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Вовед 
 

Модерната генетика е поле на рапиден развој. Генетските истражувања покажаа 

дека луѓето имаат повеќе од 99% иста ДНК. Таа мала разлика, помалку од 1%, е тоа 

што не прави уникатни и единствени од сите луѓе во светот. Кардио-васкуларните 

болести се причина за скоро половина од смртните случаи во светот поврзани со 

некои здравствени потешкотии. Поради тоа идејата за овој вид на анализа е 

превентивна заштита, пред да дојдат проблемите. Најбитен дел од превенцијата е да 

се знае ризикот, и како најдобро да се терапира.  

Таргетираното ДНК тестирање овозможува предикција на ризикот од болести, како и 

физиолошкиот одговор на болеста по определени промени на животниот циклус 

и/или определени медикаменти. Секако еднакво битен сегмент е и предикцијата на 

негативното влијание на определени лекови.  

Доколку по добивањето на овој извештај имате сеуште нејаснотии и прашања, ве 

молиме да не контактирате без разлика на аспектот на вашите прашања. Нашата 

препорака е овој извештај да го споделите и со вашиот матичен лекар со кого 

дополнително можете да разговарате за подобрување на вашето здравје.  

Ви благодариме за довербата да придонесеме за можноста подобро да се 

запознаете себе си!  

 

 

Д-р Роберт Јаневски 
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Скрининг на кардијачните маркери 

Развојот на кардиоваскуларните заболувања се случува поради 

комплексни интеракции помеѓу вашиот геном и околината. Поимањето за 

тоа како индивидуалните генетски разлики придонесуваат за 

подложноста на кардиоваскуларни заболувања, им помага на лекарите 

специјалисти, да ги дадат најдобрите совети за подобрување на 

состојбата на нивните пациенти. Како што генетските техники 

напредуваат, генотипизацијата на пациентие станува достапна за сите 

преку едноставен тест од брис од усна шуплина. Големите мета генетски 

анализи овозможуваат увид во тоа кои полиморфизми може да се земат 

како предиктивни за определени заболувања, па модерните генетски 

анализи стануваат неопходни за редукцијата на појавување на срцевите 

заболувања како и за намалување на морталитетот од истите.  
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Тип III хиперлипопротеинемија 
 

Тип III хиперлипопротеинемија е ретко генетско заболување кое се карактеризира со дисфункционално 

разградување на мастите, поради што липидни материи се натрупуваат во крвните садови. Ова се случува 

кога протеинот Аполипопротеин Е е дефектен или недостасува делумно, што резултира со помалку 

ефективно остранување липопортеините од крвотокот, вклучително остатоци од хиломикроните, VLDL, 

интермедиални липопротеини како и подкласи на HDL. Поради тоа, ова пореметување се карактеризира со 

зголемено ниво на холестерол и триглицериди во плазмата, што на крај доведува до забрзани 

кардиоваскуларни проблеми. Наследувањето на два рецесивни APOE2 алели е примарна причина за тип II 

HLP. Недостаток од една аминокиселина резултира со пореметување на ефикасноста на врзувањето на LDL 

рецепторите, во споредба со E3 и Е4 изоформите. Иако Тип III HLP се карактеризира со рецесивен APOE2 

генотип, факторите од околината кои влијаат на сатурирање или на неправилно отстранување на 

липопротеините исто така придонесуваат за појава на Тип III ХЛП. Дел од тие фактори се преголемата 

телесна тежина, дијабетесот, хипотиреодизмот и недостатокот од естрогените хормони. За да се намали 

ризикот од развој на Тип III HLP внесот на холестероли и заситени масти треба да се намали на минимум и да 

се применува редовна физичка активност.  Ова исто така се однесува и по дијагностицирање на Тип III ХЛП, 

како форма на превенција од развој на други кардиоваскуларни проблеми. Вашиот лекар исто така може да 

ви препише и лекови кои го намалуваат нивото на мастите, како што се статините или фибратите, со цел 

превенција од развој на кардиоваскуларни проблеми.  

 Овој тест го определува вашиот ризик да стекнете тип II хиперлипопотеинемија.  

Тестирани гени Вашиот генотип Вашиот фенотип Нормален ризик 
 

APOE E3/E3 Нормален ризик за 
развој на Тип III HLP 

 
 

Што можам да направам? 

Исхраната и физичката активност влијаат на метаболизмот на мастите. Исхраната е особено важна во Тип III 

HLP бидејќи многу продукти кои влијаат на оваа состојба се апсорбираат директно од дигествниот систем. 

Редукцијата на внесување на холестерол и заситени масти е приоритет за да се зачува ниско нивото на 

вкупните масти. Физичката активност може да го измени метаболизамот на мастите и е есенцијална за 

здраво срци и здрави крвни садови.  

Исхрана и физичка активност 

Вашиот генетски профил не ве става во особен ризик за развој на Тип III HLP, но потребата од физичка 

активност и здрав оброк секогаш треба да е прв избор за здрав начин на живот. Тип III HLP не се забележува 
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со многу директни симптоми, сепак може да има многу кардиоваскуларни, метаболитички и дерматолошки 

консеквенци. Ако чувствувате слабост, имате болку во градите, имате жолти петна на вашата кожа, 

посоветувајте се со вашиот лекар.  

Дополнителни информации 

Една копија од APOE E2 генот не значи дека задолжително се зголемува ризикот за развој на Тип III HLP, но 

индицира статус на носител. Ова значи дека некој од следните генерации после вас исто така може да го 

носат овој ген. Дури и доколку и двете копии се од Е2 алелот, помалку од 10% од индивидуите развиваат тип 

III HLP. Постојат и околински фактори кои влијаат на тоа оваа болест да се појави, а такви се преголемата 

телесна тежина, дијабетесот, хипертиреодизмот како и нивото на естроген во крвта. Третманот на Тип III HLP 

вообичаено започнува со промена на исхраната, односно намалување на внес на холестерол и заситени 

масти како и промена на животниот стил со повеќе физичка активност.  

Референци 
 Hauser, P., Narayanaswami, V. and Ryan, R. (2011). Apolipoprotein E: From lipid transport to neurobiology. Progress in Lipid Research, 50(1), pp.62-

74.  

 HOOGWERF, B., BANTLE, J., KUBA, K., FRANTZJR, I. and HUNNINGHAKE, D. (1984). Treatment of type III hyperlipoproteinemia with four different 

treatment regimens. Atherosclerosis, 51(2-3), pp.251-259. 

 Huang, Yadong, and Robert W. Mahley. “Apolipoprotein E: Structure and Function in Lipid Metabolism, Neurobiology, and Alzheimers Diseases.” 

Neurobiology of Disease, vol. 72, 2014, pp. 3–12., doi:10.1016/j.nbd.2014.08.025. 

 Mahmood Hussain, M. (2000). A proposed model for the assembly of chylomicrons. Atherosclerosis, 148(1), pp.1-15. 
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Атријална фибрилација 
 

Срцевиот развој започнува преку комплексен сет на настани. Почнувајќи од едноставна форма која личи на 

цевка, постепено се извртува, се сегрегира, и се специјализира во сет од комори, мускули и електрично 

спроводно ткиво. Определени протеини влијаат на разниот срцев развој особено при креацијата на лево-

десната идентификација на срцевите комори, како и горните две атријални комори. Електричниот систем во 

срцето е стриктно регулиран. Центарот во десната предкомора, креира електрични импулси кои брзо 

патуваат преку двете предкомори, пред да се спуштат надоле кон апексот од срцето во каскадна 

перисталтична активност. Потоа целиот систем се полни од ново и се испуштаат електричните импулси 

повторно. Било каков дефект на системот, предизвикува дискоординација на срцевите движења кое се 

нарекува аритмија. Една од најчестите форми на артимија е Атријалната фибрилација која се карактеризира 

со нерамномерно и забрзано срце биење. Симптомите вклучуваат вртоглавици, недостаток од здив, замор 

но може и воопшто да нема симптоми. Атријалната фибрилација е примарна приина за срцев удар и 

коронарни срцеви заболувања. Примарната причина за појава на атријална фибрилација сеуште не е 

целосно јасна, но неколку околински фактори како и генетската предиспозиција се познати причинители за 

зголемување на ризикот за појава на атријална фибрилација. Неколку срцеви состојби придонесуваат за 

појава на АФ, вклучително и перикардитис, заболување на митралните валвули, конгенитално срцево 

заболување, конгестивно срцево затајување, тиротоксично срцево заболување и зголемен крвен притисок. 

Еден од познатите генетски ризици за појава на АФ е полиморфизмот во генот PITX2, кој продуцира 

транскрипционен фактор кој регулира многу гени, вклучително и гените за интеркаларниот диск. 

Дисфункцијата на PITX2 резултира со електрично и структирно ремоделирање и неправилна репарација на 

срцевото ткиво, со што се зголемува ризикот за развој на АФ. Методите за превенција за развој на АФ се 

слични со оние кои се за превенција на останатите срцеви заболувања, односно промени на исхраната и 

редовната физичка активност. Ако индивидуата веќе развила АФ, тогаш се зголемуваат и шансите за 

инфаркт, па потребна е и терапија со антикоагуланси.  

Тестирани гени Вашиот генотип Вашиот фенотип Нормален ризик 
 

PITX2 C/C Нормален ризик за 
развој на атријална 
фибрилација 

 
 

Што можам да направам? 

Ова не е дијагностички тест. Атријалната фибрилација е комплексно заболување со повеќе фактори кои 

влијаат кога и дали ќе се појави. Многу фактори кои ја стимулираат предкомората може да предизвикаат 

електрична активност и појава на фибрилација. Најчести причини се хронични срцеви заболувања како што 

се хроничната хипертензија, срцев удар, затајување на срцевата работа, валвуларни дефекти и/или 

компликации при хируршки интервенции над срцето. Поради тоа, превентивните мерки честопати опфаќаат 

мерки за намалување на ризикот за појава на други кардиолошки заболувања.  



