Aποτοξίνωση

Αγαπητή κα. ΟΝΟΜΑ

Το δείγμα σας έφτασε στις 00/00/0021 στο εργαστήριο για ανάλυση και
αξιολογήθηκε σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας εργαστηρίου (ISO 15189). Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν και επιβεβαιώθηκαν
από δύο ανεξάρτητους γενετιστές και μοριακούς βιολόγους. Μετά την
λήψη των αποτελεσμάτων, συντάχθηκε η προσωπική σας αναφορά. Θα
θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη σας και ελπίζουμε να
μείνετε ικανοποιημένη από τις υπηρεσίες μας. Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε
ερωτήσεις και προτάσεις. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Εκτιμούμε τα σχόλιά σας, διότι αποτελεί βασικό τρόπο βελτίωσης των
υπηρεσιών μας.
Αποτελέσματα προσωπικής ανάλυσης για:
Ημερομηνία Γέννησης: 00/00/1900
Αριθμός Παραγγελίας:
Ελπίζουμε ότι η ανάλυση ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας.
Θερμούς χαιρετισμούς,

Γεώργιος Δεδούσης
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Καθηγητής Μοριακής Γενετικής - Διατροφογενετικής
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Αποτοξίνωση
Αποτελέσματα προσωπικής ανάλυσης για:
Ονοματεπώνυμο:
Ημερομηνία Γέννησης: 00/00/1900
Αριθμός Παραγγελίας:

Αυτή η αναφορά περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που είναι εξαιρετικά εμπιστευτικά και πρέπει να διασφαλιστεί η
προστασία τωιν δεδομένων αυτών.
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Αποτοξίνωση – Φάση 1
Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH) είναι κοινοί ατμοσφαιρικοί ρύποι που
παράγονται κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων, όπως ο άνθρακας, το φυσικό αέριο
και το πετρέλαιο. Αυτοί οι ρύποι εισέρχονται στο σώμα μέσω αρκετών διαδρομών: σε
τρόφιμα και πόσιμο νερό, μέσω των πνευμόνων, όταν εισπνέονται αναθυμιάσεις, ακόμη και
απευθείας μέσω του δέρματος. Μόλις βρεθούν στο σώμα μας, μπορούν να προκαλέσουν
πολλούς διαφορετικούς τύπους ασθενειών.
Ορισμένα γονίδια είναι υπεύθυνα για την παραγωγή σημαντικών ενζύμων που συμβάλουν
στην αποτοξίνωση. Αυτά τα ένζυμα συνδέονται με τους ρύπους στο σώμα και τα καθιστούν
αβλαβή. Εάν αυτά τα γονίδια έχουν μειωμένη λειτουργία, η έκθεση σε αυτούς τους ρύπους
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία σας. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό για τα άτομα
γενετικά είναι μη προστατευμένα, λόγω μη επαρκούς δράσης των ενζύμων αυτών, να
γνωρίζουν τον αυξημένο κίνδυνο τους και να ελαχιστοποιούν την επαφή με τους ρύπους
για να παραμείνουν υγιείς.

Η γενετική σας ανάλυση αποκάλυψε τα εξής:
Γενετικά χαρακτηριστικά
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ΓΟΝΙΔΙΟ

rs NCBI

ΠΟΛΥΜΟΡΦΥΣΜΟΣ

ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ

CYP1A1

rs4646903

T>C

T/T

CYP1B1

rs1056836

C>G

C/C

Περίληψη αποτελεσμάτων
▶ Η αποτοξίνωση της φάσης 1 δεν περιορίζεται.
▶ Η αποτοξίνωση καπνού και αιθάλης (ψητά τρόφιμα) δεν περιορίζεται.

Αποτελεσματικότητα αποτοξίνωσης φάσης 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ

Αποτοξίνωση καπνού και αιθάλης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ

05

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ

Αποτοξίνωση – Φάση 2
Τα γονίδια αποτοξίνωσης παράγουν ένζυμα που δεσμεύουν και εξουδετερώνουν τοξικές
ουσίες που βρίσκονται συχνά σε βιομηχανικούς διαλύτες, ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα ή
εντομοαπωθητικά σπρέι, και επίσης εξουδετερώνουν τοξικά βαρέα μέταλλα, όπως υδράργυρος, μόλυβδος και κάδμιο. Εφόσον λειτουργούν αποτελεσματικά, τα σχετιζόμενα γονίδια
διασφαλίζουν ότι οι τοξικές αυτές ουσίες φιλτράρονται αποτελεσματικά από το σώμα σας.
Ωστόσο, αυτά τα γονίδια μπορούν να φέρουν χαρακτηριστικά που εμποδίζουν το σώμα να
αποτοξινώσει επαρκώς αυτές τις ουσίες. Αυτά τα χαρακτηριστικά αυξάνουν σημαντικά τον
κίνδυνο πολλών διαφορετικών τύπων καρκίνου και συνδρόμου χρόνιας κόπωσης.

