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1. Wprowadzenie
W raporcie tym znajdziesz niektóre z twoich genetycznych predyspozycji związanych ze zdrowiem.
Jak zwykle w naszych badaniach, na pierwszych stronach znajdziesz ikonograficzne podsumowanie
każdej z analizowanych wartości, które są szerzej omówione na kolejnych stronach.
W tym raporcie badamy Twoje predyspozycje genetyczne do niektórych leków. W zależności od leku
genetyka może wpływać na poziom toksyczności, skuteczność leku lub wymagany poziom dawki.
Zawsze musi to być nadzorowane przez lekarza.
Wyniki tego raportu są osobiste i nie dotyczą badań innych członków twojej rodziny.
Raporty te, podobnie jak postęp badań naukowych w dziedzinie genetyki, mogą się zmieniać w czasie.
Ciągle odkrywane są nowe mutacje i dowiadujemy się więcej o tych, które analizujemy dzisiaj. W
24Genetics dokładamy wszelkich starań, aby okresowo stosować skonsolidowane odkrycia naukowe w
naszych raportach.
Przypominamy, że wszelkie zmiany, które chcesz wprowadzić w odniesieniu do twojego zdrowia, muszą
być nadzorowane i wskazane przez lekarza.
Test obejmuje również bezpłatną konsultację telefoniczną z Radą ds. Genetyki . Postępuj zgodnie z
instrukcjami, które wyślemy Ci pocztą e-mail, aby zarezerwować dzień i godzinę. Ze strony 24Genetics
zalecamy wszystkim naszym klientom, aby uzupełnili genetyczny test zdrowotny konsultacją z Radą ds.
Genetyki.
Ten raport nie jest ważny do użytku klinicznego lub diagnostycznego

1.1. Pytania i odpowiedzi
Czy powinienem wprowadzać drastyczne zmiany w moim leczeniu, korzystając z danych z tego
testu?
Nie, wszelkie zmiany, które chcesz wprowadzić względem swojego zdrowia muszą zostać
przeanalizowane przez eksperta genetyka i lekarzy specjalistów. Wszelkie wątpliwości związane z
jakimkolwiek testem genetycznym należy omówić ze specjalistą ds. Opieki zdrowotnej w
dziedzinie diagnostyki genetycznej.
Czy wszystko zależy od moich genów?
Nie, nasze ciało reaguje na wiele warunków. Nasze geny są bez wątpienia ważnym parametrem.
Styl życia, sport, jedzenie i wiele innych okoliczności wpływają na nasze ciało. Znajomość siebie
bez wątpienia pomaga traktować nasze ciało w najbardziej odpowiedni sposób. I to właśnie daje
nam dziś genetyka - więcej wiedzy na temat naszego ciała.
Czy wszystkie analizowane geny są wymienione w sekcjach?
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Uwzględniamy większość genów, które analizowaliśmy. Niektóre sekcje są określane na
podstawie analizy większej liczby genów, których nie wskazaliśmy w raporcie z powodu braku
miejsca.
Na czym opiera się ten raport?
Ten test opiera się na różnych badaniach genetycznych skonsolidowanych na szczeblu
międzynarodowym, zaakceptowanych przez społeczność naukową. Niektóre organizacje i
naukowe bazy danych publikują badania, które osiągnęły pewien poziomie zgodności środowiska
naukowego. Nasze testy genetyczne przeprowadzane są poprzez zastosowanie takich badań do
genotypu naszych klientów. W każdej sekcji zobaczysz na jakich badaniach opiera się jej treść. W
niektórych sekcjach zastosowano więcej badań niż te wymienione na liście.
Ten raport nie jest ważny do użytku klinicznego lub diagnostycznego
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2. Podsumowanie
Farmakogenetyka: Kardiologia
Prawastatyna

Symwastatyna

Warfaryna

Fenprocumon

Hydrochlorotiazyd
Podpis:
W twojej genetyki nie znaleźliśmy niczego, co wskazuje na predyspozycje do nienormalnego działania tego leku. Pewną rolę mogą
odgrywać inne nieanalizowane i niegenetyczne czynniki genetyczne.
W zależności od Twojego genotypu masz większe predyspozycje do tego, aby ten lek miał na Ciebie nieprawidłowy wpływ. Pewną rolę
mogą odgrywać inne nieanalizowane i niegenetyczne czynniki genetyczne.
W zależności od twojego genotypu masz większe predyspozycje do tego, aby ten lek miał na ciebie szkodliwy wpływ. Pewną rolę mogą
odgrywać inne nieanalizowane i niegenetyczne czynniki genetyczne.
W zależności od genotypu masz większe predyspozycje do pozytywnej odpowiedzi na ten lek. Pewną rolę mogą odgrywać inne
nieanalizowane i niegenetyczne czynniki genetyczne.

Farmakogenetyka: Neurologia
Amitryptylina

Leki przeciwdepresyjne

Bupropion

Citalopram

Klomipramina

Escitalopram

Karbamazepina

Arypiprazol

Klozapina

Haloperidol

Olanzapina

Paliperydon

Rysperydon

Ziprasidon

Amisulpryd

Kwetiapina

Podpis:
W twojej genetyki nie znaleźliśmy niczego, co wskazuje na predyspozycje do nienormalnego działania tego leku. Pewną rolę mogą
odgrywać inne nieanalizowane i niegenetyczne czynniki genetyczne.
W zależności od Twojego genotypu masz większe predyspozycje do tego, aby ten lek miał na Ciebie nieprawidłowy wpływ. Pewną rolę
mogą odgrywać inne nieanalizowane i niegenetyczne czynniki genetyczne.
W zależności od twojego genotypu masz większe predyspozycje do tego, aby ten lek miał na ciebie szkodliwy wpływ. Pewną rolę mogą
odgrywać inne nieanalizowane i niegenetyczne czynniki genetyczne.
W zależności od genotypu masz większe predyspozycje do pozytywnej odpowiedzi na ten lek. Pewną rolę mogą odgrywać inne
nieanalizowane i niegenetyczne czynniki genetyczne.