 
Извештај: Life Cardio test G- Life 
Пациент: Ленка Јаневска www.g-life.care  
Датум:      02.07.2020 mail:contact@g-life.care  

 
10 

Вашиот генетски профил не ве става во ризина група за појава на атријална фибрилација, но секако, здравата 

исхрана и редовната физичка активност претставуваат примарен избор за здрав живот. Атријалната 

фибрилација може да предизвика главоболка, замор, нерегуларен срцев ритам како и цела низа на 

кардиоваскуларни симптоми. Доколку имате некои од овие симптоми, ве молиме да консултирате лекар.  

Дополнителни информации 

Една копија од дефектниот PITX2 ген не е сама по себе доволен ризик за развој на атријална фибрилација. 

Сепак следните генерации може да го наследат овој ген од вас. Кај хомозиготите, полиморфизмот покажува 

зголемен  ризик од 1.4-1.5 пати, за појава на атријална фибрилација. Често се појавува кај Европските и 

Азиските народи, иако значително варира кај различни етнички групи. Атријалната фибрилација е многу 

комплексно заболување и многу фактори може да предизвикаат дополнителни ефекти.  

 Зголемен внес на алкохол – Зголемениот внес на алкохол може да предизвика абнормалности во 

електролитниот статус на крвта што може да резултира со ненадејна појава на атријална 

фибрилација; 

 Хипертиреодизам – Тироидните хормони може да ги стимулираат рецепторите на срцето и да ја 

зголемат нивната активност. Кај хипертиреодизмот, се појавува дополнителна стимулација која 

доколку ги премине нормалните граници може да предизвика атријална фибрилација; 

 Апнеа – срцето и белите дробови се поврзани структиру. Многу заболувања, како што е емфиземата 

во белите дробови може да предизивкаат компликации на срцето; 

 Лекарства – многу видови на лекарства имаат стимулирачки ефекти на срцето. Некои медикаменти 

за астма, како што е теофилинот, може да предизвикаат стимулација на срцевите рецептори. Еден 

општо познат стимуланс е кофеинот. Лековите со ваков стимулирачки ефект, може да предизвикаат 

атријална фибрилација.  

Третманите на атријалната фибрилација често вклучуваат медицински интервенции а не само промена на 

исхраната и физичката активност. Таков вид на медицински интервенции се електрична кардиоверзија, како 

и долготрајни третмани со амиодарон. Атријалната фибрилација е разнолика болест со многу различни 

третмани и некои од можностите се дадени подоле. 

 Кардиоверзија: брзо аплицирање на електрична енергија врз срцето може да предизвика 

пореметување на погрешните срцеви сигнали. Оваа процедура цели кон синхронизирање на 

електричнте сигнали и овозможува срцето да продолжи да работи со нормален ритам.  

 Аблација: понекогаш погрешните сигнали во предкомората може да потекнуваат од определени 

анатомски позиции. Еден вид на софистициран катетер може да се внесе во васкуларното стебло и 

до овие позиции, со што се мапира срцевата активност како и изолирање на областите каде се 

создава или поминува не воедначениот електричен импулс.  

 Антикоагуласни: голема опасност при атријалната фибрилација е згрутчување на крвта. Варфаринот е 

еден од медикаментите кои најчесто се препишуваат за да се превенира оваа состојба. Некои понови 

видови на лекарства како што е дабигатранот исто така даваат добри резултати; 

 Антиаритмици: некои медикаменти може да му помогнат на срцето да оддржи нормален ритам. 

Лекарот може да ви препише ваков вид на медикаменти како што е амиодарон, кои влијаат на 

електричните фукнции на срцевите клетки, па на тој начин и ја намалуваат можноста за појава на 

атријална фибрилација.  
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Коронарна артериска болест 
 

Срцето се снабдува со кислород преку систем од артерии наречени коронарни артерии. Ако крвотокот низ 

овие артерии се поремети, се појавува состојба наречена коронарна артериска болест (КАБ). Коронарното 

артериско заболување е водечка причина за смрт скоро во целиот свет, и најчеста причина за појава на 

срцев удар. Коронарната артериска болест се појавува кога холестеролот и масните супстанци се 

напластуваат на артериските ѕидови, водејќи до артеросклероза и компромитирање на крвниот довот до 

срцето. Коронарната артериска болест предизивкува дискомпорт (ангина), недостаток од здив, гадење, 

немир, вртоглавица и замор. Причините за коронарните артериски заболувања се со нагласена генетска 

позадина како и поради начинот на животниот стил, па согласно тоа истите може да се превенираат. Преку 

најновите генетски истражувања се проценува дека наследниот фактор игра улога во 40-50% од ците појави 

на коронарна артериска болест. Полиморфизмите во неколку гени се забележани како врска за ризикот на 

појавување на ова заболување. Некои од гените се: CDH13, MRAS, MTHFD1L, SMAD3, CXCL12, MIA3, OR13G1, 

APC, CDKN2B, LPL. На пример генот CDH13 кодира еден протеин од фамилијата на кадхерини, кој ги 

заштитува васкуларните ендотелни клетки од апоптоза и е во врска со отпорноста кон појавувањето на 

атеросклероза. Полиморфизмите во CDH13 генот може да доведат до протеинска дисфунцкија, што 

резултира со зголемен ризик за појава на коронарна артериска болест. Доколку генетските фактори за појава 

на коронарна артериска болест постојат, императив е индивидуата да оддржува здрави животни навики 

како превентивна мерка за превенција на појава на КАБ. Индивидуите кои се со висок ризик, ќе имаат и 

бенефит од дополнителни медикаменти кои го редуцираат нивото на LDL холестерол (на пример статини), 

од понизок крвен притисок како и од превенција за можност за формирање на крвни згрутчувања (на 

пример аспирин). Овој тест го определува вашиот ризик да имате коронарна артериска болест.  

Тестирани гени Вашиот генотип Вашиот фенотип Нормален ризик 
 

CDH13, MRAS, 
MTHFD1L, SMAD3, 
CXCL12, MIA3, 
OR12GI, APC, LPL, 
CDKN2B 

Многу зголемен 
ризик 

Многу зголемена 
можност за развој на 
коронарна 
артериска болест.  

 
 

Што можам на направам? 

Коронарната артериска болест вклучува рестрикции на крвниот проток на артериите кои го снабдуваат 

срцето. Факторите кои водат до оваа состојба се различни, а голема улога играат и факторите од околината. 

Промените во начинот на животниот циклус играат голема улога во редуцирање на можноста за појава на 

КАБ. Една од најчестите причини за појава на КАБ е атеросклерозата. Атеросклерозата е всушност 

пореметување на еден рутински процес во кој вишокот на масти и колестероли се отстрануваат од крвотокот 

преку клетки од имуниот систем кои лежат на ѕидот од крвните садови. Овие замастени имуни клетки, при 

ова пореметување, само ја чуваат својата содржина и константно растат и во комбинација со останатите 

крвни елементи формираат наслаги на внатрешниот ѕид од крвните садови. Ако овие наслаги многу 
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нараснат, или ако се распарчат на делови, може да запушат крвни садови и да го спречат нормалниот доток 

на крв, што се манифестира со ангина, а може да доведе и до срцев удар. Промена на животните навики кои 

ќе го намалат напластувањето на наслаги придонесува и за оддржување на здраво срце и крвни садови.  

Исхрана 

Вашата исхрана е критична компонента за контролирање на нивото на масти и холестерол во крвта како и за 

спречување на атеросклерозата. Не постои идеален тип на диета која добро работи за сите индивидуи, но 

постојат општи постулати за култивирање на вашето кардиоваскуларно здравје. Заситените масти се 

главната причина за зголемување на нивото на маснотии и холестерол во крвта. Овие типови на масти 

примарно се наоѓаат во животински продукти како што е путерот, кашкавалот како и црвеното месо. 

Лимитирајте го внесот на заситени масти за да нивното влијание биде минимално. Растителните влакна пак 

се несварливиата компонента од растенијата и е задолжитална компонента од балансираната исхрана. 

Внесот на растителни влакна овозможува да се оддржи правилен метаболизам на холестеролите и е од 

значителна важност за здравјето на цревата. Вклучете повеќе овошје, зеленчук и легуминози за да го 

оддржите нивото на здравите холестероли и масти во крвотокот.  

Физичка активност 

Вежбањето ги поттикнува мускулите да бидат поефикасни. Срцето е воглавно изградено од мускули, и со 

правилен тип на вежби го зајакнувате срцевиот мускул што носи огромни здравствени бенефити. Аеробните 

вежби се фокусираат на поголема ефикасност на срцето и белите дробови. Кога редовно се применуваат, 

значително го подобруваат здравјето на срцето како и отпорноста на кардиоваскуларен стрес. Има широк 

аспект на метаболитички афекти и значително може да го подобри липидниот профил. Најпознат 

кардиваскуларен тип на вежби е: веќби со среден ритам 30 минути, пет пати неделно или интезивен тип на 

вежби по 20 минути исто така 5 пати неделно.  

Пушење 

Пушењто може да предизвика промени на крвниот притисок како и оштетување на внатрешниот дел од 

ѕидот на крвните садови. Овие оштетувања придонесуваат за појава на атеросклероза и се забрзува 

формирањето на наслаги. Да не се пуши е од особено значење за превенција на оштетувањата на крвните 

садови како и да се забави прогресијата на срцевите заболувања. Исто така важно е да се напомене дека и 

индиректното внесување на дим од цигари од други пушачи во вашата околина, придонесува за опасно 

зголемување на нивото на определени хемикалии скоро еднакво како и вие самите да пушите. Избегнувајте 

ги можностите за внес на секундарен чад од цигари па на тој начин ќе ја минимизирате токсичноста на 

ефектот на пушење.  