Γενετικά χαρακτηριστικά
SYMBOL

rs NCBI

POLYMORPH

GENOTYPE

GSTM1

Null allele

Null allele

INS

GSTT1

Null allele

Null allele

INS

GSTP1

rs1695

A>G

A/A

Περίληψη των αποτελεσμάτων
Φάση 2
▶ Η αποτοξίνωση φυτοφαρμάκων, χημικών ουσιών και βαρέων μετάλλων δεν περιορίζεται.
▶ Οι ανάγκες σας για ασβέστιο, σελήνιο και ψευδάργυρο είναι φυσιολογική

Αποτελεσματικότητα αποτοξίνωσης φάσης 2:

Αποτοξίνωση βαρέων μετάλλων:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ

Αποτοξίνωση φυτοφαρμάκων, χημικών, μυκητοκτόνων,
ζιζανιοκτόνων και εντομοαπωθητικών σπρέι
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
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ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ

Οξειδωτικό στρες και ελεύθερες ρίζες
Οι ελεύθερες ρίζες δημιουργούνται στα κύτταρα κατά τη μετατροπή ενέργειας, ενώ βλάπτουν τα
μόρια γύρω τους μέσω μιας αλυσιδωτής αντίδρασης. Πρέπει να εξουδετερώνονται γρήγορα από το
σώμα. Η ανισορροπία μεταξύ του σχηματισμού και της εξουδετέρωσης των ελεύθερων ριζών είναι
γνωστή ως οξειδωτικό στρες, όπου αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη
γήρανση του σώματος και του δέρματος σας.
Ορισμένα γονίδια είναι υπεύθυνα για την εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών. Δυστυχώς, πολλοί
άνθρωποι είναι γενετικά μη προστατευμένα λόγω μειωμένης δράσης απαραίτητων ενζύμων που
συμβάλουν στην απομάκρυνση των ελευθέρων ριζών. Εάν το σώμα σας δεν έχει την ικανότητα να
εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες, θα πρέπει να καταναλώνετε υψηλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικών (όπως βήτα-καροτένιο, βιταμίνη C, βιταμίνη Ε και ακετυλοκυστεΐνη) που θα αυξήσουν την
ικανότητα του σώματός σας να αντιστέκεται στο οξειδωτικό στρες.
Το συνένζυμο Q10 είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που είναι ικανό να εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες, αλλά μόνο αφού μετατραπεί στην ενεργή του μορφή, την ουμπικινόλη, από ένα συγκεκριμένο γονίδιο. Εάν αυτό το γονίδιο δεν λειτουργεί, το συνένζυμο Q10 δεν μπορεί να μετατραπεί
σε ουμπικινόλη και δεν μπορεί να προστατεύσει το σώμα από τις ελεύθερες ρίζες. Είναι επομένως
σημαντικό να γνωρίζετε εάν το σώμα σας είναι ικανό να ενεργοποιήσει το συνένζυμο Q10 για να
προσδιοριστεί η ανάγκη σας στην πρόσληψη αντιοξειδωτικών.
Το αντιοξειδωτικό ένζυμο υπεροξειδάση της γλουταθειόνης (GPX) είναι ζωτικής σημασίας για την
αποτοξίνωση των ελεύθερων ριζών στα κύτταρα του σώματος. Το σελήνιο είναι, μεταξύ άλλων,
σημαντικό για την ενζυμική του δραστηριότητα. Εάν το γονίδιο δεν είναι λειτουργικό, μειώνετε η
δραστικότητα του σεληνίου και ορισμένες ελεύθερες ρίζες μπορούν να εξουδετερωθούν ελάχιστα.
Η αυξημένη πρόσληψη σεληνίου μπορεί να αυξήσει τη δραστηριότητα GPX.

Γενετικά χαρακτηριστικά
ΓΟΝΙΔΙΟ

rs NCBI

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ

ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ

GSTM1

Null allele

Null allele

INS

GSTT1

Null allele

Null allele

INS

GSTP1

rs1695

A>G

A/A

SOD2

rs4880

C>T

T/T

GPX1

rs1050450

C>T

C/T

NQO1

rs1800566

C>T

C/C

rsNCBI = περιγραφή του εξεταζόμενου γενετικού πολυμορφισμού ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ = μορφή του γενετικού
πολυμορφισμού ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ = αποτέλεσμα προσωπικής ανάλυσης
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Περίληψη αποτελεσμάτων
▶ Έχετε ελαφρώς αυξημένο επίπεδο οξειδωτικού στρες στα κύτταρα.
▶ Χρειάζεστε αυξημένη πρόσληψη αντιοξειδωτικών μέσω της διατροφής σας συγκριτικά με
τον μέσο άνθρωπο.
▶ Το σώμα σας μπορεί να ενεργοποιήσει το ανενεργό συνένζυμο Q10
▶ Η διατροφή σας ή ένα συμπλήρωμα διατροφής μπορεί να αποτελέσει πηγή συνενζύμου
Q10.
▶ Η ανάγκη σας για επιπλέον πρόσληψη σεληνίου είναι μέτρια αυξημένη.

