
Eίχατε ποτέ επιπλοκές 
µε τα φάρµακα σας;

Η GNP diagnostics σε συνεργασία µε εξειδικευµένα 
εργαστήρια φαρµακογενετικής στην Αµερική 

παρέχει τις πρωτοποριακές 
εξετάσεις φαρµακογενετικής στη χώρα µας.

Εξετάσεις Φαρµακογενετικής
Η εξατοµικευµένη θεραπεία είναι πλέον γεγονός

diagnostics

Η εξατοµικευµένη θεραπεία 
είναι πλέον γεγονόςdiagnostics
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Οι ανεπιθύµητες ενέργειες των φαρµάκων είναι µία από τις κύριες αιτίες νόσησης και θνησιµότητας στην υγειονοµική 
περίθαλψη, είναι η τέταρτη κύρια αιτία θανάτου, µπροστά από αιτίες όπως η πνευµονοπάθεια, ο διαβήτης, 
το AIDS και οι θάνατοι από αυτοκινητιστικά. Τα τεστ Φαρµακογενετικής µε βάση το µοναδικό DNA ενός ατόµου 
αναλύουν τα φάρµακα που µπορεί να µεταβολίσει. Η ανάλυση δεν περιορίζεται στα φάρµακα που ο ασθενής λαµβάνει 
επί του παρόντος, αλλά αναφέρεται και στη φαρµακευτική αγωγή που θα µπορούσε να συνταγογραφηθεί στο µέλλον.

Εξετάσεις Φαρµακογενετικής
Η εξατοµικευµένη θεραπεία είναι πλέον γεγονός

Κάθε άτοµο έχει διαφορετικό DNA, 
µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται διαφοροποιήσεις 
µεταξύ των ασθενών, ως προς τον τρόπο που 
µεταβολίζεται κάθε φάρµακο και να αυξάνεται η 
πιθανότητα να εµφανιστούν ανεπιθύµητες αντιδράσεις. 
Μια συνήθης αιτία αυτής της διαφοροποίησης 
αποτελεί η µοναδικότητα των γονιδίων του κάθε 
ασθενή, τα οποία σχετίζονται µε τη µεταφορά και 
το µεταβολισµό των φαρµάκων.

Οι εξετάσεις φαρµακογενετικής εξαλείφουν 
τη µέθοδο δοκιµής και σφάλµατος 
συνταγογράφησης επιτρέποντας στους γιατρούς 
να λαµβάνουν υπόψη τα γονίδια των ασθενών τους, 
τη λειτουργικότητα αυτών των γονιδίων και πώς αυτό 
µπορεί να επηρεάσει την αποτελεσµατικότητα της 
εκάστοτε θεραπείας του ασθενούς.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία:
Ο γιατρός σας θα σας γράψει την αντίστοιχη εξέταση εφόσον το συζητήσει µαζί σας.
• Ένα σιελογόνο δείγµα θα συλλεχθεί και θα αποσταλεί για να εξεταστεί 

για γενετικές παραλλαγές (µη επεµβατική λήψη δείγµατος).
• Ο γιατρός σας θα λάβει τα αποτελέσµατα και θα επιλέξει την κατάλληλη φαρµακευτική 

αγωγή και δοσολογία µε βάση τα αποτελέσµατα και την κλινική του εµπειρία.

Αν έχετε ιστορικό θεραπευτικής 
αποτυχίας σε φαρµακευτική αγωγή ή 
αν παίρνετε 5 ή περισσότερα φάρµακα, 
µπορεί να διατρέχετε αυξηµένο 
κίνδυνο για ανεπιθύµητες ενέργειες 
φαρµάκων. Με βάση το γονιδιακό 
προφίλ µπορεί να γίνει η διάκριση στις 
εξής κατηγορίες µεταβολισµού:

αποτυχίας σε φαρµακευτική αγωγή ή 
αν παίρνετε 5 ή περισσότερα φάρµακα, 

κίνδυνο για ανεπιθύµητες ενέργειες 

προφίλ µπορεί να γίνει η διάκριση στις 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 
(ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ)

ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 
(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΔΟΣΗ 
ΦΑΡΜΑΚΟΥ)

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 
(ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ)

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 
(ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ)

Κατηγορίες Φαρµάκων
Καρδιολογία Διαχείριση Πόνου Ψυχικής Υγείας

• Αντιαρρυθµικά • Αντικαταθλιπτικά • Αντικαταθλιπτικά 
• Αντιπηκτικά • Αντιεπιληπτικά • Αντιεπιληπτικά 

• Αντιδιαβητικά • Βενζοδιαζεπίνες • Αντιψυχωσικά
• Αντιυπερτασικά • Γενική Αναισθησία 

• Στατίνες • Μυοχαλαρωτικά 

• Αναστολείς συσσώρευσης 
αιµοπεταλίων 

• Μη Στεροειδή Αντιφλεγµονώδη 
Φάρµακα (ΜΣΑΦ) 

• Θροµβοφιλία • Οπιοειδή

Γιατί είναι σηµαντικό να γνωρίζετε για τις ανεπιθύµητες ενέργειες των φαρµάκων;

“Ρωτήστε το γιατρό σας εάν οι εξετάσεις φαρµακογενετικής είναι κατάλληλες για εσάς. 
Η εξέταση είναι ασφαλής, εύκολη και µπορεί να βοηθήσει το γιατρό σας να καθορίσει αν θα χρειαστεί 

να προσαρµόσει τις τρέχουσες φαρµακευτικές αγωγές και δοσολογίες σας.„

Είχατε ποτέ προβλήµατα
µε τα φάρµακά σας;
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