Дополнителни информации 

Постоајт поголем број на генетски и околински фактори кои влијаат на појавување и развој на коронарните 

артериски болести. Преку овој тест се компилираат повеќе публикувани студии, за да се процени ризикот на 

различни полиморфизми за да се пресмета генетскиот ризик за развој на КАБ. Доколку се намали протокот 

на крв во срцето, брзо се активираат рецепторите за болка, па најчест симптом е болка во градите. Сепак, 

ова не е секогаш толку очигледно, па КАБ може да помине и недијагностицирано. Заморот, главоболка, 

гадење како и невообичаен срцев ритам, може да се меѓу симптомите кои не треба да се ингорираат. 

Третманот на КАБ зависи од индивидуалните околносит. Да се прекине со пушење, редовна физичка 

активност, како и здрава балансирана исхрана се првите чекори. Ако тие не се доволни, определени 

процедури и медикаменти може да се применат за да се успори прогресијата на болеста.  



 
Извештај: Life Cardio test G- Life 
Пациент: Ленка Јаневска www.g-life.care  
Датум:      02.07.2020 mail:contact@g-life.care  

 
15 

Медицински интервенции 

 Аспирин: ја инхибира синтезата на тромоксанот, кој е потентен вазоконстрикот и промотор за 

крвното згрутчување. Преку инхибицијата на овој молекул, апиринот помага да се намали можноста 

за појава на крвни згрутчувања кои може да резултираат од КАБ.  

 Статин: група на медикаменти кои инхибираат клучен протеин при ендогената продукција на 

холестеролот. Ефектот на крвниот холестерол може да биде значителен, а овие медикаменти може 

да го успорат формирањето на наслаги при атеросклероза.  

 Нитрати: крупа на соединенија кои вршат вазодилатација на крвните садови. Преку нив може да се 

подобри крвниот проток низ некои запушени крвни садови и на тој начин да се намали стресот врз 

срцето. Нивното широко делување ги прави вообичаен избор на лекарства за брзо подобрување на 

ситуацијата.  

 Стент: процедура преку која софистициран катетер се внесува во артериите и на тој начин се 

овозможува ситите повторно да функционираат на местата кои биле блокирани. Стентот останува во 

артеријата за физички да ја држи отворена.  
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Хипертензија 
 

Крвниот притисок е динамичен физиолошки процес создаден при интеракцијата на срцето и крвните садови. 

Кога срцето се контрахира, испумпува крв во артериите при што се предизвикува главниот пик на крвниот 

притисок, наречен систолен или горен крвен притиоск. Срцето потоа се релаксира и се полни со крв при што 

предизвикува пад на притисокот, односно таканаречен дијастолен или долен крвен притисок. Вообичаено 

крвниот притисок се пресметува како однос на систолниот врз дијастолниот притисок. Хипертензија е 

состојба кога крвниот притисок е повисок од нормалниот. Доколку не се третира оваа состојба може да 

предизвика сериозни компикации како што е срцев или мозочен удар. Нормалниот крвен притисок може да 

варира од 90/60mmHg па до 120/80mmHg. 1 од 4 возрасни во Европа имаат зголемен крвен притисокј (над 

140/90 mmHg).  

Има многу причини зошто се покачува крвниот притисок. Ако сте подложени на слилна физичка активност, 

крвниот притисок же порасне со цел подобра и поголема снабденост на мускулите со кислород кој им е 

потребен за работа. Абнормален и продолжен зголемен крвен притисокј во крвта може да резултира со 

процес на оштетување на многу органи вклучително и срцето, бубрезите, адреналните жлезди па дури и 

мозокот. Комплесниот однос на повеќе системи често може да биде причина за настанување на 

хипертензијата. Во вакви случаи хипертензијата се нарекува идиопатска или есенцијална. Крвниот притисок 

е под влијание на многу физиолошки, еколошки и генетски фактори.  

Наследноста на хипертензијата може да биде од 30-60%. Една од вообичаените генетски полиморфизми се 

наоѓа на BCAT1 генот, кој е поврзан со зголемен ризик за развој на хипертензија во многу научни студии. 

Механизмот позади целиот овој полиморфизам сеуште не е целосно јасен, но е во врска со осетливоста кон 

сол и еден од маркерите кои се во врска со оксидативниот стрес. Симптомите на оваа состојба може да 

бидат опасни доколку останат недијагностицирани. Ако хипертензијата не се лекува, крвниот доток до 

органите може да биде пореметен. Со цел да се редуцира ризикот од развој на хипертензија, најважнен е 

здравиот начин на живот. Вашиот лекар може да ви препише лекови за третман на хипертензија, а меѓу нив 

може да бидат вклучени: ACE инхибитори, блокатори на калциумовите канали или бета блокери. Овој тест е 

вашиот ризик за развој на зголемен крвен притисок.  

Тестирани гени Вашиот генотип Вашиот фенотип Благо зголемен ризик 
 

BCAT1 А/А Благо зголемен 
ризик за развој на 
висок крвен 
притисок 
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Што можам да направам? 

Крвнито притисок има влијание на сите органи во телото, па на тој начин зголемениот крвен притисок може 

да има многу различни ефекти и последици. Високиот крвен притисок ги ослабнува и ги оштетува аретриите 

па на тој начин може да се формираат крвни згрутчувања. Исто така ги оштетува и бубрежните клетки и еден 

е од најчестите причини за бубрежно оштетување. Ослабените артерии исто така се подложни на 

проширување и дел од ѕидовите од артериите може да се прошират во вид на балон, која состојба се 

нарекува аневризма. Аневризмите може да пораснат прилично големи и да пукнат. Ова е многу опасна 

состојба, особено ако се случи на некои осетливи места како што е мозокот. Оддржувањето на нормален 

крвне притисок е задача на срцето па понекогаш силната физичка активност предизвикува зголемен 

мускулен раст на срцевиот мускул. Преголем раст на овие мускули значи и намалување на квалитетот на 

работата на пумпата што може да доведе до состојба на срцево затајување. Бидејжи голем број на системи 

се вклучени во оддржување на крвниот притисок, честопати е тешко да се идентификува едно решение. 

Атеросклерозата, кардиовскуларните оштетувања и зголемената телесна тежина се меѓу оние фактори кои 

придонесуваат кон развој на хипертензијата, па менаџирањето на притисокот вообичаено почнува со 

промени во животниот стил.  

Исхрана 

Вашата исхрана е критична компонента за контрола на нивото на масти и холестерол во крвта, односно за 

контрола на појава и ширење на атеросклероза. Не постои една диета која е идеална за секој, па затоа 

постојат генерални насоки за тоа кајо да го подобрите кардиоваскуларното здравје. Натрупувањето на масни 

киселини при атеросклерозата се забрзува со лошата исхрана. Заситените масти се особена причина за 

зголемувањето на нивото на холестерол во крвта. Овој вид на масти се наоѓаат во храната од животинско 

потекло, како што се путерот, кашкавалот и црвеното месо. Минимизирање на внесот на овие компоненти 

ќе го ограничи на минимум нивното влијание. Растителните влакна пак се несварливиата компонента од 

растенијата и е задолжитална компонента од балансираната исхрана. Внесот на растителни влакна 

овозможува да се оддржи правилен метаболизам на холестеролите и е од значителна важност за здравјето 

на цревата. Вклучете повеќе овошје, зеленчук и легуминози за да го оддржите нивото на здравите 

холестероли и масти во крвотокот. Солта се исфрла од бубрезите заедно со водата. Внесување на преголеми 

количини на сол може да придонесат за оптоварување на бубрезите и појава на хипертензија. Комплетно 

исфрлање на солта од вашата исхрана не е практично, но намалувањето особено преку сувомеснатите 

производи и конзервирани продукти може да има големо влијание.  

Физичка активност 

Аеробните вежби треба редовно да се практикуваат со цел да се подобри состојбата со срцето. Трчањето, 

воењето на велосипед и пливањето се одлични за превенција на кардиоваскуларен стрес и за намалување 

на дијастолниот притисок. Најдобар начин е физичка активност со средно ниво на оптовареност по 30 

минути најамлку 5 пати во неделата или интензивна физичка активност по 20 минути најмалку 5 пати во 

неделата. Постојат многу типови на вежби, но најбитно е да одберете тип на физичка активност која можете 

да ја оддржувате подолго време. 

Пушење 

Пушењто може да предизвика промени на крвниот притисок како и оштетување на внатрешниот дел од 

ѕидот на крвните садови. Овие оштетувања придонесуваат за појава на атеросклероза и се забрзува 

формирањето на наслаги. Да не се пуши е од особено значење за превенција на оштетувањата на крвните 

садови како и да се забави прогресијата на срцевите заболувања. Исто така важно е да се напомене дека и 
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индиректното внесување на дим од цигари од други пушачи во вашата околина, придонесува за опасно 

зголемување на нивото на определени хемикалии скоро еднакво како и вие самите да пушите. Избегнувајте 

ги можностите за внес на секундарен чад од цигари па на тој начин ќе ја минимизирате токсичноста на 

ефектот на пушење.  