Το οξειδωτικό στρες στα κυτταρά σας είναι:

Συνιστώμενη πρόσληψη αντιοξειδωτικών:

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ

ΑΥΞΗΜΕΝΟ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ

Η ενεργοποίηση του συνενζύμου Q10 είναι:

Συνιστώμενα αντιοξειδωτικά συστατικά για σας:

ΔΥΝΑΤΗ

ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ Q10

ΑΔΥΝΑΤΗ

Η καθημερινή σας απαίτηση σεληνίου είναι:
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ
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ΑΥΞΗΜΕΝΗ

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ C,E,A

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Ουσίες και κίνδυνοι
Κάθε άτομο εκτίθεται σε ουσίες που τον επηρεάζονται ανάλογα με το γενετικό του προφίλ.
Η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, για τους περισσότερους ανθρώπους, δεν αποτελεί πρόβλημα, ενώ άλλοι έχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο να εθιστούν λόγω γενετικών διαφορών. Η καφεΐνη αποικοδομείται επίσης με διαφορετικούς ρυθμούς, ανάλογα τον γενετικό
τύπο του ατόμου και οδηγεί σε διαφορετικά συνιστώμενα επίπεδα κατανάλωσης καφεΐνης/ καφέ. Η γενετική σας ανάλυση κατέληξε στο ακόλουθο συμπέρασμα:

Γενετικά χαρακτηριστικά
ΓΟΝΙΔΙΟ

rs NCBI

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ

ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ

COMT

rs4680

G>A

A/G

CYP1A2

rs762551

C/A Pos. -163

A/C

rsNCBI = περιγραφή του εξεταζόμενου γενετικού πολυμορφισμού ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ = μορφή του γενετικού
πολυμορφισμού ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ = αποτέλεσμα προσωπικής ανάλυσης
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Περίληψη αποτελεσμάτων
▶ Ο κίνδυνος εθισμού σας στο αλκοόλ είναι φυσιολογικός.
▶ Η κατανάλωση κάνναβης πριν από την ηλικία των 16 ετών αυξάνει τον κίνδυνο σχιζοφρένειας κατά 2,5 φορές.
▶ Η κατανάλωση καφέ δεν φαίνεται να μειώνει την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού.
▶ Το σώμα σας διασπά την καφεΐνη με πιο αργό ρυθμό.

Ο κίνδυνος εξάρτησης από το αλκοόλ είναι:

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ

Πόσο γρήγορα μεταβολίζετε την καφεΐνη;
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ

Η επίδραση του καφέ στον καρκίνο του μαστού γίνεται:
ΑΡΓΑ

Ο κίνδυνος σχιζοφρένειας (χρήση κάνναβης κατά
την εφηβεία)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
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ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

Διατροφογενετική – Οξειδωτικό στρες
Η διατροφή σας είναι πολύ σημαντική. Με βάση τα γονίδια
σας θα πρέπει να προβείτε σε αύξηση ή μείωση ορισμένων
τροφίμων και θρεπτικών συστατικών. Αυτές οι συστάσεις
υπολογίζονται με βάση το γενετικό σας προφίλ.

Οι εξατομικευμένες προτάσεις σας σχετικά με το οξειδωτικό στρες είναι:

Β-καροτίνη

Καφές

Φρουκτόζη

Ασβέστιο

Μαγγάνιο

Συν. Q10

Σελήνιο

Βιταμίνη C

Βιταμίνη E

Ψευδάργυρο

Ζάχαρη

Καφεΐνη

ALA

Λουτεΐνη

Λυκοπένιο

ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΕΛΟΣ: αυτή η θρεπτική ουσία ταξινομείται ως υγιεινή για το γενετικό σας προφίλ.
Προσπαθήστε να αυξήσετε την πρόσληψη αυτής της ουσίας.
ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ: αυτή η ουσία ταξινομείται ως ανθυγιεινή για το γενετικό σας προφίλ.
Προσπαθήστε να μειώσετε την πρόσληψη της ουσίας.
ΟΧΙ ΒΕΛΟΣ: Δεν υπάρχει επίδραση του γενετικού σας προφίλ στη θρεπτική ουσία .
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ΔΙΑΤΡΟΦΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

Διατροφογενετική - Αποτοξίνωση
βαρέων μετάλλων
Η διατροφή σας είναι πολύ σημαντική. Με βάση τα γονίδια
σας θα πρέπει να προβείτε σε αύξηση ή μείωση ορισμένων
τροφίμων και θρεπτικών συστατικών. Αυτές οι συστάσεις
υπολογίζονται με βάση το γενετικό σας προφίλ.

Οι εξατομικευμένες προτάσεις σας σχετικά με το οξειδωτικό στρες είναι:

Σίδηρος

Ασβέστιο

Σελήνιο

Ψευδάργυρος

Λουτεΐνη

Λυκοπένιο

ALA

ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΕΛΟΣ: αυτή η θρεπτική ουσία ταξινομείται ως υγιεινή για το γενετικό σας προφίλ.
Προσπαθήστε να αυξήσετε την πρόσληψη αυτής της ουσίας.
ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ: αυτή η ουσία ταξινομείται ως ανθυγιεινή για το γενετικό σας προφίλ.
Προσπαθήστε να μειώσετε την πρόσληψη της ουσίας.
ΟΧΙ ΒΕΛΟΣ: Δεν υπάρχει επίδραση του γενετικού σας προφίλ στη θρεπτική ουσία .
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ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Πρόληψη
Οξειδωτικό στρες
Σύμφωνα με το γενετικό σας προφίλ, δεν προστατεύεστε επαρκώς από τις επιβλαβείς επιπτώσεις
των ελεύθερων ριζών. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να διασφαλίσετε ότι η διατροφή σας περιέχει
αρκετά αντιοξειδωτικά.
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ
Με βάση τα γονίδια σας, η άμυνα σας έναντι των ελεύθερων ριζών (τοξικές ουσίες στο σώμα σας)
είναι χαμηλότερη από το φυσιολογικό. Επομένως, η διατροφή σας πρέπει να περιλαμβάνει μεγαλύτερες ποσότητες αντιοξειδωτικών από το κανονικό. Αυξήστε την πρόσληψη λαχανικών και
χρωματιστών φρούτων.
Ουσίες: Τα γονίδια σας επηρεάζουν την επίδραση που έχουν πολλές ουσίες στο σώμα σας. Με
βάση το γενετικό σας προφίλ, θα πρέπει να γνωρίζετε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
ΚΑΦΕΪΝΗ
Το σώμα σας διασπά την καφεΐνη με κανονικό ρυθμό.
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EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αποτοξίνωση
CYP1A1 - Κυτόχρωμα P450, οικογένεια 1, υποοικογένεια Α, πολυπεπτίδιο 1 (rs4646903)
Η πρωτεΐνη του κυτοχρώματος P450-1A1 (CYP1A1) ανήκει στην ομάδα των ενζύμων φάσης Ι και μεσολαβεί στον
μεταβολισμό των περιβαλλοντικών τοξινών και διαφόρων ξενοβιοτικών ουσιών. Η μειωμένη λειτουργία του
γονιδίου μπορεί να αλλάξει την ενζυμική δραστηριότητα.

