genomot vizsgáló asszociációs tanulmányban kimutatták, hogy az rs1859962 polimorfizmus a 17q24.3 kromoszómán
összefüggésben van a fokozott prosztatarák kockázattal.

ERE Genotípus NÉP   Eredmény lehetőségek

X T/T 34% nincs fokozott prosztatarák kockázat

T/G 47% nincs fokozott prosztatarák kockázat

G/G 19% fokozott prosztatarák kockázat (OR: 1.28)

  Szakirodalom

Sun et al. Cumulative effect of five genetic variants on prostate cancer risk in multiple study populations. Prostate. 2008 Sep 1,68(12):1257-62.

Levin et al. Chromosome 17q12 variants contribute to risk of early-onset prostate cancer. Cancer Res. 2008 Aug 15,68(16):6492-5.

Zheng et al. Cumulative association of five genetic variants with prostate cancer. N Engl J Med. 2008 Feb 28,358(9):910-9

  8q24 2 régió (rs16901979)
Több tanulmány is kimutatta, hogy különböző polimorfizmusok az 8q24-en, fokozza a prosztatarák kockázatot.

ERE Genotípus NÉP   Eredmény lehetőségek

A/A 8% fokozott prosztatarák kockázat (OR: 1.53)

A/C 26% fokozott prosztatarák kockázat (OR: 1.53)

X C/C 66% nincs fokozott prosztatarák kockázat

  Szakirodalom

Zheng et al. Cumulative association of five genetic variants with prostate cancer. N Engl J Med. 2008 Feb 28,358(9):910-9

Cheng et al. 8q24 and prostate cancer: association with advanced disease and meta-analysis. Eur J Hum Genet. 2008 Apr,16(4):496-505.

Levin et al. Chromosome 17q12 variants contribute to risk of early-onset prostate cancer. Cancer Res. 2008 Aug 15,68(16):6492-5.
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  8q24 3 régió (rs6983267)
Több tanulmány is kimutatta, hogy különböző polimorfizmusok az 8q24-en, fokozza a prosztatarák kockázatot.

ERE Genotípus NÉP   Eredmény lehetőségek

T/T 20% nincs fokozott prosztatarák kockázat

T/G 39% fokozott prosztatarák kockázat (OR: 1.25)

X G/G 42% fokozott prosztatarák kockázat (OR: 1.25)

  Szakirodalom

Haiman et al. A common genetic risk factor for colorectal and prostate cancer. Nat Genet. 2007 Aug,39(8):954-6.

Yeager et al. Genome-wide association study of prostate cancer identifies a second risk locus at 8q24. Nat Genet. 2007 May,39(5):645-9. Epub 2007
Apr 1.

Zheng et al. Cumulative association of five genetic variants with prostate cancer. N Engl J Med. 2008 Feb 28,358(9):910-9.

Cheng et al. 8q24 and prostate cancer: association with advanced disease and meta-analysis. Eur J Hum Genet. 2008 Apr,16(4):496-505.

  8q24 1 régió (rs1447295)
Több tanulmány is kimutatta, hogy különböző polimorfizmusok az 8q24-en, fokozza a prosztatarák kockázatot.

ERE Genotípus NÉP   Eredmény lehetőségek

A/A 5% fokozott prosztatarák kockázat (OR: 1.22)

A/C 27% fokozott prosztatarák kockázat (OR: 1.22)

X C/C 69% nincs fokozott prosztatarák kockázat

  Szakirodalom

Zheng et al. Association between two unlinked loci at 8q24 and prostate cancer risk among European Americans. J Natl Cancer Inst. 2007 Oct
17,99(20):1525-33. Epub 2007 Oct 9.

Amundadottir et al. A common variant associated with prostate cancer in European and African populations. Nat Genet. 2006 Jun,38(6):652-8. Epub
2006 May 7.

Freedman et al. Admixture mapping identifies 8q24 as a prostate cancer risk locus in African-American men. Proc Natl Acad Sci U S A. 2006 Sep
19,103(38):14068-73. Epub 2006 Aug 31.

  VDR - D-vitamin (1,25- dihidroxi D3-vitamin) receptor (rs2107301)
A VDR gén kódol a D-vitamin receptornak, amely a szteroidreceptorok családjába tartozik. Ez egy transzkripciós faktor, amely
azzal, hogy bizonyos célgének aktivitását szabályozza, befolyással van az anyagcserére. Az rs2107301 polimorfizmus
összefüggésben van a fokozott emlőrák kockázattal.

ERE Genotípus NÉP   Eredmény lehetőségek

T/T 49% fokozott prosztatarák kockázat (OR: 2.47)

T/C 35% fokozott prosztatarák kockázat (OR: 1.11)

X C/C 16% nincs fokozott prosztatarák kockázat

  Szakirodalom

Schäfer et al. No association of vitamin D metabolism-related polymorphisms and melanoma risk as well as melanoma prognosis: a case-control
study. Arch Dermatol Res. 2012 Jul,304(5):353-61.

Holt et al. Vitamin D pathway gene variants and prostate cancer risk. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2009 Jun,18(6):1929-33.