Farmakogenetyka: Ból
Meperydyna

Morfina

Pentazocyna

Aspiryna

Alfentanil

Buprenorfina

Fentanyl

Naltrekson

Tramadol
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Podpis:
W twojej genetyki nie znaleźliśmy niczego, co wskazuje na predyspozycje do nienormalnego działania tego leku. Pewną rolę mogą
odgrywać inne nieanalizowane i niegenetyczne czynniki genetyczne.
W zależności od Twojego genotypu masz większe predyspozycje do tego, aby ten lek miał na Ciebie nieprawidłowy wpływ. Pewną rolę
mogą odgrywać inne nieanalizowane i niegenetyczne czynniki genetyczne.
W zależności od twojego genotypu masz większe predyspozycje do tego, aby ten lek miał na ciebie szkodliwy wpływ. Pewną rolę mogą
odgrywać inne nieanalizowane i niegenetyczne czynniki genetyczne.
W zależności od genotypu masz większe predyspozycje do pozytywnej odpowiedzi na ten lek. Pewną rolę mogą odgrywać inne
nieanalizowane i niegenetyczne czynniki genetyczne.

Farmakogenetyka: Onkologia
Metotreksat

Winkrystyna

Fluorouracyl, kapecytabina,
analogi pirymidyny

Cisplatyna

Irinotekan

Merkaptopuryna

Podpis:
W twojej genetyki nie znaleźliśmy niczego, co wskazuje na predyspozycje do nienormalnego działania tego leku. Pewną rolę mogą
odgrywać inne nieanalizowane i niegenetyczne czynniki genetyczne.
W zależności od Twojego genotypu masz większe predyspozycje do tego, aby ten lek miał na Ciebie nieprawidłowy wpływ. Pewną rolę
mogą odgrywać inne nieanalizowane i niegenetyczne czynniki genetyczne.
W zależności od twojego genotypu masz większe predyspozycje do tego, aby ten lek miał na ciebie szkodliwy wpływ. Pewną rolę mogą
odgrywać inne nieanalizowane i niegenetyczne czynniki genetyczne.
W zależności od genotypu masz większe predyspozycje do pozytywnej odpowiedzi na ten lek. Pewną rolę mogą odgrywać inne
nieanalizowane i niegenetyczne czynniki genetyczne.

Farmakogenetyka: Inne
Takrolimus

Viagra (Sildenfail)

Podpis:
W twojej genetyki nie znaleźliśmy niczego, co wskazuje na predyspozycje do nienormalnego działania tego leku. Pewną rolę mogą
odgrywać inne nieanalizowane i niegenetyczne czynniki genetyczne.
W zależności od Twojego genotypu masz większe predyspozycje do tego, aby ten lek miał na Ciebie nieprawidłowy wpływ. Pewną rolę
mogą odgrywać inne nieanalizowane i niegenetyczne czynniki genetyczne.
W zależności od twojego genotypu masz większe predyspozycje do tego, aby ten lek miał na ciebie szkodliwy wpływ. Pewną rolę mogą
odgrywać inne nieanalizowane i niegenetyczne czynniki genetyczne.
W zależności od genotypu masz większe predyspozycje do pozytywnej odpowiedzi na ten lek. Pewną rolę mogą odgrywać inne
nieanalizowane i niegenetyczne czynniki genetyczne.
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3. Wyniki genetyczne
3.1. Z czego składają się wyniki?

3.2. Twoje wyniki genetyczne
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Farmakogenetyka: Kardiologia
Prawastatyna
Prawastatyna
jest
środkiem
obniżającym
poziom
cholesterolu, który należy do klasy leków znanych jako
statyny. Został on uzyskany z mikrobiologicznej
transformacji mevastatyny, pierwszej odkrytej statyny. Jest to
dihydroksykwas o otwartym pierścieniu z grupą 6'hydroksylową, który nie wymaga aktywacji in vivo.
Prawastatyna jest jedną ze statyn o najniższym działaniu;
uważa się jednak, że jej zwiększona hydrofilowość zapewnia
korzyści, takie jak minimalna penetracja przez błony
lipofilowe komórek obwodowych, zwiększona selektywność
dla tkanek wątroby i zmniejszone działania niepożądane w
porównaniu z lowastatyną i symwastatyną.

Gene
HMGCR

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs17244841

AA

Co mówi Twoja genetyka?
U pacjentów z genotypem AA leczonych statynami istnieje większe
prawdopodobieństwo odpowiedzi na leczenie, w porównaniu do
pacjentów z genotypem AT lub TT.
Inne czynniki genetyczne i kliniczne mogą również wpływać na
odpowiedź pacjenta na leczenie statynami.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15199031
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Farmakogenetyka: Kardiologia
Symwastatyna
Symwastatyna jest środkiem obniżającym poziom lipidów
uzyskanym syntetycznie z fermentacji Aspergillus terreus.
Jest
silnym
inhibitorem
reduktazy
3-hydroksy-3metyloglutarylo-koenzymu
A
(reduktazy
hydroksymetyloglutarylo-COA),
która
jest
enzymem
ograniczającym szybkość biosyntezy cholesterolu. Może
również zakłócać produkcję hormonów steroidowych. Z
powodu indukcji wątrobowych receptorów LDL zwiększa się
rozkład cholesterolu LDL.

Gene
SLCO1B1

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs4149056

TT

Co mówi Twoja genetyka?
U pacjentów z genotypem TT może występować zmniejszone ryzyko
miopatii związanej z symwastatyną.
Inne czynniki genetyczne i kliniczne mogą również wpływać na ryzyko
wystąpienia toksyczności u pacjenta.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28482130
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Farmakogenetyka: Kardiologia
Warfaryna
Warfaryna jest doustnym lekiem przeciwzakrzepowym
stosowanym w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów i
zatorów. Hamuje produkcję czynników krzepnięcia
zależnych od witaminy K, a tym samym zmniejsza zdolność
krzepnięcia krwi. Jej wolne działanie sprawia, że zazwyczaj
potrzeba więcej niż jednego dnia, aby zauważyć efekt po
pierwszej dawce. Istnieje pewne ryzyko związane z terapią
warfaryną, takie jak nadmierne krwawienie, interakcje między
lekami i wady wrodzone, dlatego pacjenci przyjmujący lek
powinni być dokładnie monitorowani przez lekarza. W celu
przeciwdziałania działaniu warfaryny można podawać
wysokie dawki witaminy K, chociaż całkowite zahamowanie
często występuje tylko do 12-24 godzin po podaniu.