Преголема телесна тежина 

Телесната тежина има ефекти врз физиологијата и метаболитичките процеси. Зголеменото адипозно ткиво 

предизвикува зголемен васкуларен отпор. На овој начин на срцето и крвните садови им е значително 

потешко да си ја вршат својата функција. Преку трошење на повеќе калории во текот на денот, отколку што 

сте внеле, ќе предизвика телото да земе од своите енергетски залихи, што предизивкува намалување на 

телесната тежина. Намалувањето на телесната тежина е најдобро кога е пропратено со комбинација на 

диета и физичка активност. Сепак за да ја најдете идеалната комбинација разговарајте со лекар или фитнес 

инструктор.  

Дополнителни информации 

Ова е тест за скрининг на алелот C во генот BCAT1. Тој е во врска со појава на хипертензија и ја зголемува 

веројатноста за 1.16 до 1.32 пати во зависност од бројот на копии, а базирано е на голем број студии и мета 

анализи. Сепак ова не е дијагностички тест, бидејќи многу фактори влијаат на тоа дали ќе развиете 

хипертензија. Ќивотниот стил, физиолошките абнормалности како и вашата фамилијарна историја може 

многу да влијаат врз хипертензијата и кардиоваскуларните болести.  

Прва линија на одбрана е превенција и намалување на крвниот притисок преку промени во исхраната и 

физичката активност. Доколку ова не е доволно вашиот лекар ќе ви препише и лекарства за да се менаџира 

ситуацијата.  

Лекарства за крвен притисок 

АСЕ инхибитори – калса на медикаменти кои инхибираат клучен незим во ренин-ангиотензин цикјлусот кој 

нормлано резултира со зголемување на крвниот притосок. РТезултато е намален крвне притисок. Сепак, 

блокирањето на АСЕ протеините може да резултира со натрупување на определени метаболити во белите 

дробови што пак може да предизвика хронична кашлица.  

Блокатори на калциумовите канали – калциумовите канали се наоѓаат низ целото тело. Преку блокирање на 

овие канали во срцето и крвните садови, истите се рашируваат а срцевите контракции се променуваат  што 

води до понизок системски притисок.  

Диуретици – голема груипа на лекарства кои влијаат на различни рецептори во бубрезите со цел да се 

поттикне лачењето на течностите и електролитите. Резултатот е помалку течност во крвниот систем, односно 

понизок притисок.  

Бета блокери – Адренергичните рецептори се присутни и во срцето и во крвните садови. Вообичаено го 

стимулираат срцето како и контракциите на крвните садови. Преку блокирање, се намалува и срцевиот 

притисок и пулсот на срцето.  
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Миокардијален инфаркт 
 

Срцето е еден неверојатен мускул кој го снабдува целото тело со крв, вклучително и самиот себе. Крвта која 

се пумпа низ коронарните артерии е единствен извор на кислород и храна за срцето и било каков прекин, 

може да покрене сериозни здравствени последици. Миокардијалниот инфаркт попознат и како срцев удар е 

живото загрозувачка состојба која настанува кога крвниот доток до срцето е блокиран и срцевиот мускул 

останува без кислород. Ако процесот на доток на крв не се поправи бргу, срцевите клетки умираат, што 

оневозможува снабдување со крв и до остатокот од органите. Продолжен недостаток од свежа крв до 

мозокот води кон негова брза смрт. Во Европа повеќе од 1 милион луѓе се примаат во болниците секоја 

година поради миокардијален инфаркт. Симптомите се болка во градите, недостиг на здив, слабост, 

вртоглавица.  

Многу околински фактори може да влијаат на ризикот определена индивидуа да развие миокардијален 

инфаркт (МИ), иако познати се случаи на негов развој спонтано без притоа други здравствени состојби да се 

присутни. Позната е и генетската наследна компонента која придонесува за миокардијален инфаркт. 

Полиморфизмите на некои од следните гени, или хромозомски региони се познати дека имаат влијание за 

ризикот од МИ: CHCL12, MIA3, OR13G1, PCSK9, PHACTR1, PRR4, SH2B3, Intergenic_1p13, Intergenic_21q22, 

Intergenic_9p21.  

Како еден од најесенцијалните патишка кои се поврзуваат со подложноста за развој на МИ, генот CXCL12 

кодира протеин од фамилијата на хемокинини, кој е лиганд за CXCR4 рецепторот. Оваа интеракција се 

поврзува и со контрола на процеси, како што е емрионалниот развој, хематопоезата и ангиогенезата, а преку 

животински модели докажана е функцијата на CXCL12 во васкуларната репарација. Полиморфизмите на 

CXCL12 се поврзани со зголемен ризик за ран развој на миокардијален инфаркт како и коронарно артериска 

болест.  

PCSK9 пак продуцира протеин кој се излачува во плазмата и се врзува со LDL рецепторите на хепатоцитите со 

цел да се иницира ендоцитоза и деградација на рецепторите преку лизозомите. Ова го редуцира бројот на 

LDL рецептори на површината на хепатоцитите, што го редуцира и внесот на LDL партикулите од крвниот 

систем во црниот дроб. Полиморфизмите во овој ген може да причинат и губење на функцијата па на тој 

начин повеќе LDL партикули се отсрануваат од крвниот систем па на тој начин и се намалува ризикот за МИ. 

Интересно е и тоа што полиморфизмите на PCSK9 имаат многу поголем ефект на ризикот за развој на 

миокардијален инаркт отколку нивото на LDL, што сугерира на тоа дела полиморфизмите на PCSK9 Имаат и 

втор протективен механизм. Индивидуите со определени генетски полиморфизми може значително да го 

намалат ризикот за појава на МИ, под претпоставка дека во исто време практикуваат и  здрав начин на 

живот. 

Овој тест е вашиот ризик да имате срцев удар.  
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Тестирани гени Вашиот генотип Вашиот фенотип Благо зголемен ризик 
 

CXCL12, MIA3, 
PCSK9, PHACTR1, 
SORT1, Intergenic 
(21q22) 

Благо зголемен 
ризик 

Благо зголемен ризик 
за развој на 
миокардијален 
инфаркт.  

 
 

Што можам да направам? 

Ова не е дијагностички тест. Миокардијалниот инфаркт вклучува процеси од многу различни болести со 

нивни особени гени и околински фактори. МИ е блокада на крвниот доток (исхемија) до срцето до фаза на 

оштетување на крвните клетки. Една од најчестите причини која доведува до МИ е атеросклерозата. 

Атеросклерозата е процес на депонирање на мастите и холестеролите на внатрешниот ѕид на крвните 

садови преку имуните клетки кои треба истите да ги отсранат од крвотокот. Доколку овие наслаги многу се 

зголемат или дел од нив се распрачат, може да се предизвика запушување во дел од крвниот систем што пак 

предизвикува исхемија. Артериите кои го снабдуваат срцето исто така може да се блокираат од вакви крвни 

згрутчувања. Процесите кои ги оштетуваат крвните садови како што е пушењето исто така води кон намален 

крвен доток или можност за формирање на крвни згутчувања. На крај, степенот на кој намалениот проток ќе 

го оштети или же му влијае на срцето, исто така значитело варира. Срцата кои вообичаено имаат послаба 

циркулација се веќе послабо спремни па при исхемија страдаат повеќе. Здравите животни навики го 

оддржуваат срцето и крвните садови во добра кондиција, превенираат создавање на наслаги во крвните 

садови и превенираат непотребни оштетувања на крвните садови, а сето тоа превенира настани кои може да 

доведат до миокардијален инфаркт.    

Исхрана 

Вашата исхрана е критична компонента за контрола на нивото на масти и холестерол во крвта, односно за 

контрола на појава и ширење на атеросклероза. Не постои една диета која е идеална за секој, па затоа 

постојат генерални насоки за тоа кајо да го подобрите кардиоваскуларното здравје. Натрупувањето на масни 

киселини при атеросклерозата се забрзува со лошата исхрана. Заситените масти се особена причина за 

зголемувањето на нивото на холестерол во крвта. Овој вид на масти се наоѓаат во храната од животинско 

потекло, како што се путерот, кашкавалот и црвеното месо. Минимизирање на внесот на овие компоненти 

ќе го ограничи на минимум нивното влијание. Растителните влакна пак се несварливиата компонента од 

растенијата и е задолжитална компонента од балансираната исхрана. Внесот на растителни влакна 

овозможува да се оддржи правилен метаболизам на холестеролите и е од значителна важност за здравјето 

на цревата. Вклучете повеќе овошје, зеленчук и легуминози за да го оддржите нивото на здравите 

холестероли и масти во крвотокот. Солта се исфрла од бубрезите заедно со водата. Внесување на преголеми 

количини на сол може да придонесат за оптоварување на бубрезите и појава на хипертензија. Комплетно 

исфрлање на солта од вашата исхрана не е практично, но намалувањето особено преку сувомеснатите 

производи и конзервирани продукти може да има големо влијание.  

Физичка активност 

Аеробните вежби треба редовно да се практикуваат со цел да се подобри состојбата со срцето. Трчањето, 

воењето на велосипед и пливањето се одлични за превенција на кардиоваскуларен стрес и за намалување 
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на дијастолниот притисок. Најдобар начин е физичка активност со средно ниво на оптовареност по 30 

минути најамлку 5 пати во неделата или интензивна физичка активност по 20 минути најмалку 5 пати во 

неделата. Постојат многу типови на вежби, но најбитно е да одберете тип на физичка активност која можете 

да ја оддржувате подолго време. 

Пушење 

Пушењто може да предизвика промени на крвниот притисок како и оштетување на внатрешниот дел од 

ѕидот на крвните садови. Овие оштетувања придонесуваат за појава на атеросклероза и се забрзува 

формирањето на наслаги. Да не се пуши е од особено значење за превенција на оштетувањата на крвните 

садови како и да се забави прогресијата на срцевите заболувања. Исто така важно е да се напомене дека и 

индиректното внесување на дим од цигари од други пушачи во вашата околина, придонесува за опасно 

зголемување на нивото на определени хемикалии скоро еднакво како и вие самите да пушите. Избегнувајте 

ги можностите за внес на секундарен чад од цигари па на тој начин ќе ја минимизирате токсичноста на 

ефектот на пушење. 