Holick et al. Comprehensive association analysis of the vitamin D pathway genes, VDR, CYP27B1, and CYP24A1, in prostate cancer. Cancer Epidemiol
Biomarkers Prev. 2007 Oct,16(10):1990-9.
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  8q24 (rs4242382)
Több tanulmány is kimutatta, hogy különböző polimorfizmusok az 8q24-en, fokozza a prosztatarák kockázatot.

ERE Genotípus NÉP   Eredmény lehetőségek

A/A 6% fokozott prosztatarák kockázat (OR: 2.1)

A/G 26% fokozott prosztatarák kockázat (OR: 1.91)

X G/G 68% nincs fokozott prosztatarák kockázat

  Szakirodalom

Zheng et al. Association between two unlinked loci at 8q24 and prostate cancer risk among European Americans. J Natl Cancer Inst. 2007 Oct
17,99(20):1525-33. Epub 2007 Oct 9.

Zheng et al. Cumulative association of five genetic variants with prostate cancer. N Engl J Med. 2008 Feb 28,358(9):910-9.

Fitzgerald et al. Analysis of recently identified prostate cancer susceptibility loci in a population-based study: associations with family history and
clinical features. Clin Cancer Res. 2009 May 1,15(9):3231-7.

  8q24 (rs7837688)
Több tanulmány is kimutatta, hogy különböző polimorfizmusok az 8q24-en, fokozza a prosztatarák kockázatot.

ERE Genotípus NÉP   Eredmény lehetőségek

T/T 2% nincs fokozott prosztatarák kockázat

T/G 18% fokozott prosztatarák kockázat (OR: 1.91)

X G/G 81% fokozott prosztatarák kockázat (OR: 1.67)

  Szakirodalom

Zheng et al. Association between two unlinked loci at 8q24 and prostate cancer risk among European Americans. J Natl Cancer Inst. 2007 Oct
17,99(20):1525-33. Epub 2007 Oct 9.

Zheng et al. Cumulative association of five genetic variants with prostate cancer. N Engl J Med. 2008 Feb 28,358(9):910-9.

Lindstrom et al. Characterizing associations and SNP-environment interactions for GWAS-identified prostate cancer risk markers--results from BPC3.
PLoS One. 2011 Feb 24,6(2):e17142.

  8q24 (rs2011077)
Több tanulmány is kimutatta, hogy különböző polimorfizmusok az 8q24-en, fokozza a prosztatarák kockázatot.

ERE Genotípus NÉP   Eredmény lehetőségek

A/A 62% nincs fokozott prosztatarák kockázat

X A/G 30% fokozott prosztatarák kockázat (OR: 2.4)

G/G 8% fokozott prosztatarák kockázat (OR: 6.2

  Szakirodalom

Ma et al. Polymorphisms of fibroblast growth factor receptor 4 have association with the development of prostate cancer and benign prostatic
hyperplasia and the progression of prostate cancer in a Japanese population. Int J Cancer. 2008 Dec 1,123(11):2574-9.
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  RNASEL - Ribonuclease L (2',5'-oligoadenylate szintézis-függő) (rs627928)
Az RNase L, az RNASEL gén által kódolva, ribonukleáz, amely virális és sejt RNS bontó. Az rs627928 polimorfizmus
összefüggésben áll a fokozott prosztatarák kockázattal.

ERE Genotípus NÉP   Eredmény lehetőségek

T/T 30% fokozott prosztatarák kockázat (OR: 1.4)

X T/G 44% fokozott prosztatarák kockázat (OR: 1.24)

G/G 26% nincs fokozott prosztatarák kockázat

  Szakirodalom

Mi et al. An update analysis of two polymorphisms in encoding ribonuclease L gene and prostate cancer risk: involving 13,372 cases and 11,953
controls. Genes Nutr. 2011 Nov,6(4):397-402.

Breyer et al. Genetic variants and prostate cancer risk: candidate replication and exploration of viral restriction genes. Cancer Epidemiol Biomarkers
Prev. 2009 Jul,18(7):2137-44.

Li et al. RNASEL gene polymorphisms and the risk of prostate cancer: a meta-analysis. Clin Cancer Res. 2006 Oct 1,12(19):5713-9.

JELMAGYARÁZAT: ERE = Az ön személyes elemzéseredménye (x-szel jelölve, GENOTÍPUS = A gén különböző
variánsai (allélek), NÉP = A különböző genetikai variánsok eloszlása a népesség körében (populáció),
EREDMÉNY LEHETŐSÉGEK = A genetikai variáció hatása.
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FARMAKO GENETIKA
Nem volt megrendelve

 
ONKOLÓGIA

 
SZÍV-ÉS ÉRRENDSZER
Nem volt megrendelve

 
NEUROLÓGIA
Nem volt megrendelve

 
ANYAGCSERE
Nem volt megrendelve

 
MOZGÁS
Nem volt megrendelve

 
EMÉSZTÉS
Nem volt megrendelve

 
SZEMÉSZET
Nem volt megrendelve

 
FOGÁSZAT
Nem volt megrendelve

 
EGYEBEK
Nem volt megrendelve

 
TUDOMÁNY

 
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_ML

Születés ideje
01/01/1990

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

Jelentés elkészítve
07/02/2018

Termékkódok
M7PRO

Aktuális verzió
V529

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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