Gene
VKORC1

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs9923231

TT

Co mówi Twoja genetyka?
U pacjentów z genotypem TT może występować zapotrzebowanie na
mniejszą dawkę warfaryny w porównaniu do pacjentów z genotypem CC
lub TC.
Inne czynniki genetyczne i kliniczne mogą również wpływać na
zapotrzebowanie pacjenta na dawkę warfaryny.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gtr/conditions/CN078029
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Farmakogenetyka: Kardiologia
Fenprocumon
Fenprokumon (sprzedawany pod markami Marcoumar,
Marcumar i Falithrom) jest długo działającym doustnym
lekiem przeciwzakrzepowym, pochodną kumaryny. Jest
antagonistą witaminy K, który hamuje krzepnięcie poprzez
blokowanie syntezy czynników krzepnięcia II, VII, IX i X.

Gene
VKORC1

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs9923231

TT

Co mówi Twoja genetyka?
Pacjenci z genotypem TT leczeni acenokumarolem lub fenprokumonem
mogą wymagać niższej dawki, niż pacjenci z genotypami TC lub CC. Inne
czynniki genetyczne i kliniczne mogą również wpływać na wymaganą
przez pacjenta dawkę podtrzymującą acenokumarolu lub fenprokumonu.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23423913
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Farmakogenetyka: Kardiologia
Hydrochlorotiazyd
Hydrochlorotiazyd
(HCTZ
lub
HCT)
jest
lekiem
moczopędnym, który jest często stosowany w leczeniu
wysokiego ciśnienia krwi i obrzęku z powodu gromadzenia
się płynów. Inne zastosowania obejmują kwasicę kanalików
nerkowych i zmniejszenie ryzyka wystąpienia kamieni
nerkowych u osób z wysokim poziomem wapnia w moczu.
W przypadku wysokiego ciśnienia krwi często zaleca się jako
leczenie pierwszego rzutu.

Gene
YEATS4

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs7297610

CC

Co mówi Twoja genetyka?
U pacjentów z genotypem CC i nadciśnieniem, leczonych
hydrochlorotiazydem, reakcja może być zwiększona w porównaniu do
pacjentów z genotypem TC lub TT. Inne czynniki genetyczne i kliniczne
mogą również wpływać na odpowiedź pacjenta na hydrochlorotiazyd.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22350108
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Farmakogenetyka: Neurologia
Amitryptylina
Amitryptylina (Elavil, tryptizol, laroksyl, sarotex, lentizol)
(również w postaci HCl) jest białym krystalicznym,
bezwonnym,
trójpierścieniowym
lekiem
przeciwdepresyjnym o posmaku lukrecji, rozpuszczalnym w
wodzie i zwykle podawanym w postaci tabletek. Jako lek
przeciwdepresyjny hamuje wychwyt zwrotny serotoniny i
noradrenaliny w prawie takiej samej proporcji. Jest
stosowany w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych. Należą
do nich duże zaburzenie depresyjne - jest najczęściej
stosowanym trójpierścieniowym lekiem przeciwdepresyjnym
i ma co najmniej taką samą skuteczność przeciw depresji jak
nowe,
selektywne
inhibitory
wychwytu
zwrotnego
serotoniny - zaburzenia lękowe (takie jak zaburzenie
paniczne i fobie) i rzadziej zespół nadpobudliwości z
deficytem uwagi i choroba afektywna dwubiegunowa. Jest
także przydatny w zapobieganiu migrenom; napięciowym
bólom głowy; bólom neuropatycznym związanym z
fibromialgią,
neuralgią
popółpaścową
i
neuropatią
cukrzycową; moczeniom nocnym; niektórym objawom
schizofrenii i psychozie depresyjnej; rzadziej stosowany w
leczeniu bezsenności.

Gene
CYP2C19

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs4244285

GG

Co mówi Twoja genetyka?
Pacjenci z genotypem GG leczeni amitryptyliną mogą mieć zwiększony
metabolizm amitryptyliny.
Oznacza to zmniejszone stężenie amitryptyliny w osoczu i zwiększone
stężenie nortryptyliny. Należy wziąć pod uwagę inne czynniki genetyczne
i kliniczne, które również mogą mieć wpływ na wymaganą przez pacjenta
dawkę.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16024198
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Farmakogenetyka: Neurologia
Leki przeciwdepresyjne
Uważa się, że leki przeciwdepresyjne działają poprzez
zwiększenie w mózgu poziomu grupy związków zwanych
neuroprzekaźnikami. Niektóre neuroprzekaźniki, takie jak
serotonina i noradrenalina mogą poprawić nastrój i emocje,
chociaż jest to proces, który jest wciąż przedmiotem badań.
Zwiększenie poziomu neuroprzekaźników może również
zmieniać sygnały bólowe wysyłane przez nerwy, co może
wyjaśniać, dlaczego niektóre leki przeciwdepresyjne mogą
pomóc w perspektywie długoterminowej łagodzić ból.

Gene
GRIK4

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs1954787

TC

Co mówi Twoja genetyka?
Pacjenci z genotypem TC mogą rzadziej reagować na leczenie
przeciwdepresyjne.
Inne czynniki genetyczne i kliniczne mogą również wpływać na
odpowiedź pacjenta na leki przeciwdepresyjne.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25303296
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Farmakogenetyka: Neurologia
Bupropion
Bupropion lub bupropion lub chlorbutyloketoamfetamina
(sprzedawany pod markami Odranal, Wellbutrin, Zyban,
Zyntabac, Voxra, Budeprion, Prexaton, Elontril lub Aplenzin;
a wcześniej znany jako amfibutamon) jest lekiem o
właściwościach psychostymulujących. Wskazany jako lek
przeciwdepresyjny, pomagający rzucić palenie, należące do
klasy inhibitorów wychwytu zwrotnego dopaminy i
noradrenaliny (IRDN).