Дополнителни информации 

Постојат огромен број на генетски и околински фактори кои влијаат на тоа кога и дали би се појавила 

кардијачна исхемија. Овој тест ги компилира поголем број од објавените податоци за голем број на 

полиморфизми кои даваат апроксимативна статистичка проценка за кумулативниот генетски ризик за развој 

на миокардијален инфаркт. Редукцијата на крв и недостатокот од кислород во срцето води кон акумулација 

на органски киселини и метаболити кои бргу може да доведат до активација на рецепторите за болка. Затоа 

еден од првите симптоми за миокардијален инфаркт е болка во градите. Сепак, ова не е секогаш правило па 

и некои помалку очигледни знаци за миокардијален инфаркт можат да поминат незабележано. 

Миокардијалниот инфаркт бара итно медицинско постапување, но третманот може значително да варира од 

индивидуалните околности. Избегнувањето на пушењето, редовната физичка активност, конзумирање на 

здрава балансирана исхрана се првите чекори за превенција. Ако ова не е доволно тогаш вашиот лекар ќе 

превземе и определени медицински процедури за да се врати нормалната функција на срцето како и 

нормалниот проток на крвта.  

Медицински интервенции 

Аспирин – ја ингихибра синтезата на тромбоксан, кој е потентен вазоконстриктор и промотор на крвното 

згрутчување. Голем дел од миокардијалните инфаркти се предизвикани од крвни згрутчувања. Аспиринот се 

користи истите да се превенираат како и да се промовира создавање на нови крвни садови или реотварање 

на постоечките за нормален крвен проток.  

Нитрати – Група на супстанции кои ги прошируваат крвните садови, односно ја промовираат 

вазодилатацијата. На тој начин во исто време се овозможува проток на крвта низ стеснетите крвни садови 

како и редукција на стресот врз срцето.  

Тромболитици – тоа се група на потентни соединенија кои ја промовираат активноста на вообичаените 

протеини во крвта, наречени плазминогени, за разбивање на крвните згрутчувања. Медикаментите како што 

е стрептокиназата влијаат на отсранување на причините за настанување на миокардијален инфаркт.  

Кислород – Кога срцето има недостаток од кислород, понекогаш при дишење на висока концентрација на 

кислород се поправа дефицитот и се намалува стресот врз срцето. Сепак на овој начин не се отсранува 

причината за инфарктот и ова не е секогаш потребно.  
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Перкутана коронарна интервенција – процедура при која софистициран катетер се внесува во 

суперфицијалната артерија со цел да се подхранува васкуларното дрво во делот каде настанало блокирање 

на дотокот. Мал балон се напумпува за да се направи отвор во артеријата и честопати се внесува жичан дел 

(стент) кој ќе остане да ја држи отворена.  
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Периферни артериски заболувања 
 

Периферните артериски заболувања се многу често но многу сериозно заболување, кое настанува кога 

масни наслаги се натрупуиваат на артериите кои носат крв кон другите делови од телото особено оние кон 

нозете. Прогресивното стеснување на артериите го редуцира дотокот на крв и може да предизвика 

симптоми на болка, салбост, промена на бојата на кожата (посунување/избледување), непријатности при 

одење, губиток на влаканта во долниот дел од нозете. Околу една петина од луѓето над 60 години патат од 

оваа состојба, но може да има и сериозни последици ако не се третира навреме, бидејќи може да 

предизвика миокардијален инфаркт или мозочен удар, внатрешни крварења или критична исхемија кон 

екстремитетите. Една варијанта на CHRNA3 генот, е докажана како врска за зголемен ризик за развој на ПАЗ. 

Точниот механизам сеуште не е целосно познат, но оваа SNP варијатна е силно асоцирана со можноста таа 

индивидуа да пуши, па со тоа и со можноста за развој на периферни артериски завболувања или рак на 

белите дробови. Согласно предходното, на овие индивидуи им се препорачува да прекинат со пушење, 

бидејќи постоењето на овој SNP не е единствена врска со појавата на ПАЗ туку пушењето има исто така силен 

негативен ефект. Овој тест го определува вашиот ризик за оштетување на артериите.  

Тестирани гени Вашиот генотип Вашиот фенотип Благо зголемен ризик 
 

CHRNA3 CT Благо зголемен 
ризик за развој на 
Периферни 
артериски 
заболувања.  

 

Што можам да направам? 

Ова не е дијагностички тест. Вашата исхрана како и физичката активност влијаат на тоа како наслагите 

предизвикани од атеросклероза се натрупуваат во периферните артерии. Конзумирање на здрава храна, 

богата со растителни влакна, и со ниска содржина на сатурирани масти, како и редовната физичка активност, 

ќе ви помогнат да го оддрќите здравјето на срцето и на крвните садови. Еден од клучните фактори за развој 

на ПАЗ е пушењето. Прекинување со пушењето е есенцијална за превенција од појавување на ПАЗ но и за 

забавување на прогресијата на истата.  

Исхрана 

Вашата исхрана е критична компонента за контрола на нивото на мастите и на холестеролот во крвта, 

односно за превенција од формирање или ширење на наслаги во крвните садови. Не постои една 

единствена диета која е перфектна за секој организам, но постојат насоки за исхрана за општо подобрување 

на кардиоваскуларното здравје. Заситените масти се причинители за зголемувањето на вкупниот холестерол 

и масти во крвта. . Овој вид на масти се наоѓаат во храната од животинско потекло, како што се путерот, 

кашкавалот и црвеното месо. Минимизирање на внесот на овие компоненти ќе го ограничи на минимум 

нивното влијание. Растителните влакна пак се несварливиата компонента од растенијата и е задолжитална 

компонента од балансираната исхрана. Внесот на растителни влакна овозможува да се оддржи правилен 

метаболизам на холестеролите и е од значителна важност за здравјето на цревата. Вклучете повеќе овошје, 

зеленчук и легуминози за да го оддржите нивото на здравите холестероли и масти во крвотокот. Солта се 
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исфрла од бубрезите заедно со водата. Внесување на преголеми количини на сол може да придонесат за 

оптоварување на бубрезите и појава на хипертензија. Комплетно исфрлање на солта од вашата исхрана не е 

практично, но намалувањето особено преку сувомеснатите производи и конзервирани продукти може да 

има големо влијание.  

Физичка активност 

Аеробните вежби треба редовно да се практикуваат со цел да се подобри состојбата со срцето. Трчањето, 

воењето на велосипед и пливањето се одлични за превенција на кардиоваскуларен стрес и за намалување 

на дијастолниот притисок. Најдобар начин е физичка активност со средно ниво на оптовареност по 30 

минути најамлку 5 пати во неделата или интензивна физичка активност по 20 минути најмалку 5 пати во 

неделата. Постојат многу типови на вежби, но најбитно е да одберете тип на физичка активност која можете 

да ја оддржувате подолго време. 

Пушење 

Пушењто може да предизвика промени на крвниот притисок како и оштетување на внатрешниот дел од 

ѕидот на крвните садови. Овие оштетувања придонесуваат за појава на атеросклероза и се забрзува 

формирањето на наслаги. Да не се пуши е од особено значење за превенција на оштетувањата на крвните 

садови како и да се забави прогресијата на срцевите заболувања. Исто така важно е да се напомене дека и 

индиректното внесување на дим од цигари од други пушачи во вашата околина, придонесува за опасно 

зголемување на нивото на определени хемикалии скоро еднакво како и вие самите да пушите. Избегнувајте 

ги можностите за внес на секундарен чад од цигари па на тој начин ќе ја минимизирате токсичноста на 

ефектот на пушење. 

Дополнителни информации 

Постојат многу околински фактори кои влијаат на тоа дали и кога ќе се појави периферно артериско 

заболување. Со овој тест, преку еден ген се испитува можноста за апроксимативен ризик за развој на ПАД. 

Натрупувањето на наслаги од атеросклероза како и мускулно-васкуларните грчеви може да го редуцираат 

дотокот на крв до нозете. Ова може да води до појава на сина боја на прстите од рацете и нозете (цијаноза) 

и мусклуни грчеви, како и до состојба наречена клаудикација која може да биде многу болна за зглобовите и 

згрчените мускули. Ако дојде до блокада на артериите во гастроинтестиналниот тракт, тогаш болни 

абнормални грчеви може да се појават. Од друга страна многу луѓе со ПАЗ може и да не почувствуваат 

симптоми, а болеста да прогресира и во напредна фаза. Многу е брино за секој кој што е засегнат, 

задолжително да се конултира со својот лекар. Постојат медицински дијагностички процедури преку кои се 

мери протокот на крв во периферните артерии а преку тоа и потенцијалните стеснувања на крвните садови. 

Прва линија на одбрана е секако промена на начинот на живот, односно да се престане со пушење, да се 

намали телесната тежина, и да се конзумира здрава храна. ВО определени стадуими на заболувањето, 

вашиот лекар може да ви препише определени медицински процедури и лекови за понатамошен третман.  

Медицински интервенции 

Аспирин – ја инхибира синтезата на тромоксан, кој е потентен вазоконстриктор и промотор на крвно 

згрутчување. Преку инхибицијата на овој молекул, аспиринот помага да се редуцира појавата на вазо-

оклутивни состојби, кои може да резултираат поради ПАЗ. 

Статини – крупа на лекови кои инхибираат протеин кој е клучен во ндогената продукција на холестерол. 