RES

Genotype

POP

Πιθανά αποτελέσματα

X

T/T

52%

T/C

37%

Περιορισμένη φάση 1 αποτοξίνωση πολυκυκλικών αρωματικών
υδρογονανθράκων (PAHs) (OR: 2.4)
Περιορισμένη αποτοξίνωση τέφρας, αιθάλης και καπνού

C/C

11%

Περιορισμένη φάση 1 αποτοξίνωση πολυκυκλικών αρωματικών
υδρογονανθράκων (PAHs) (OR: 2.4)
Περιορισμένη αποτοξίνωση τέφρας, αιθάλης και καπνού

Αποτελεσματική αποτοξίνωση φάσης 1 πολυκυκλικών αρωματικών
υδρογονανθράκων (PAHs)
Αποτελεσματική αποτοξίνωση τέφρας, αιθάλης και καπνού

Βιβλιογραφικές αναφορές: Sun et al. Polymorphisms in Phase I and Phase II Metabolism Genes and Risk of Chronic Benzene Poisoning in a
Chinese Occupational Population. Carcinogenesis. 2008 Dec,29(12):2325-9.
Marinković et al. Polymorphisms of genes involved in polycyclic aromatic hydrocarbons’ biotransformation and atherosclerosis. Biochem Med
(Zagreb). Oct 2013, 23(3): 255–265.
Wright et al. Genetic association study of CYP1A1 polymorphisms identifies risk haplotypes in nonsmall cell lung cancer. Eur Respir J 2010, 35:
152–159.
Jarvis et al. CYP1A1 MSPI (T6235C) gene polymorphism is associated with mortality in acute coronary syndrome patients. Clin Exp Pharmacol
Physiol. 2010 Feb,37(2):193-8.

CYP1B1 - Κυτόχρωμα P450, οικογένεια 1, υποοικογένεια B, πολυπεπτίδιο 1 (rs1056836)
Το CYP1B1 ανήκει στην υπεροικογένεια του κυτοχρώματος P450. Αυτή η πρωτεΐνη καταλύει κάποιες αντιδρά-σεις
για την αποτοξίνωση ενδογενών μεταβολιτών και εξωγενών τοξικών ουσιών. Αυτή η καταλυτική δραστηρι-ότητα
μπορεί να επηρεαστεί από τους διαφορετικούς πολυμορφισμού.

RES

Genotype

POP

Πιθανά αποτελέσματα

X

C/C

23%

C/G

31%

Περιορισμένη φάση 1 αποτοξίνωση πολυκυκλικών αρωματικών
υδρογονανθράκων (PAHs) (OR: 2.4)
Περιορισμένη αποτοξίνωση τέφρας, αιθάλης και καπνού

G/G

36%

Περιορισμένη φάση 1 αποτοξίνωση πολυκυκλικών αρωματικών
υδρογονανθράκων (PAHs) (OR: 2.4)
Περιορισμένη αποτοξίνωση τέφρας, αιθάλης και καπνού

Αποτελεσματική αποτοξίνωση φάσης 1 πολυκυκλικών αρωματικών
υδρογονανθράκων (PAHs)
Αποτελεσματική αποτοξίνωση τέφρας, αιθάλης και καπνού

Βιβλιογραφικές αναφορές: Nock et al. Associations between Smoking, Polymorphisms in Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) Metabolism
and Conjugation Genes and PAH- DNA Adducts in Prostate Tumors Differ by Race. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. Jun 2007, 16(6):
1236–1245. Hanna et al. Cytochrome P450 1B1 (CYP1B1) pharmacogenetics: association of polymorphisms with functional differences in
estrogen hydroxylation activity. Cancer Res. 2000 Jul 1,60(13):3440-4.
Tang et al. Human CYP1B1 Leu432Val gene polymorphism: ethnic distribution in African-Americans, Caucasians and Chinese, oestradiol
hydroxylase activity, and distribution in prostate cancer cases and controls. Pharmacogenetics. 2000 Dec,10(9):761-6.
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GSTM1 - Τρανσεράση της γλουταθειόνης mu1 (μηδενικό αλληλόμορφο, null allele)
Οι s-τρανσφεράσες της γλουταθειόνης βρίσκονται στο ήπαρ και στα λεμφοκύτταρα. Συμμετέχουν στην αποτοξίνωση ενδογενών και εξωγενών ουσιών. Η μειωμένη λειτουργία του γονιδίου GSTM1 μειώνει την ενζυμική
δραστικότητα της πρωτεΐνης, η οποία οδηγεί σε περιορισμένη κυτταρική αποτοξίνωση.