Gene
ANKK1

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs1800497

GG

Co mówi Twoja genetyka?
U pacjentów z genotypem GG leczonych bupropionem istnieje większe
prawdopodobieństwo rzucenia palenia.
Jednak inne badanie przeczy tej tezie. Inne czynniki genetyczne i
kliniczne mogą również wpływać na zdolność pacjenta do rzucenia
palenia.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15492764
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Farmakogenetyka: Neurologia
Citalopram
Citalopram (nazwy marek: Celexa, Cipramil i inne) jest lekiem
przeciwdepresyjnym z klasy selektywnego inhibitora
wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Gene
CYP2C19

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs12248560

CC

Co mówi Twoja genetyka?
Pacjenci z genotypem CC mogą mieć obniżony metabolizm cytalopramu
lub escitalopramu w porównaniu do pacjentów z genotypem TT lub TC.
Inne czynniki genetyczne, w tym inne allele CYP2C19 * 2 rs4244285, * 3
rs4986893, oraz czynniki kliniczne mogą również wpływać na
metabolizm cytalopramu lub escitalopramu.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20531370

Ten raport nie jest ważny do użytku klinicznego lub diagnostycznego. Strona 17 z 47
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Farmakogenetyka: Neurologia
Klomipramina
Klomipramina, sprzedawana między innymi pod marką
Anafranil,
jest
trójpierścieniowym
lekiem
przeciwdepresyjnym (ACT), stosowanym w leczeniu
zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, napadów paniki,
większych zaburzeń depresyjnych i przewlekłego bólu. Może
zmniejszyć ryzyko samobójstwa u osób w wieku powyżej 65
lat.

Gene
CYP2C19

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs4244285

GG

Co mówi Twoja genetyka?
Pacjenci z genotypem GG mogą mieć zwiększony metabolizm
klomipraminy w porównaniu do pacjentów z genotypem AG lub AA. Inne
czynniki genetyczne i kliniczne mogą również wpływać na metabolizm
klomipraminy u pacjenta.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16024198

Ten raport nie jest ważny do użytku klinicznego lub diagnostycznego. Strona 18 z 47
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Farmakogenetyka: Neurologia
Escitalopram
Escitalopram, znany między innymi pod marką Lexapro i
Cipralex, jest lekiem przeciwdepresyjnym z klasy
selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny
(SSRI). Jest zatwierdzony przez US Food and Drug
Administration USA (FDA) w leczeniu dorosłych i dzieci w
wieku powyżej 12 lat z poważnymi zaburzeniami
depresyjnymi (MDD) lub uogólnionymi zaburzeniami
lękowymi (GAD).

Gene
CYP2C19

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs12248560

CC

Co mówi Twoja genetyka?
Pacjenci z genotypem CC mogą mieć obniżony metabolizm cytalopramu
lub escitalopramu w porównaniu do pacjentów z genotypem TT lub TC.
Inne czynniki genetyczne, w tym inne allele CYP2C19 * 2 rs4244285, * 3
rs4986893, oraz czynniki kliniczne mogą również wpływać na
metabolizm cytalopramu lub escitalopramu.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17625515

Ten raport nie jest ważny do użytku klinicznego lub diagnostycznego. Strona 19 z 47

Test farmakogenetyczny 24Genetics, Mike. CP00000000

Farmakogenetyka: Neurologia
Karbamazepina
Karbamazepina (CBZ), która jest sprzedawana między innymi
pod marką Tegretol, jest lekiem stosowanym przede
wszystkim w leczeniu padaczki i bólu neuropatycznego. Nie
jest skuteczny w przypadku kryzysów nieobecności lub
napadów mioklonicznych. Jest stosowany w schizofrenii
wraz z innymi lekami i jako środek drugiej linii w chorobie
afektywnej dwubiegunowej.

Gene
EPHX1

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs2234922

AG

Co mówi Twoja genetyka?
Pacjenci z genotypem AG mogą wymagać zwiększenia dawki
karbamazepiny w porównaniu z pacjentami z genotypem AA lub GG,
chociaż jedno z badań wykazało sprzeczne wyniki. Inne czynniki
genetyczne i kliniczne mogą również mieć wpływ na wymaganą dawkę
karbamazepiny.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23252947

Ten raport nie jest ważny do użytku klinicznego lub diagnostycznego. Strona 20 z 47
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Farmakogenetyka: Neurologia
Arypiprazol
Arypiprazol, sprzedawany między innymi pod marką Abilify,
jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym. Jest zalecany
i stosowany głównie w leczeniu schizofrenii i choroby
afektywnej dwubiegunowej. Inne zastosowania obejmują
dodatkowe leczenie poważnych zaburzeń depresyjnych,
tików i drażliwości związanej z autyzmem.

Gene
MC4R

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs489693

AC

Co mówi Twoja genetyka?
Pacjenci ze schizofrenią, zaburzeniem schizoafektywnym lub
zaburzeniem ze spektrum autyzmu i genotypem AC mogą mieć mniejsze
szanse na zwiększenie masy ciała i hipertriglicerydemię podczas
przyjmowania amisulprydu, arypiprazolu, klozapiny, olanzapiny,
paliperydonu, kwetiapiny, zyprazydonu lub rysperydonu, chociaż jedno
badanie zaprzecza tym wynikom. Inne czynniki kliniczne i genetyczne
również mogą odgrywać rolę.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22566560

Ten raport nie jest ważny do użytku klinicznego lub diagnostycznego. Strona 21 z 47

Test farmakogenetyczny 24Genetics, Mike. CP00000000

Farmakogenetyka: Neurologia
Klozapina
Klozapina, sprzedawana między innymi pod marką Clozaril,
jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym. Jest
stosowany głównie w schizofrenii, która nie poprawia się po
zastosowaniu innych leków przeciwpsychotycznych. U osób
ze schizofrenią i zaburzeniem schizoafektywnym wskaźnik
zachowań samobójczych może się zmniejszyć.

Gene
ANKK1

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs1800497

GG

Co mówi Twoja genetyka?
U pacjentów z genotypem GG może występować zmniejszone, ale nie
nieistniejące ryzyko działań niepożądanych, w tym hiperprolaktynemii i
przyrostu masy ciała, ale niższe ryzyko późnych dyskinez podczas
leczenia lekami przeciwpsychotycznymi, w porównaniu z pacjentami z
genotypem AA lub AG. Inne czynniki genetyczne i kliniczne mogą
również wpływać na ryzyko wystąpienia u pacjenta działań
niepożądanych.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20714340

Ten raport nie jest ważny do użytku klinicznego lub diagnostycznego. Strona 22 z 47
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Farmakogenetyka: Neurologia
Haloperidol
Haloperidol, sprzedawany między innymi pod nazwą
handlową
Haldol,
jest
typowym
lekiem
przeciwpsychotycznym. Haloperidol stosuje się w leczeniu
schizofrenii, tików w zespole Tourette'a, manii w chorobie
afektywnej dwubiegunowej, nudności i wymiotów,
majaczenia, ostrej psychozy i halucynacji w odstawianiu
alkoholu.