Ефектите на холестерол во крвта можат да бидат драматични, па овие лекови значително ја намалуваат 

можноста за формирање на наслаги во крвните садови.   
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Медикаменти за шеќер во крв – неконтролираниот шеќер во крвта може да предизвика инфламација која 

води потекло до наслагите во крвните садови. Ако имате високо ниво на шеќер во крвта, некои лекови како 

што е метформинот, за да се намали можноста за васкуларна инфламација предизвикана од 

атеросклерозните наслаги.  

Ангонопластика – Процедура преку која софистициран тип на катетер се внесува во суперфицијалната 

артерија и се спроведува преку васкуларното дрво се до местото на блокада. Мал балон се внесува и се 

надувува за да се отвори артеријата и за да се подобри крвотокот. Понекогаш се внесува и жичен елемент 

(стент), кој останува на местото за да ја држи артеријата отворена.  
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Српеста анемија 
 

Црвените крвни зрнца, го транспортираат кислородот преку телото, користејќи еден специјален протеин 

наречен хемоглобин. Тие имаат карактериситчен кружен облик кој им помага за нивната способност да го 

пренесат кислородот и ги прави флексибилни за да можат да се протнат и низ најтесните капилари. 

Протеинот наречен хемоглобин кои тие го носат во себе, има 4 посебни единици кои овозможуваат да ја 

промени структирата во зависност од ткивата каде се наоѓаат црвените крвни зрнца. Ова му овозможува на 

хемоглобинот да го прими кислородот во белите дробови, како и да го испушти кога се наоѓа во другите 

ткива. Хемоглобинот, а преку него црвените крвни зрнца претставуваат синџир на спојување на белите 

дробови со другите клетки и тој процес се повторува стотици пати во текот на еден ден.  

 Определени мутации во бета хемоглобинот може да резултираат со претеин наречен хемоглобин Ѕ (HbS). 

Овој вид на хемоглобин, го превзема кислородот од белите дробови, но кога ќе стигне до ткивата повторно 

го менува обликот, во еден вид на леплив протеин. Ваквиот леплив протеин, може да се залепи еден за друг 

и да предизвика огромни колонии на HbS агрегати. Ако овие агрегати се мноу големи може да ги 

деформираат црвените крвни зрнца, а резултатот е нивен карактеристичен облик. Овој вид на црвени крвни 

зрнца се нефлексибилни и може да се заглават во малите крвни садови и на тој начин да го оневозможат 

норалното снабдување со крв на делови од телото, каде настанува клеточно оштетување.   

Доколку поголем број на црвени крвни зрнца се оштетени може да се создаде и анемија , која поради 

обликот на црвените крвни зрнца се нарекува српеста анемија. Запушувањето на крвните садови од овие 

крвни зрнца може да предизвика и болни епизоди, отечени екстремитети, оштетувања на органи, забавен 

раст и проблеми со видот. Вообичаено се потребни две копии од овој мутиран ген за да резултира со 

заболување. Доколку постои само една мутирана копија на генот, ретко се случуваат симптоми а тоа може 

да има и заштитен ефект при инфекцијата со маларија. Од ова заболување страдаат милиони луѓе ширум 

светото особено во суб-сахарска Африка, Индија и Средниот исток.   

Индивидуите кои имаат само еден мутиран ген, може да немаат никакви симптми но може состојбата да ја 

пренесат на поколението, додека индивидуите со два мутирани гена, развиваат српеста анемија. Овој тест ги 

определува вашите гени за српеста анемија, односно дали непостојат, само сте носители или постои 

можност и вие да имате развиено српеста анемија.  

Тестирани гени Вашиот генотип Вашиот фенотип Нормален 
 

HBB TT Нормален 
хеноглобински 
протеин 
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Што можам да направам? 

Доколку се развие српеста анемија и поради тоа се блокира протокот на крв, појавата предизвикува болка 

како и брзо клеточно оштетување. Вакви појави треба да се менаџираат од лекари специјалисти. За да се 

превенираат компликации, важно е да се остане едуциран за појавата и да се следат препораките од 

лекарите. Многу од компликациите настануваат поради дехидратација, преголем замор или инфекција. 

Потребно е да бидете свесни за вашата состојба и да се превземат мерки да не се развијат штетните ефекти 

од ова заболување.  

Вашиот генетски профил не ве става во група со потенцијален ризик, но потребно е да се остане добро 

хидратиран и да се обрне внимание на здравиот начин на живот.   

Дополнителни информации 

Има широка лепеза на потенцијални комплиакции кои се во врска со српестата анемија. Превенцијата игра 

голема улога во оддржувањето на здравјето, но доколку тоа не е доволно постојат соодветни медицински 

третмани.  

Медицински интервенции 

Хидроксиуреа – предизвикува прекурзорите за црвените крвни зрнц а да продуцираат фетален хемоглобин 

(HbF), наместо HbS. HbF функционира слично како адултниот хемоглобин, но се кодира од друг ген. Преку 

промена на HbS со HbF се прекинува продукцијата на српести црвени крвни зрнца, но се оддржува можноста 

за пренос на кислород.  

Кислород – преку зголемување на нивото на кислород во крвта, се превенираат агегации на HbS и на тој 

начин се превенира стрес на ткивото преку оддржување на доток на крвта. Ова е вообичаено интервентна 

помош во било кој од вазо – окулзивните епизоди.  

Аналгетик – Вазо – окулзивните епизоди може да бидат многу болни. Болката се зголемува при 

зголемувањето на потребата за кислород, при што значително се влошува состојбата. Брзо делувачките 

аналгетици, како што е морфиумот, може и да го подобрат целокупното лекување.  

Спленектомија – Преку отстранување на слезената, се отстранува и опасноста за кризи и дел од српестите 

црвени крвни зрнца се отсрануваат. Сепак оваа операција ја намалува и имуната функција и може да се 

спроведе само после конзилијарна согласност од медицински специјалисти.  
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ТЕСТ РЕЗУТЛАТИ ЗА ЛИПИДЕН МЕТАБОЛИЗАМ 

Срцето користи големи количини на масни киселини како субрстрати за 

производство на енергија. Физиолошкиот баланс на внесот на масти и процесот 

на нивна оксидација, го спречува натрупувањето на премногу масти. Неколку 

процеси кои влијаат на срцевата функција како што се исхемијата, преголемата 

телесна тежина, дијабетесот, сепса, како и повеќето форми на срцево затајување 

се резултат на пореметена оксидација на масните киселини која најчесто 

доведува до натрупување на масти. Во поново време постојат планини со докази 

кои ги поврзуваат определените видови на масти со срцевата липотоксичност 

како и миокардијалната дисфункција која доаѓа после тоа. Експерименталните и 

клинички податоци се анализирани и генетската компонента е еден од факторите 

кои укажуваат на патиштата за редукција на токсичните липиди што секако води 

фо подобрување на срцевата функција.  
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ТРИГЛИЦЕРИДИ 
 

Триглицеридите се дел од телесните масти кои се наоѓаат во крвта и се есенцијален извор на енергија за 

клетките на телото. МОже да бидат скалдирани како телесни масти доколку не се користат веднаш. Тие 

имаат витална улога за транспортот на мастите од артериите до црниот дроб. Високото ниво на 

триглицериди се поврзува со зголемен ризик за срцеви заболувања, а особено високото ниво на 

триглицериди може да предизвика и акутен панкреатитис.  

Полиморфизмите во определени гени се поврзани со зголемување на нивото на триглицериди. Дел од овие 

гени се: ANGPTL3, APOB, FADS1, GCKR, LPL, MLXIPL, NCAN, PTPL, TRIB1, XKR6, ZNF259. Овие гени се вклучени во 

липидниот метаболизам и транспорт. На пример, MLXIPL кодира протеин со улога во искористувањето на 

глукозата и нејзино складирање, преку што се контролира и гликолизата, лопогенезата и синтезата на 

триглицериди како и VLDL секреција. Полиморфизмите во овој ген, го менуваат нивото на синтезата на 

триглицериди, па така “дивиот“ тип придонесува за поефикасно искористување на храната, но со 

натруповање на масти и зголемување на телесна тежина, а со тоа и ризик од кардиовасуларни проблеми. За 

да се редуцира нивото на триглицеридите и покрај генетскиот ризик, индивидуите треба да ја променат 

исхраната како и општо да го адаптираат животниот циклус. Ако нивото на триглицериди и покрај тоа сеуште 

не се менува односно намалува, вашиот лекар моче да ви препише лекови како што се статините, нијацинот 

или гемфиброзилот.   

Тестирани гени Вашиот генотип Вашиот фенотип ЗГОЛЕМЕН РИЗИК 
 

ANGPTL3, APOB, 
FADS1, GCKR, LPL, 
MLXIPL, NCAN, 
PLTP, TRIB1, XKR6, 
ZNF259 

Благо намален 
ризик 

Благо намален ризик 
за високо ниво на 
триглицериди во 
крвта.  

 
 

Што можам да направам 

Исхрана 

Обидете се да се храните со здрава балансирана исхрана која вклучува многу растителни влакна, интегрални 

житарици, овес, овошје и зеленчук. Конзумирање на растворливи растителни влакна, не само што ќе ги 

редуцира триглицеридите, туку ќе го редуцира и LDL холестеролот, а ќе го зголеми HDL холестеролот. 

Вклучете повеќе мононезаситени масти како што се оние кои се наоѓаат кај месото од масните риби. 

Зголемете го внесот на омега-3, со исхрана како што се лососот, сардините или скушата, . Обидете се да го 

намалите внесот на заситени масни киселини. Иако мастите се потребни , избегнувајте транс- масни 

киселини кои ги има во хидрогенизираните растителни масла, и процесирана храна како што се бисквитите, 

разни грицки, колачи и слатки.  
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Вежби 

Редовни аеробни вежби, значително ќе ја подобрат ситуацијата со триглицеридите. Едноставна физичка 

активнсот како што се пешачењето, трчањето, возењето велосипед или пливањето, во рок од 30 минути,  ќе 

го зголемат пулсот, што е најефективен начин за да се зачува ниско нивото на триглицериди.  