RES

Genotype

POP

X

INS

56%

DEL

44%

Πιθανά αποτελέσματα
Αποτελεσματική αποτοξίνωση φάσης 2
Αποτελεσματική αποτοξίνωση φυτοφαρμάκων, χημικών ουσιών, μυκητοκτόνων, παραγόντων ζιζανίων, ψεκασμών εντόμων και βαρέων μετάλλων
Καλή προστασία από το οξειδωτικό στρες / τις ελεύθερες ρίζες
Περιορισμένη αποτοξίνωση φάσης 2
Περιορισμένη αποτοξίνωση φυτοφαρμάκων, χημικών ουσιών, μυκητοκτόνων,
παραγόντων ζιζανίων,
ψεκασμών εντόμων και βαρέων μετάλλων
Περιορισμένη προστασία από το οξειδωτικό στρες / τις ελεύθερες ρίζες

Βιβλιογραφικές αναφορές: McWilliams et al. Glutathione S-transferase M1 (GSTM1) deficiency and lung cancer risk. Cancer Epidemiol
Biomarkers Prev 1995,4∶589-594.
Sreeja et al. Glutathione S-transferase M1, T1 and P1 polymorphisms: susceptibility and outcome in lung cancer patients. J Exp Ther Oncol.
2008,7(1):73-85.
Funke et al. Genetic Polymorphisms in Genes Related to Oxidative Stress (GSTP1, GSTM1, GSTT1, CAT, MnSOD, MPO, eNOS) and Survival of
Rectal Cancer Patients after Radiotherapy. J Cancer Epidemiol. 2009, 2009: 302047.

GSTP1 - Τρανσεράση της γλουταθειόνης P1 (rs1695)
Οι s-τρανσφεράσες της γλουταθειόνης βρίσκονται στο ήπαρ και στα λεμφοκύτταρα. Συμμετέχουν στην αποτοξίνωση ενδογενών και εξωγενών ουσιών. Τα ένζυμα GSTP1 εμπλέκονται στο μεταβολισμό των ενδογενών
μεταβολιτών και προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες - παρόμοιο με το GSTM1 και το GSTT1.

RES

Genotype

POP

X

A/A

43%

A/G

G/G

Πιθανά αποτελέσματα
Αποτελεσματική αποτοξίνωση φάσης 2
Αποτελεσματική αποτοξίνωση φυτοφαρμάκων, χημικών ουσιών, μυκητοκτόνων, παραγόντων ζιζανίων, ψεκασμών εντόμων και βαρέων μετάλλων
Καλή προστασία από το οξειδωτικό στρες / τις ελεύθερες ρίζες

43%

Περιορισμένη αποτοξίνωση φάσης 2
Περιορισμένη αποτοξίνωση φυτοφαρμάκων, χημικών ουσιών, μυκητοκτόνων,
παραγόντων ζιζανίων, ψεκασμών εντόμων και βαρέων μετάλλων
Περιορισμένη προστασία από το οξειδωτικό στρες / τις ελεύθερες ρίζες

14%

Περιορισμένη αποτοξίνωση φάσης 2
Περιορισμένη αποτοξίνωση φυτοφαρμάκων, χημικών ουσιών, μυκητοκτόνων,
παραγόντων ζιζανίων, ψεκασμών εντόμων και βαρέων μετάλλων
Περιορισμένη προστασία από το οξειδωτικό στρες / τις ελεύθερες ρίζες

Βιβλιογραφικές αναφορές: Sreeja et al. Glutathione S-transferase M1, T1 and P1 polymorphisms: susceptibility and outcome in lung cancer
patients. J Exp Ther Oncol. 2008,7(1):73-85.
Miller et al. An association between glutathione S-transferase P1 gene polymorphism and younger age at onset of lung carcinoma. Cancer.
2006 Oct 1,107(7):1570-7.
Funke et al. Genetic Polymorphisms in Genes Related to Oxidative Stress (GSTP1, GSTM1, GSTT1, CAT, MnSOD, MPO, eNOS) and Survival of
Rectal Cancer Patients after Radiotherapy. J Cancer Epidemiol. 2009, 2009: 302047
Stücker et al. Genetic polymorphisms of glutathione S-transferases as modulators of lung cancer susceptibility. Carcinogenesis. 2002 Sep,
23(9):1475-81.
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GSTT1 – S – Τρανσεράση της γλουταθειόνης T1 (μηδενικό αλληλόμορφο, null allele)
Οι s-τρανσφεράσες της γλουταθειόνης βρίσκονται στο ήπαρ και στα λεμφοκύτταρα. Συμμετέχουν στην αποτοξίνωση ενδογενών και εξωγενών ουσιών. Η μειωμένη λειτουργία του γονιδίου GSTM1 μειώνει την ενζυμική
δραστικότητα της πρωτεΐνης, η οποία οδηγεί σε περιορισμένη κυτταρική αποτοξίνωση.