Gene
MC4R

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs489693

AC

Co mówi Twoja genetyka?
Los pacientes con esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo o trastorno
del espectro autista y genotipo AC pueden tener una menor probabilidad
de aumento de peso e hipertrigliceridemia cuando toman amisulprida,
aripiprazol, clozapina, olanzapina, haloperidol, paliperidona, quetiapina,
ziprasidona o risperidona, aunque esto se contradice en un estudio. Otros
factores clínicos y genéticos también pueden influir.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22566560

Ten raport nie jest ważny do użytku klinicznego lub diagnostycznego. Strona 23 z 47
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Farmakogenetyka: Neurologia
Olanzapina
Olanzapina (pierwotnie marka Zyprexa) jest lekiem
przeciwpsychotycznym stosowanym w leczeniu schizofrenii
i choroby afektywnej dwubiegunowej. Jest ogólnie
klasyfikowana jako atypowy lek przeciwpsychotyczny, nowa
generacja leków przeciwpsychotycznych. Wydaje się, że ma
nieco większą skuteczność w leczeniu schizofrenii
(szczególnie objawów negatywnych) i niższe ryzyko
wywoływania zaburzeń ruchowych niż typowe leki
przeciwpsychotyczne.

Gene
ANKK1

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs1800497

GG

Co mówi Twoja genetyka?
U pacjentów z genotypem GG może występować zmniejszone, ale nie
nieistniejące ryzyko działań niepożądanych, w tym hiperprolaktynemii i
przyrostu masy ciała, ale niższe ryzyko późnych dyskinez podczas
leczenia lekami przeciwpsychotycznymi, w porównaniu z pacjentami z
genotypem AA lub AG. Inne czynniki genetyczne i kliniczne mogą
również wpływać na ryzyko wystąpienia u pacjenta działań
niepożądanych.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23859574

Ten raport nie jest ważny do użytku klinicznego lub diagnostycznego. Strona 24 z 47
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Farmakogenetyka: Neurologia
Paliperydon
Paliperydon, sprzedawany między innymi pod marką Invega,
jest antagonistą dopaminy i antagonistą 5-HT2A w klasie
atypowych leków przeciwpsychotycznych. Invega to
preparat paliperydonu o przedłużonym uwalnianiu, który
wykorzystuje system przedłużonego uwalniania, aby
umożliwić podawanie raz dziennie.

Gene
MC4R

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs489693

AC

Co mówi Twoja genetyka?
Los pacientes con esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo o trastorno
del espectro autista y genotipo AC pueden tener una menor probabilidad
de aumento de peso e hipertrigliceridemia cuando toman amisulprida,
aripiprazol, clozapina, olanzapina, haloperidol, paliperidona, quetiapina,
ziprasidona o risperidona, aunque esto se contradice en un estudio. Otros
factores clínicos y genéticos también pueden influir.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23920449

Ten raport nie jest ważny do użytku klinicznego lub diagnostycznego. Strona 25 z 47
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Farmakogenetyka: Neurologia
Rysperydon
Risperidon, sprzedawany między innymi pod marką
Risperdal, jest lekiem przeciwpsychotycznym. Jest
stosowany głównie w leczeniu schizofrenii, choroby
afektywnej dwubiegunowej i drażliwości u osób z
autyzmem. Przyjmuje się go doustnie lub we wstrzyknięciu
domięśniowym.

Gene
DRD2

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs1799978

TT

Co mówi Twoja genetyka?
U pacjentów z genotypem TT w przypadku schizofrenii leczonej
rysperydonem istnieje większe prawdopodobieństwo poprawy objawów
w porównaniu z pacjentami z genotypem CC. Inne czynniki genetyczne i
kliniczne mogą również wpływać na odpowiedź pacjenta na rysperydon.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18855532

Ten raport nie jest ważny do użytku klinicznego lub diagnostycznego. Strona 26 z 47

Test farmakogenetyczny 24Genetics, Mike. CP00000000

Farmakogenetyka: Neurologia
Ziprasidon
Ziprasidon, sprzedawany między innymi pod marką Geodon,
jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym stosowanym
w leczeniu schizofrenii, a także ostrej manii i stanów
mieszanych związanych z zaburzeniem afektywnym
dwubiegunowym.

Gene
MC4R

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs489693

AC

Co mówi Twoja genetyka?
Pacjenci ze schizofrenią, zaburzeniem schizoafektywnym lub
zaburzeniem ze spektrum autyzmu i genotypem AC mogą mieć mniejsze
szanse na zwiększenie masy ciała i hipertriglicerydemię podczas
przyjmowania amisulprydu, arypiprazolu, klozapiny, olanzapiny,
paliperydonu, kwetiapiny, zyprazydonu lub rysperydonu, chociaż jedno
badanie zaprzecza tym wynikom. Inne czynniki kliniczne i genetyczne
również mogą odgrywać rolę.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22566560

Ten raport nie jest ważny do użytku klinicznego lub diagnostycznego. Strona 27 z 47
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Farmakogenetyka: Neurologia
Amisulpryd
Amisulpryd, sprzedawany między innymi pod marką Solian,
jest lekiem przeciwpsychotycznym stosowanym w leczeniu
schizofrenii. Jest ogólnie klasyfikowany jako nowa generacja
leków przeciwpsychotycznych, tak zwanych atypowych
leków przeciwpsychotycznych.

Gene
MC4R

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs489693

AC

Co mówi Twoja genetyka?
Los pacientes con esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo o trastorno
del espectro autista y genotipo AC pueden tener una menor probabilidad
de aumento de peso e hipertrigliceridemia cuando toman amisulprida,
aripiprazol, clozapina, olanzapina, haloperidol, paliperidona, quetiapina,
ziprasidona o risperidona, aunque esto se contradice en un estudio. Otros
factores clínicos y genéticos también pueden influir.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22566560

Ten raport nie jest ważny do użytku klinicznego lub diagnostycznego. Strona 28 z 47
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Farmakogenetyka: Neurologia
Kwetiapina
Kwetiapina, sprzedawana między innymi jako Seroquel, jest
atypowym środkiem przeciwpsychotycznym stosowanym w
leczeniu schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej i
poważnych zaburzeń depresyjnych.