Дополнителни информации 

Високото ниво на триглицериди во крвта се поврзува со зголемена можност за појава на атеросклероза, која 

преку напластување на мастите на ѕидовите од артериите води до нивно стеснување или запушување. Ова 

значително ги зголемува шансите за срцеви заболувања, инфаркт, како и нарушување на дотокот на крв на 

дел од виталните органи во телото, што често доведува до панкреатитис. Воспалението на панкреасот може 

бргу да се надмине и ситуацијата да се подобри, но некои сериозни компликации исто така се можни какоо 

што се системски инфламаторен одговор на телото, при што воспалението се шири низ целото тело и 

предизвикува колапс на некои органи. Постојат пет златни правила за третман на зголемени триглицериди: 

оддржување на нормална телесна тежина, намалување на внесот на јаглени хидрати и масти во исхраната, 

редовна физичка активнсот, намалување на внесот на алкохол, прекинување на пушење.  
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ХДЛ Холестерол 
 

Ниско ниво на ХДЛ холестерол е една од најпознатите липидни абнормалности во пациенти кои рано 

развиваат артеросклероза. ХДЛ Холестеролот е познат и како добар холестерол бидејќи служи за 

отстранување на холестеролот од крвта и негов транспорт до црниот дроб. Високо ниво на ХДЛ холестерол 

се поврзува со намален ризик за развој на кардиоваскуларни компликации.  

Во различки генетски истражувања и мета анализи, полиморфизми во некои од следните гени се поврзани 

со зголемен ризик за ниско ниво на ХДЛ холестерол: ABCA1, ANGPTL4,CETP,  FADS1, GALNT2, HNF4A, KCTD10, 

LCAT, LIPC, LIPG, LPL, PLTP, TTC39B, ZNF259. Овие гени контролираат неколку клеточни патишта, вклучително и 

оние на липидниот метаболизам и липидниот транспорт, па и нивната функција варира поради определени 

полиморфизми, што може да доведе до промена на нивот на ХДЛ холестеролот. На пример, ABCA1 генот, го 

кодира клеточниот касетен транспортер ABCA1 кој се врзува за ATP, и кој има функција при транспортот на 

холестерол. Преку него холестеролот и фосфолипидите се отстрануваат од клетките, се пакуваат во 

липопротеини, кои матурираат во ХДЛ партикули. Полиморфизмите на ABCA1 резултираат со пореметување 

на отсранувањето на стеролите од ткивото, што пак води до акумулација на макрофагите во ткивото, 

интестиланите клетки и хепатоцитите.  

За да се зголеми нивото на ХДЛ холестерол, потребни се промени на животниот стил. Определени лекарства 

исто така може да се користат, како што е например нијацинот, кој  има можност да го зголеми нивото на 

ХДЛ холестеролот и до 30%.  

Овој тест го определува нивото на ХДЛ холестерол, односно ризикот за развој на кардиоваскуларни 

проблеми.  

Тестирани гени Вашиот генотип Вашиот фенотип ЗГОЛЕМЕН РИЗИК 
 

ABCA1, ANGPTL4, 
CETP, FADS1, 
GALNT2, NHF4A, 
KCTD10, LCAT, LIPC, 
LIPG, LPL, PLTP, 
TTC39B, ZNF259 

Зголемен ризик Зголемен ризик за 
ниско ниво на ХДЛ 
холестерол 

 
 

 Што можам да направам 

Промени на начинот на живот 

Физичката активност и начинот на исхрана можат да имаат влијание на нивото на HDL холестеролот во крвта. 

Определени промени како што се поголема физичка активност и здрава исхрана може да го подобрат 

нивото на холестерол. Определени фактори како што е зголемената телесна тежина исто така влијаат на 

нивото на HDL холестерол. Ниското ниво на физичка активнсот и седечки начин на живеење, може да 

придонесат за развој на метаболитички синдроми како што е тип II дијабетес.  
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Исхрана 

Определени типови на исхрана како што е Медитеранската исхрана, која се фокусира на овошје, зеленчук и 

интегрални житарици, се покажале за особено ефективни за нивото на циркулирачкиот HDL холестерол. 

Потребно е да го зголемите нивото на внес во организмот на масни риби (скуша, сардини, лосос, туна), 

јаткасти плодови, интегрални житарици, овошје и зеленчук. Заменете ги високо масните продукти како што 

се путерот со маслиново масло, или високо масленото сирење со алтернатива со ниска масленост. Мрсното 

месо и сувомеснатите производи, бургерите треба да ги замените со чисти месни протеини и масни риби.  

Вежби 

Вежбањето придонесува за природно покачување на нивото на HDL холестерол. Обидете се да бидете 

активни околу 40 минути, најмалку 3-4 пати во неделата. Активности како што се пешачењето, џогирањето, 

возењето на велосипед и пливањето се аеробни активности кои ќе го подигнат пулсот и ќе го подигнат 

нивото на HDL холестерол за околу 5% во тек на 2 месеци.  

Дополнителни информации 

Намалениот HDL холестерол претставува ризик за кардиоваскуларни болести, бидејќи ниското ниво 

доведува до формирање на напластувања во артериите, кое потенцијално може да доведе до 

артеросклероза. Ова може да доведе до недадејни руптури во напластувањата и затнувања кои пак може да 

водат до други кардиоваскуларни проблеми или инфаркт. Намалениот ХДЛ холестерол нема симптоми, 

поради што мора да се дијагностицира со тест преку крв. Се препорачува за сите индивидуи, особено оние 

над 40 години, најмалку еднаш годишно да направат лабораториски тест за да го исконтролираат нивото на 

HDL холестерол а со тоа и кардијачното здравје.  

Нивото на ХДЛ холестерол моќе да се подигне единствено со промена на животниот стил, односно со 

редовна здрава исхрана и редукција на внес на масти. Ова значи намалување на внес на црвено месо, 

производи кои содржат шеќер, редовна физичка активнсот и прекинување на пушење.  

Разговарајте со вашиот матичен лекар, постојат и лекови кои може да се искористат за да се терапира 

ниското ниво на HDL холестерол. Нивото на HDL холестерол често се подобрува со лековите кои се користат 

за да се намали LDL холестеролот и нивото на триглицеридите, како што се: нијацинот, гемфиброзил и 

определени статини како што е симвастатинот.  
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ЛДЛ Холестерол 
 

ЛДЛ холестеролот, исто така познат и како лош холестерол, бидејќи помага во транспортот на холестеролот 

од црниот дроб кон крвните садови. Постепено, крвните садови се стеснуваат од масни налсаги што води 

кон срцев удар. Ризикот за развој на коронарно артериски заболувања е во корелација со нивото на LDL 

холестерол. Колку што е нивото на LDL холестерол повисоко, толку е ризикот за развој на коронарно 

артериски заболувања поголем. Нивото на LDL холестерол може да биде високо поради неколку фактори, 

начинот на животниот стил, крвниот притисок, развој на дијабетес, но и поради вашата генетика. Во 

различни генетски студии и мета анализи, полиморфизмите во следните гени се забележани дека го 

зголемуваат ризикот за високо ниво на LDL холестерол: LDLR, MAFB, NCAN, ABCG8, CELSR2, HMGCR, HNF1A. 

Овие гени го контролираат липидниот метаболизам како и пакувањето и транспортот на мастите низ 

крвотокот, па на тој начин придонесуваат за зголемување на ризикот за високо ниво на LDL во крвотокот. На 

пример, познат механизам на дејство е LDLR кој кодира истоимен протеин кој е инволвиран во ендоцитоза 

преку рецепторите, при што LDL-C партикули се отстрануваат од крвотокот за понатамошно процесирање во 

црниот дроб. Еден од полиморфизмите во овој ген, предизвикува зголемување во експресијата на LDLR, со 

што се засилува остранувањето на LDL од крвотокот, а на тој начин се редуцира и ризикот за 

кардиоартериски заболувања. Индивидуите со висок ризик, би требало да се обидат да го намалат LDL 

нивото преку промена на животниот стил. Определени лекови исто така се достапни, но тие вообичаено се 

препишуваат доколку и покрај промените на животниот стил, нема подобрување на нивото на LDL.  

Овој тест ја детерминира вашата генетска предиспозиција за нивото на LDL холестерол, односно ризикот за 

развој на кардио артериски заболувања.  

Тестирани гени Вашиот генотип Вашиот фенотип ЗГОЛЕМЕН РИЗИК 
 

LDLR, MAFB, NCAN, 
PCSK9, ABCG8, 
CELSR2, HMGCR, 
HNF1A, Intergenic 

Зголемен ризик Зголемен ризик за 
високо ниво на LDL 
холестерол 

 
 

Што можам да направам 

Промени на начинот на живот 

Физичката активност и начинот на исхрана можат да имаат влијание на нивото на LDL холестеролот во крвта. 