RES

Genotype

POP

Πιθανά αποτελέσματα

X

INS

74%

Αποτελεσματική αποτοξίνωση φάσης 2
Αποτελεσματική αποτοξίνωση φυτοφαρμάκων, χημικών ουσιών, μυκητοκτόνων, παραγόντων ζιζανίων, ψεκασμών εντόμων και βαρέων μετάλλων
Καλή προστασία από το οξειδωτικό στρες / τις ελεύθερες ρίζες

DEL

26%

Περιορισμένη αποτοξίνωση φάσης 2
Περιορισμένη αποτοξίνωση φυτοφαρμάκων, χημικών ουσιών, μυκητοκτόνων,
παραγόντων ζιζανίων, ψεκασμών εντόμων και βαρέων μετάλλων
Περιορισμένη προστασία από το οξειδωτικό στρες / τις ελεύθερες ρίζες

Βιβλιογραφικές αναφορές: Sreeja et al. Glutathione S-transferase M1, T1 and P1 polymorphisms: susceptibility and outcome in lung cancer
patients. J Exp Ther Oncol. 2008,7(1):73-85.
Funke et al. Genetic Polymorphisms in Genes Related to Oxidative Stress (GSTP1, GSTM1, GSTT1, CAT, MnSOD, MPO, eNOS) and Survival of
Rectal Cancer Patients after Radiotherapy. J Cancer Epidemiol. 2009, 2009: 302047.
Hayes JD et al. Glutathione S-transferase polymorphisms and their biological consequences. Pharmacology. 2000 Sep,61(3):154-66.

SOD2 - Υπεροξειδίου της δισμουτάσης 2, μιτοχονδριακή (rs4880)
Το SOD2 κωδικοποιεί το ένζυμο του υπεροξειδίου της δισμουτάσης 2 και εμπλέκεται στην αποικοδόμηση των
αντιδραστικών μορίων οξυγόνου (ROS), προστατεύοντας έτσι το σώμα από το οξειδωτικό στρες. Οι γενετικές
αυτές παραλλαγές μπορεί να επηρεάσουν την ενζυμική δράση του ενζύμου SOD2, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα
την περιορισμένη προστασία έναντι των ελεύθερων ριζών

RES

X

Genotype

POP

C/C

43%

Καλή προστασία από το οξειδωτικό στρες / τις ελεύθερες ρίζες

C/T

43%

Περιορισμένη προστασία από το οξειδωτικό στρες / τις ελεύθερες ρίζες

T/T

14%

Περιορισμένη προστασία από το οξειδωτικό στρες / τις ελεύθερες ρίζες

Πιθανά αποτελέσματα

Βιβλιογραφικές αναφορές:
Sutton et al. The manganese superoxide dismutase Ala16Val dimorphism modulates both mitochondrial import and mRNA stability.
Pharmacogenet Genomics. 2005 May,15(5):311-9.
Funke et al. Genetic Polymorphisms in Genes Related to Oxidative Stress (GSTP1, GSTM1, GSTT1, CAT, MnSOD, MPO, eNOS) and Survival of
Rectal Cancer Patients after Radiotherapy. J Cancer Epidemiol. 2009, 2009: 302047.
Pourvali K et el. Role of Superoxide Dismutase 2 Gene Ala16Val Polymorphism and Total Antioxidant Capacity in Diabetes and its
Complications. Avicenna J Med Biotechnol. 2016 Apr-Jun,8(2):48-56.
Paludo FJ et al. Effects of 47C allele (rs4880) of the SOD2 gene in the production of intracellular reactive species in peripheral blood
mononuclear
cellswithandwithoutlipopolysaccharidesinduction.FreeRadicRes.2014Feb,48(2):190-9.doi:10.3109/10715762.2013.859385.Epub2013Nov21.
Massy ZA et al. The role of oxidative stress in chronic kidney disease. Semin Dial. 2009 Jul-Aug,22(4):405-8. doi:
10.1111/j.1525-139X.2009.00590.x.
Soerensen M et al. The Mn-superoxide dismutase single nucleotide polymorphism rs4880 and the glutathione peroxidase 1 single
nucleotide polymorphism rs1050450 are associated with aging and longevity in the oldest old. Mech Ageing Dev. 2009 May,130(5):308-14. doi:
10.1016/j.mad.2009.01.005. Epub 2009 Feb 5.
Zejnilovic J. et al. Association between manganese superoxide dismutase polymorphism and risk of lung cancer. Cancer Genet Cytogenet.
2009 Feb,189(1):1-4. doi: 10.1016/j.cancergencyto.2008.06.017.
Lightfoot TJ. Et al. Polymorphisms in the oxidative stress genes, superoxide dismutase, glutathione peroxidase and catalase and risk of nonHodgkin's lymphoma. Haematologica. 2006 Sep,91(9):1222-7.
Sutton A. et al. The Ala16Val genetic dimorphism modulates the import of human manganese superoxide dismutase into rat liver
mitochondria. Pharmacogenetics. 2003 Mar.13(3):145-57.
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GPX1 - Υπεροξειδάση της γλουταθειόνης (rs1050450)
Το γονίδιο GPX κωδικοποιεί το ένζυμο υπεροξειδάση της γλουταθειόνης, το οποίο καταλύει τη μείωση των
υπεροξειδίων και του υπεροξειδίου του υδρογόνου. Έτσι, το GPX παίζει ρόλο στην προστασία του σώματος από το
οξειδωτικό στρες.