Gene
MC4R

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs489693

AC

Co mówi Twoja genetyka?
Los pacientes con esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo o trastorno
del espectro autista y genotipo AC pueden tener una menor probabilidad
de aumento de peso e hipertrigliceridemia cuando toman amisulprida,
aripiprazol, clozapina, olanzapina, haloperidol, paliperidona, quetiapina,
ziprasidona o risperidona, aunque esto se contradice en un estudio. Otros
factores clínicos y genéticos también pueden influir.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22566560

Ten raport nie jest ważny do użytku klinicznego lub diagnostycznego. Strona 29 z 47

Test farmakogenetyczny 24Genetics, Mike. CP00000000

Farmakogenetyka: Ból
Meperydyna
Petydyna (INN), ogólnie znana jako meperydyna, to lek
przeciwbólowy o działaniu narkotycznym, który działa jako
depresorem układu nerwowego i jest stosowany do
łagodzenia bólu o średniej lub wysokiej intensywności. Ten
lek jest znany przede wszystkim pod nazwami handlowymi
Dolantin, Demerol i Dolargan.

Gene
CREB1

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs2952768

TC

Petydyna należy do grupy syntetycznych opioidów, a
dokładniej do rodziny fenylopiperydyn (rodzina o strukturze i
właściwościach farmakologicznych innych niż leki z rodziny
fenylopropyloamin, takich jak metadon). Podobnie jak inne
opioidy, powoduje uzależnienie i zespół odstawienia, jeśli
zostanie odstawiona nagle po kilku dniach podawania,
dlatego dawkę należy zmniejszać stopniowo.
Ma wyjątkową właściwość wśród opioidów do blokowania
kanałów jonowych, w ten sposób zapewnia również
działanie przeciwbólowe poprzez miejscowy mechanizm
znieczulający.

Co mówi Twoja genetyka?
Pacjenci z genotypem TC mogą mieć niższe zapotrzebowanie na
opioidowe środki przeciwbólowe po operacji.
Inne czynniki genetyczne i kliniczne również mogą odgrywać rolę.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23183491

Ten raport nie jest ważny do użytku klinicznego lub diagnostycznego. Strona 30 z 47
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Farmakogenetyka: Ból
Morfina
Morfina jest substancją kontrolowaną, agonistą opioidów
stosowanym w premedykacji, znieczuleniu, analgezji,
leczeniu bólu związanego z niedokrwieniem mięśnia
sercowego oraz duszności związanej z ostrą niewydolnością
lewej komory i obrzękiem płuc. Jest to biały, krystaliczny,
bezwonny i rozpuszczalny w wodzie proszek.

Gene
CREB1

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs2952768

TC

Co mówi Twoja genetyka?
Pacjenci z genotypem TC mogą mieć niższe zapotrzebowanie na
opioidowe środki przeciwbólowe po operacji.
Inne czynniki genetyczne i kliniczne mogą wpływać na zapotrzebowanie
pacjenta na dawkę opioidu.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23183491

Ten raport nie jest ważny do użytku klinicznego lub diagnostycznego. Strona 31 z 47
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Farmakogenetyka: Ból
Pentazocyna
Pentazocyna jest bardzo silnym syntetycznym opioidowym
lekiem
przeciwbólowym
z
serii
Benzazocine
(Benzomorphan). Pentazocyna jest sprzedawana pod
wieloma nazwami, takimi jak Talwin (z naloksonem) i
Talacen (z paracetamolem).

Gene
CREB1

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs2952768

TC

Co mówi Twoja genetyka?
Pacjenci z genotypem TC mogą mieć niższe zapotrzebowanie na
opioidowe środki przeciwbólowe po operacji.
Inne czynniki genetyczne i kliniczne mogą wpływać na zapotrzebowanie
pacjenta na dawkę opioidu.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23183491

Ten raport nie jest ważny do użytku klinicznego lub diagnostycznego. Strona 32 z 47
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Farmakogenetyka: Ból
Aspiryna
Kwas acetylosalicylowy lub AAS (C9H8O4), popularnie znany
jako aspiryna, nazwa marki, która stała się powszechnie
stosowana, jest lekiem z rodziny salicylanów. Jest stosowany
jako lek uśmierzający ból (przeciwbólowy), gorączkę
(przeciwgorączkowy) i stany zapalne (przeciwzapalny), ze
względu
na
nieselektywne
hamujące
działanie
cyklooksygenazy.

Gene
PTGS1

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs10306114

AA

Co mówi Twoja genetyka?
U pacjentów z genotypem AA leczonych aspiryną mogą wystąpić
zmniejszone, ale nie nieobecne, ryzyko braku odpowiedzi na aspirynę w
porównaniu z pacjentami z genotypem AG lub GG. Inne czynniki
genetyczne i kliniczne mogą również wpływać na odpowiedź pacjenta na
aspirynę.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16493486

Ten raport nie jest ważny do użytku klinicznego lub diagnostycznego. Strona 33 z 47
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Farmakogenetyka: Ból
Alfentanil
Alfentanil (R-39209, nazwa handlowa Alfenta, Rapifen w
Australii) jest silnym, ale krótko działającym syntetycznym
lekiem przeciwbólowym stosowanym w znieczuleniu
chirurgicznym.

Gene
OPRM1

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs1799971

AA

Co mówi Twoja genetyka?
Osoby z genotypem AA mogą doświadczyć zwiększonej skuteczności
opioidów w leczeniu bólu i leków związanych z opioidami w leczeniu
uzależnienia i mogą wymagać zmniejszenia dawki opioidów w
porównaniu z osobami z genotypami AG i GG. . Jednak niektóre badania
przeczą tej tezie. Inne czynniki genetyczne i kliniczne mogą również
wpływać na skuteczność leczenia.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19605407

Ten raport nie jest ważny do użytku klinicznego lub diagnostycznego. Strona 34 z 47

Test farmakogenetyczny 24Genetics, Mike. CP00000000

Farmakogenetyka: Ból
Buprenorfina
Buprenorfina, sprzedawana między innymi pod marką
Subutex, jest opioidem stosowanym w łagodnym ostrym
bólu i umiarkowanym bólu przewlekłym.