RES

Genotype

POP

X

C/C
C/T
T/T

62%
33%
5%

Πιθανά αποτελέσματα
Καλή προστασία από το οξειδωτικό στρες / τις ελεύθερες ρίζες
Περιορισμένη προστασία από το οξειδωτικό στρες / τις ελεύθερες ρίζες
Περιορισμένη προστασία από το οξειδωτικό στρες / τις ελεύθερες ρίζες

Βιβλιογραφικές αναφορές: Tang et al. Association between the rs1050450 glutathione peroxidase-1 (C > T) gene variant and peripheral
neuropathy in two independent samples of subjects with diabetes mellitus. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2012 May,22(5):417-25.
Bhatti et al. Lead exposure, polymorphisms in genes related to oxidative stress and risk of adult brain tumors. Cancer Epidemiol Biomarkers
Prev. Jun 2009, 18(6): 1841–1848.
Xiong et al. Association study between polymorphisms in selenoprotein genes and susceptibility to Kashin-Beck disease. Osteoarthritis
Cartilage. 2010 Jun,18(6):817-24.
Soerensen et al. The Mn-superoxide dismutase single nucleotide polymorphism rs4880 and the glutathione peroxidase 1 single nucleotide
polymorphism rs1050450 are associated with aging and longevity in the oldest old. Mech Ageing Dev. 2009 May,130(5):308-14.
Steinbrecher et al. Effects of selenium status and polymorphisms in selenoprotein genes on prostate cancer risk in a prospective study of
European men. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010 Nov,19(11):2958-68.
Chen et al. GPx-1 polymorphism (rs1050450) contributes to tumor susceptibility: evidence from meta-analysis. J Cancer Res Clin Oncol. 2011
Oct,137(10):1553-61.
Karunasinghe et al. Serum selenium and single-nucleotide polymorphisms in genes for selenoproteins: relationship to markers of oxidative
stress in men from Auckland, New Zealand. Genes Nutr. 2012 Apr,7(2):179-90.
Hong et al. GPX1 gene Pro200Leu polymorphism, erythrocyte GPX activity, and cancer risk. Mol Biol Rep. 2013 Feb,40(2):1801-12.
Jablonska E et al. Association between GPx1 Pro198Leu polymorphism, GPx1 activity and plasma selenium concentration in humans. Eur J
Nutr. 2009 Sep,48(6):383-6.
Cominetti C et al. Associations between glutathione peroxidase-1 Pro198Leu polymorphism, selenium status, and DNA damage levels in obese
women after consumption of Brazil nuts. Nutrition. 2011 Sep,27(9):891-6.
Miller JC et al. Influence of the glutathione peroxidase 1 Pro200Leu polymorphism on the response of glutathione peroxidase activity to
selenium supplementation: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2012 Oct,96(4):923-31.
Combs GF Jr et al. Differential responses to selenomethionine supplementation by sex and Γονότυπος in healthy adults. Br J Nutr. 2012
May,107(10):1514-25.

NQO1 - Oξειδορεδουκτάση ειδορεδουκτάση NAD(P)H-κινόνη 1 (rs1800566)
Το ένζυμο NAD(P)H αφυδρογονάση, που κωδικοποιείται από το NQO1, είναι η λεγόμενη οξειδορεδουκτάση, και
καταλύει την οξείδωση του (NAD). Ο πολυμορφισμός rs1800566 αναστέλλει την ενζυμική δραστικότητa και το
συνένζυμο Q10 δεν μπορεί να μετατραπεί σε ουμπικινόλη ή η μετατροπή αυτή είναι βραδύτερη από την κανονική.

RES

Genotype

POP

Πιθανά αποτελέσματα

X

C/C

51 %

Το ένζυμο NQO1 μετατρέπει αποτελεσματικά το συνένζυμο Q10 σε αντιοξειδωτική ουμπικινόλη.

C/T

40 %

Το ένζυμο NQO1 μετατρέπει το συνένζυμο Q10 σε αντιοξειδωτική ουμπικινόλη
με βραδύτερο ρυθμό.

T/T

9%

Το ένζυμο NQO1 δεν μπορεί να μετατρέψει το συνένζυμο Q10 σε αντιοξειδωτική ουμπικινόλη.

Βιβλιογραφικές αναφορές: Fischer et al. Association between genetic variants in the Coenzyme Q10 metabolism and Coenzyme Q10 status in
humans. Published online Jul 21, 2011.
Freriksen et al. Genetic polymorphism 609C>T in NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 enhances the risk of proximal colon cancer. J Hum Genet.
2014 May 15.
Traver RD et al. Characterization of a polymorphism in NAD(P)H: quinone oxidoreductase (DT-diaphorase). Br J Cancer. 1997,75(1):69-75.

18

COMT - Κατεχολ-ο-μεθυλτρανφεράσης (rs4680)
Το ένζυμο κατεχολ-ο-μεθυλτρανφεράσης (COMT) μπορεί να απενεργοποιήσει διάφορες ουσίες (επινεφρίνη,
νορεπινεφρίνη και ντοπαμίνη) και να ξεκινήσει τη διάσπασή τους. Επιπλέον, το COMT μπορεί να αναστέλλει την
επίδραση διαφόρων φαρμάκων. Ο πολυμορφισμός COMT rs4680 σχετίζεται με ψυχολογικές διαταραχές, όπως η
σχιζοφρένεια, οι διατροφικές διαταραχές και ο αλκοολισμός.