Gene
CREB1

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs2952768

TC

Co mówi Twoja genetyka?
U pacjentów z genotypem TC może wystąpić zmniejszenie
zapotrzebowania na opioidowe środki przeciwbólowe po operacji w
porównaniu do pacjentów z genotypem CC. Inne czynniki genetyczne i
kliniczne mogą wpływać na zapotrzebowanie pacjenta na dawkę opioidu.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23183491

Ten raport nie jest ważny do użytku klinicznego lub diagnostycznego. Strona 35 z 47
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Farmakogenetyka: Ból
Fentanyl
Fentanyl, znany również jako fentanest (nazwa handlowa),
jest krótko działającym, szybko efektywnym opioidowym
lekiem przeciwbólowym.

Gene
CREB1

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs2952768

TC

Co mówi Twoja genetyka?
U pacjentów z genotypem TC może wystąpić zmniejszenie
zapotrzebowania na opioidowe środki przeciwbólowe po operacji w
porównaniu do pacjentów z genotypem CC. Inne czynniki genetyczne i
kliniczne mogą wpływać na zapotrzebowanie pacjenta na dawkę opioidu.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23183491

Ten raport nie jest ważny do użytku klinicznego lub diagnostycznego. Strona 36 z 47
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Farmakogenetyka: Ból
Naltrekson
Naltrekson jest lekiem stosowanym przede wszystkim w
leczeniu uzależnienia od alkoholu i uzależnienia od opiatów.
Naltrekson jest czystym antagonistą opioidów i działa
poprzez blokowanie aktywności opioidów.

Gene
OPRM1

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs1799971

AA

Co mówi Twoja genetyka?
Osoby z genotypem AA mogą doświadczyć zwiększonej skuteczności
opioidów w leczeniu bólu i leków związanych z opioidami w leczeniu
uzależnienia i mogą wymagać zmniejszenia dawki opioidów w
porównaniu z osobami z genotypami AG i GG. . Jednak niektóre badania
przeczą tej tezie. Inne czynniki genetyczne i kliniczne mogą również
wpływać na skuteczność leków opioidowych u pacjenta.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18250251
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Farmakogenetyka: Ból
Tramadol
Tramadol, sprzedawany między innymi pod marką Ultram,
jest opioidowym lekiem przeciwbólowym stosowanym w
leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do umiarkowanie
silnego.

Gene
OPRM1

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs1799971

AA

Co mówi Twoja genetyka?
Osoby z genotypem AA mogą doświadczyć większej skuteczności
opiatów i mogą wymagać zmniejszenia dawki. Jednak niektóre badania
przeczą tej tezie. Inne czynniki genetyczne i kliniczne również mogą
odgrywać rolę.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21837673
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Farmakogenetyka: Onkologia
Metotreksat
Metotreksat, znany również pod skrótem MTX, jest
analogiem kwasu foliowego stosowanym w leczeniu raka i
chorób autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne
zapalenie stawów i łuszczyca. Wykazuje silne działanie
przeciwzapalne w wyniku hamowania enzymu, zmniejszenia
różnych elementów metabolicznych i gromadzenia się
adenozyny
zarówno
wewnątrzkomórkowej,
jak
i
pozakomórkowej

Gene
MTHFR

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs1801133

GG

W tym badaniu należy podkreślić, że mogą mieć również
wpływ inne czynniki genetyczne i kliniczne. Oraz że
powiązanie to było sprzeczne lub nie zostało potwierdzone
w wielu badaniach.

Co mówi Twoja genetyka?
Pacjenci z genotypem GG i białaczką lub chłoniakiem leczeni
metotreksatem: 1) mogą wykazywać lepszą odpowiedź na leczenie 2)
może występować mniejsze ryzyko toksyczności 3) mogą wymagać
wyższej dawki metotreksatu i 4) może występować niższe ryzyko
niedoboru folianów w porównaniu do pacjentów o genotypie AA lub AG.
Inne czynniki genetyczne i kliniczne również mogą odgrywać rolę.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22143415
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Farmakogenetyka: Onkologia
Winkrystyna
Winkrystyna
jest
przeciwnowotworowym
alkaloidem
izolowanym z barwinka Vinca Rosea. Jest sprzedawany pod
różnymi markami, z których wiele ma różny skład, takie jak
Marqibo (zastrzyk liposomalny) i Vincasar. Winkrystyna jest
wskazana w leczeniu ostrej białaczki, chłoniaka złośliwego,
choroby Hodgkina, ostrej erythremii i ostrej panmyelozy.
Siarczan winkrystyny jest często wybierany w ramach
chemioterapii ze względu na brak znacznej supresji szpiku
kostnego (w zalecanych dawkach) i toksyczność kliniczną
(neuropatia).

Gene
LOC1009

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs924607

TT

Co mówi Twoja genetyka?
U pacjentów z genotypem TT może wystąpić zwiększone ryzyko rozwoju
chorób obwodowego układu nerwowego podczas leczenia winkrystyną
w porównaniu z pacjentami z genotypem CC lub TC. Inne czynniki
genetyczne i kliniczne mogą również wpływać na odpowiedź pacjenta na
winkrystynę.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25710658
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Farmakogenetyka: Onkologia
Fluorouracyl, kapecytabina, analogi pirymidyny
Fluorouracyl, kapecytabina, analogi pirymidynowe, tegafur i
nowotwory:
5-fluorouracyl, znany również jako 5-FU, jest silnym
antymetabolitem stosowanym w leczeniu raka. Jest to lek,
który blokuje reakcję metylacji kwasu dezoksyurydylowego
w celu przekształcenia go w kwas tymidylowy poprzez
hamowanie enzymu ważnego dla syntezy tymidyny, która,
będąc częścią cząsteczki DNA zatrzymuje jej tworzenie. Lek
jest specyficzny dla cyklu fazy komórkowej, fazy S. 5Fluorouracyl bierze udział w syntezie DNA i w ograniczonym
stopniu hamuje tworzenie RNA. Oba działania łączą się w
celu wytworzenia nierównowagi metabolicznej, która
powoduje śmierć komórki. Hamująca aktywność leku, ze
względu na jego analogię z uracylem, wpływa na szybki
wzrost komórek nowotworowych, które preferencyjnie
wykorzystują cząsteczkę uracylu do biosyntezy kwasu
nukleinowego. Skutki pozbawienia DNA i RNA atakują
komórki, które rosną i mnożą się w sposób niekontrolowany
bardziej niż normalne komórki.

Gene
DPYD

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs67376798

TT

Co mówi Twoja genetyka?
Pacjenci z genotypem TT leczeni chemioterapią opartą na
fluoropirymidynie mogą mieć 1) zwiększoną eliminację leku oraz 2)
obniżone, ale nie nieobecne ryzyko i obniżenie toksyczności leku,
szczególnie biegunki. Połączenie (FOLFOX, FOLFIRI lub FEC) i podawanie
leku może wpływać na ryzyko toksyczności. Inne czynniki genetyczne i
kliniczne również mogą odgrywać rolę.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17700593
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Farmakogenetyka: Onkologia
Cisplatyna
Cisplatyna lub cis-diaminodichloroplatyna (II) (CDDP) to lek
na bazie platyny stosowany w chemioterapii w leczeniu
różnych rodzajów nowotworów, w tym mięsaków,
niektórych raków (np. Drobnokomórkowego raka płuca, raka
jajnika), chłoniaków i guzów zarodkowych.

Gene
XPC

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs2228001

GG

Co mówi Twoja genetyka?
U pacjentów z genotypem GG może wystąpić zwiększone ryzyko
toksyczności podczas leczenia cisplatyną, w tym utraty słuchu i
neutropenii, w porównaniu do pacjentów z genotypem TT. Inne czynniki
genetyczne i kliniczne mogą również wpływać na ryzyko wystąpienia
toksyczności u pacjenta.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19434073
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Farmakogenetyka: Onkologia
Irinotekan
Irynotekan
jest
lekiem
stosowanym
w
leczeniu
nowotworów. Jest pochodną kamptotecyny, substancji
pozyskiwanej
z
drzewa
Camptotheca
acuminata,
pochodzącego z Chin.

Gene
UGT1A1

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs4148323

GG

Co mówi Twoja genetyka?
U pacjentów z genotypem GGcierpiących na raka, którzy są leczeni
schematami chemioterapii opartymi na irynotekanie, może wystąpić
zmniejszone ryzyko neutropenii w porównaniu z pacjentami z
genotypem AA. Inne czynniki genetyczne i kliniczne mogą również
oddziaływać na ryzyko neutropenii u pacjenta.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19299905
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Farmakogenetyka: Onkologia
Merkaptopuryna
Merkaptopuryna, zwana także 6-merkaptopuryną lub w
skrócie 6-MP, jest lekiem immunosupresyjnym stosowanym
w leczeniu niektórych rodzajów raka, głównie ostrej
białaczki limfocytowej. Jest również stosowany w leczeniu
innych chorób, w tym wrzodziejącego zapalenia jelita
grubego i choroby Crohna.

Gene
NUDT15

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs116855232

CC

Co mówi Twoja genetyka?
U pacjentów z genotypem CC leczonych tiopurynami z powodu zapalnej
choroby jelit (IBD) lub ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) może
występować zmniejszone, ale nie nieobecne, ryzyko rozwoju leukopenii,
neutropenii lub łysienia. Pacjenci mogą również tolerować wyższe dawki
tiopuryny i występuje niższe prawdopodobieństwo zaprzestania leczenia
tiopuryną. Inne czynniki również mogą mieć wpływ.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25624441
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Farmakogenetyka: Inne
Takrolimus
Takrolimus (również FK-506 lub Fujimycyna) jest lekiem
immunosupresyjnym, który stosuje się głównie po
przeszczepie narządu w celu zmniejszenia aktywności
układu odpornościowego pacjenta, a w związku z tym
zmniejszenia ryzyka odrzucenia narządu. Jest także
stosowany w preparatach do stosowania miejscowego w
leczeniu ciężkiego atopowego zapalenia skóry, ciężkiego
opornego
zapalenia
błony
naczyniowej
oka,
po
przeszczepach szpiku kostnego i bielactwa nabytego.
Takrolimus jest chemicznie znany jako makrolid. Zmniejsza
aktywność
izomerazy
peptydylo-prolilowej
poprzez
wiązanie z immunofiliną FKBP-12 (białko wiążące FK506),
tworząc nowy kompleks. Ten kompleks FKBP12-FK506
oddziałuje i hamuje kalcyneurynę, hamując w ten sposób
transdukcję sygnału limfocytów T i transkrypcję IL-2.

Gene
CYP3A5

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs2740574

TT

Co mówi Twoja genetyka?
Biorcy przeszczepu z genotypem TT (CYP3A4) mogą wymagać
zmniejszonej dawki takrolimusu w porównaniu do pacjentów z
genotypem TC lub CC. Inne czynniki genetyczne i kliniczne, takie jak
CYP3A5, mogą również wpływać na zapotrzebowanie pacjenta na dawkę.

Więcej informacji:
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Farmakogenetyka: Inne
Viagra (Sildenfail)
Cytrynian sildenafilu (związek UK-92.480), sprzedawany pod
marką Viagra, Revatio i innymi, jest lekiem stosowanym w
leczeniu zaburzeń erekcji i tętniczego nadciśnienia płucnego
(PPH). Zwiększa poziom drugiego przekaźnika, cGMP,
poprzez hamowanie jego degradacji przez fosfodiesterazę
typu 5 (PDE5). PDE5 występuje w szczególnie wysokich
stężeniach w ciałach jamistych, tkance erekcyjnej penisa.
Znajduje się również w siatkówce i śródbłonku
naczyniowym. Zwiększone cGMP powoduje rozszerzenie
naczyń krwionośnych, co ułatwia wytwarzanie i utrzymanie
erekcji.

Gene
GNB3

Twoja mapa
genetyczna
SNP
Genotypu
rs5443

CC

Co mówi Twoja genetyka?
Pacjenci z genotypem CC i zaburzeniami erekcji leczeni syldenafilem są
mniej podatni na wystąpienie pozytywnej erekcji jest niż pacjenci z
genotypem TT. Inne czynniki genetyczne i kliniczne mogą również
wpływać na skuteczność leczenia syldenafilem.

Więcej informacji:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12576843
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