RES

X

Genotype

POP

Πιθανά αποτελέσματα

A/A

15%

Χωρίς αποτέλεσμα
Αυξημένος κίνδυνος αλκοολισμού
Συνδέεται με ανεπαρκή διάσπαση της επινεφρίνης, της νορεπινεφρίνης και
της ντοπαμίνης

A/G

44%

Αυξημένος κίνδυνος σχιζοφρένειας όταν καταναλώνεται κάνναβη κάτω των 16
ετών (OR: 2,5)
Κανονικός κίνδυνος αλκοολισμού

G/G

41%

Αυξημένος κίνδυνος σχιζοφρένειας όταν καταναλώνεται κάνναβη κάτω των 16
ετών (OR: 10,9)
Κανονικός κίνδυνος αλκοολισμού

Βιβλιογραφικές αναφορές: Caspi et al. Moderation of the effect of adolescent-onset cannabis use on adult psychosis by a functional
polymorphism in the catechol-O- methyltransferase gene: longitudinal evidence of a gene X environment interaction. Biol Psychiatry. 2005
May 15,57(10):1117-27.
Kauhanen J et al. Association between the functional polymorphism of catechol-O-methyltransferase gene and alcohol consumption among
social drinkers. Alcohol Clin Exp Res. 2000 Feb,24(2):135-9.
Hursel R et al. The role of catechol-O-methyl transferase Val(108/158)Met polymorphism (rs4680) in the effect of green tea on resting energy
expenditure and fat oxidation: a pilot study. PLoS One. 2014 Sep 19,9(9):e106220.
Smith SBet al. Epistasisbetween polymorphismsin COMT, ESR1, and GCH1 influences COMT enzymeactivityandpain. Pain. 2014
Nov,155(11):2390-9.
Tammimäki A et al. Catechol-O-methyltransferase gene polymorphism and chronic human pain: a systematic review and meta-analysis.
Pharmacogenet Genomics. 2012 Sep,22(9):673-91.
T Wang et al. Association study of the low-activity allele of catechol-O-methyltransferase and alcoholism using a family-based approach. Mol
Psychiatry. 2001 Jan,6(1):109-11.
Tiihonen J et al. Association between the functional variant of the catechol-O-methyltransferase (COMT) gene and type 1 alcoholism. Mol
Psychiatry. 1999 May,4(3):286-9.

CYP1A2 - Κυτόχρωμα P450, οικογένεια 1, υποοικογένεια A, πολυπεπτίδιο 2 (rs762551)
Η πρωτεΐνη τουκυτόχρωματος P450-1A2 (CYP1A2) ανήκει στην ομάδα των ενζύμων του κυτοχρώματος P450 και
μεταβολίζει διάφορες ξενοβιοτικές ουσίες (συμπεριλαμβανομένης της καφεΐνης), φάρμακα και οιστρογόνα. Ο
πολυμορφισμός rs762551 σχετίζεται με τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού.

RES

X

Genotype

POP

Πιθανά αποτελέσματα

A/A

41%

Η καφεΐνη διασπάται κανονικά
Η κατανάλωση 2 ή περισσότερων φλιτζανιών καφέ ανά ημέρα καθυστερεί την
εμφάνιση καρκίνου του μαστού κατά περίπου 7 χρόνια (59,8 έτη αντί για 52,6 έτη).

A/C

44%

Η καφεΐνη διασπάται αργά
Η κατανάλωση καφέ δεν επηρεάζει την εμφάνιση καρκίνου του μαστού

C/C

15%

Η καφεΐνη διασπάται αργά
Η κατανάλωση καφέ δεν επηρεάζει την εμφάνιση καρκίνου του μαστού

Βιβλιογραφικές αναφορές: Bågeman et al. Coffee consumption and CYP1A2*1F Γονότυπος modify age at breast cancer diagnosis and
estrogen receptor status. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2008Apr,17(4):895-901.
"Caffeine". DrugBank. University of Alberta. 16 September 2013. Retrieved 8 August 2014.
Sachse C et al. Functional significance of a C-->A polymorphism in intron 1 of the cytochrome P450 CYP1A2 gene tested with caffeine. Br J Clin
Pharmacol. 1999 Apr,47(4):445-9.

RES = το αποτέλεσμα της προσωπικής σας ανάλυσης (επισημαίνεται με X)
ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ = διαφορετικοί πολυμορφισμοί του γονιδίου (που ονομάζονται αλληλόμορφα)
POP = ποσοστό του γενικού πληθυσμού που έχει αυτό το γενετικό αποτέλεσμα ΠΙΘΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ = επίδραση του γενετικού
πολυμορφισμού.
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΠΕΛΑΤΩΝ
Εξυπηρέτηση πελατών
Ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τις υπηρεσίες μας;
Η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας θα χαρεί πολύ να σας βοηθήσει σε οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους
ακόλουθους τρόπους:
Email: info@genome-analysis.com

Τηλέφωνο: 210 723 1500
Η ικανοποίηση των πελατών μας αποτελεί προτεραιότητά μας. Αν δεν έχετε
μείνει απόλυτα ικανοποιημένοι μη διστάσετε να μοιραστείτε την εμπειρία σας
και τους προβληματισμούς σας μαζί μας, έτσι ώστε να βρούμε την καλύτερη
δυνατή λύση.

Επικοινωνία
Genome Analysis I.K.E
Χαροκόπου 89, Καλλιθέα 17671
Ελλάδα
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