Определени промени како што се поголема физичка активност и здрава исхрана може да го подобрат 

нивото на холестерол. Определени фактори како што е зголемената телесна тежина исто така влијаат на 

нивото на LDL холестерол. Ниското ниво на физичка активнсот и седечки начин на живеење, може да 

придонесат за развој на метаболитички синдроми како што е тип II дијабетес.  
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Исхрана 

Исхраната е главен фактор кој придонесува за зголемување на нивото на LDL холестерол, особено внесот на 

заситени масни киселини. Обидете се да консумирате колку што е можно повеќе мононезаситени и 

полинезаситени масни киселини. Мононезаситените масни киселини се наоѓаат во растителните масла, како 

што е маслиновото масло, маслото од семки од грозје, авокадо како и некои јаткасти плодови, додека 

полинезаситените масни киселини, како што се омега-3 и омега -6,  се наоѓаат во растителните масла и 

масните риби. Авокадото содржи мононезаситени масни киселини и природни стероли, кои ќе ви помогнат 

да го намалите LDL холестеролот. Конзумирајте по едно авокадо на ден. Семките од тиква и сончоглед, се 

одличен извор на омега-6, која е есенцијална масна киселина, ипрва помош за намалување на нивото на 

LDL. Тие исто така содржат и фитостероли кои ќе ви помогнат во намалување на нивото на LDL. Козумирајте 

по 10-20 грама на ден. Чија семките се одличен растителен извор на омега-3 масни киселини, влакна и други 

здрави нутритиенти. Со додавање на чија семки во исхраната, се намалува нивото на LDL, и се намалува 

нивото на крвниот притисок. Конзумирајте 10-20 грама на ден. Исто така обидете се да ја суплементирате 

вашата исхрана со околу 6 гр. оризово масло, кое исто така се покаќало како одлична опција за намалување 

на LDL и до 7%. Вклучете повеќе овес во вашата исхрана и на тој начин исто така ќе го намалите нивото на 

LDL холестерол. Конзумирајте по 200-400 гр. масни риби неделно. Идеални видови се скуша, лосос, туна или 

сардини. Додавајте 1-6гр. рибино масло на ден (најдобро масло од лосос).   

Вежби 

се да бидете активни околу 40 минути, најмалку 3-4 пати во неделата. Интензитетот треба да варира од 

умерен до интезивен, па обидете се со активности како што се пешачење, трчање, возење велосипед, 

пливање или тимски активности како што се фудбал или кошарка.   

Дополнителни информации 

LDL холестеролот претставува ризик за развој на кардиоваскуларни заболувања, со самото негово 

напластување на ѕидот од артериите, кои поради тоа се оксидираат, што резултира со атеросклероза, која 

пак може да доведе до ненадејно пукање на ѕидот на артеријата, или до запушување, што пак води до други 

кардиоваскуларни заболувања или инфаркт. Зголемениот LDL холестерол, може да се третира со промена на 

животниот циклус, какош то се промени во исхраната, оддржување на нормална телесна тежина и 

налаување на внес на заситени масти. Поради тоа избегнувајте внес на црвено месо и засладени продукти. 

Во определени случаи вашиот доктор може да се одлучи и да ви препише лекови како што се статините, кои 

го зголемуваат бројот на рецепторите во црниот дроб кои пак го зголемуваат вкупното ниво на отстранување 

на LDL холестеролот од крвта.  

Фактори на ризик 

Лоша исрана како што се заситени масни киселини може до го зголемат нивото на LDL холестерол. Некои 

видови на храна кои се со високо ниво на холестерол како што е црвеното месо, исто така го зголемуваат 

нивото на вкупен холестерол. Зголемената телесна тежина – BMI над 30, претставува ризичен фактор за 

високо ниво на LDL холесерол. Физичката активност пак го зголемува нивото на HDL холестерол, како и 

големитеата на партикулите на HDL холестерол, што пак ги намалува штетните ефекти на LDL холестеролот. 

Пушењето, ги оштетува ѕидовите на крвните садови, па на тој начин се по подложни на акумулирање на 

масни наслаги. Дијабетесот исто така придонесува за повисокт LDL холестерол и понизок HDL холестерол.  
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Ген X 
 

Генот Х има протективна улога во кардијачното здравје. Оние кои го имаат Генот Х имаат 34% помали шанси 

за коронарни артериски заболувања, понизок ЛДЛ и повисок ХДЛ. Генот ASGPR го кодира 

асијалогликопротеинскиот рецептр, тип Ц лектин, кој е лоциран на површината од хепатичните клетки со 

клучна улога во врзување со гликопротеините како и вклученост во отсранувањето на имуноглобулините, 

LDL холестеролот и апоптичните клетки. Нивото на калциум, pH нивото и позиционирањето на галактозните 

резидуи, го детерминира нивото на успех во интеркацијата помеѓу рецепторите и гликопротеините. Откога 

ќе се формира комплекс помеѓу рецепторот и лигандите, отпочнува ендоцитоза, следена од лизозомална 

деградација на гликопротеините. Една скорешна студија на Nioi et al од 2016 година, идентификува нова 

генетска варијанта на ASGPR генот, наречена “Ген X” која се состои од делеција од 12 базни пара (del12). 

Студијата вклучува секвенционирање на 2636 луѓе од Исланд, чии генетски варијанти се споредени со 

геномите на 398000 референтни луѓе исто така од Исланд, притоа користејќи за споредба ниво на 

холестерол исклучувајќи го HDL. Дополнително 42524 пациенте од контролна популација од 249414 луѓе од 

пет Европски земји се исто така испитани за ефектите на оваа делеција и ризикот од кардиоваскуларни 

проблеми. Некодирачката делеција од 12 пара, е лоцирана во ASGR1 генот кој енкодира 

асијалогликопротеин. По транслацијата, оваа варијанта е одговорна за мутација поради која стоп кодонот се 

чита прерано, па поради тоа и протеинот е скратен, односно се инхибира формирањето на комплексот 

помеѓу рецепторот и гликопротеинот. Носителите на Генот Х, имале за 34% редукција на ризикот за 

коронарни болести, како и зголемено ниво на HDL  а намалено ниво на LDL. Сепак механизмот на кој овој 

генетски губиток на функција е во врска со холестеролот сеуште не е до крај познат.  

   

Тестирани гени Вашиот генотип Вашиот фенотип ЗГОЛЕМЕН РИЗИК 
 

ASGR1 Зголемен ризик Не е детектирана Ген 
Х делеција 
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РЕЗУЛТАТИ ОД РЕАКЦИЈА КОН ЛЕКОВИ 
 

Во изминатата декада се појавија огромен број на научни студии кои 

помогнаа за подобрување на разбирањето за влијанието на генетските 

фактори на определени видови на медикаменти, вклучително и оние 

кои се користат за терапија на кардиоваскуларни заболувања. За 

клопидогрелот, варфаринот и статините, литературата веќе нуди силни 

податоци за тоа како преку генетските информации да се менаџира 

терпаијата. Сеуште постојат многу предизвици на ова поле, особено при 

преминувањето од истражувачките податоци во практика, но постојните 

верифицирани генетски параметри се сублимирани во оваа секција, што 

треба да помогне во редукцијата на “пробни и грешни’ терапии, 

односно да ја добиете најефективната терапија согласно вашата 

уникатна биологија. Марекрите кои се обработени во оваа секција ја 

предвидуваат активноста на лседните лекови: бета-блокери, варфарин, 

клопидогрел, естроген, симвастатин, верапамил, метопролол, 

перидоприл и кофеин.  
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Бета блокери и промена на реактивност на LVEF 
 

Бета-блокерите се компетитивни и реверзивбилни антагонисти кои често се користат во терапија за 

зголемен крвен притисок или срцева слабост. Анти-хипертензивниот ефект на бета-блокерите се спроведува 

преку интеракција на бета-адренергичните рецептори, лоцирани во срцето и бубрезите. G протеин рецептор 

киназата (GRK) се фамилија на треонин протеини кодирани преку GRK5 генот, кој е вклучен во регулирањето 

на клеточната сигнализација а игра и клучна улога во намалувањето на сензитивноста на бета-рецепторите. 

GRK5 поточно е важен регулатор на срцевата функција и срцевиот развој воопшто.  

Еден SNP во GRK5 генот (GRK5 Leu41 T>A) е во врска со зголемувањето на ефикасноста на GRK5 во 

деактивацијата на бета рецепторите. Присуството на Т/Т или Т/А генотип, ја зголемува ефикасноста на GRK5 

за деактивирање на бета рецепторите на срцевиот мускул, а со тоа и се засилуваат ефектите на бета 

блокерите врз намалувањето на срцевиот пулс и крвниот притисок. Индивидуите без овој специфичен 

полиморфизам имаат значително послаб одговор кон третманот со бета блокерите поради намалена 

сензитивност на бета – адренергичните рецептори. На овие индивидуи може да им се препише Ivabradine, 

кој е инхибитор на пејсмејкерот лоциран во синоатријалниот нодус кој се користи за редукција на срцевиот 

ритам. Овие индивидуи моќе да го променат својот животен стил и преку зголемена физичка активнсот да се 

борат со хипертензијата.  

Бета-блокеите вообичаено добро се поднесуваат во телото, па понекогаш настанува и поголем пад на 

крвниот притисок што може да вклучи симптоми на вртоглавица, кожни реакции, пореметувања во 

контролата на глукозниот метаболизам, проблеми со видот и замор. Индивидуите со астма и хронична 

обструктивна белодробна болест, не треба да примаат бета блокерипоради нивната улога во поттикнување 

на низа негативни ефекти во респираторниот систем. Бета-блокерите се делат согласно нивната цел, 

различната селективност, специфичноста на рецепторите и времетраењето на активноста.  

Левата вентрикуларна ејакциона фракција е чест, оптшо прифатен индикатор за мерење и детекција на 

срцевото затајување. Овој метод се користи за детерминација на одговорот на индивидуата за ефикасноста 

на третманот со бета блокери. Левата вентрикуларна ејакциона фракција е процент на оксигенирана крв која 

се испумпува низ телото при секоја срцева контракција. Индивидуите со LVEF ≥ 50% се сметаат дека имаат 

презервирана ејакциона фракција, додека LVEF под оваа вредност, укажува на зголемен ризик за развој на 

срцево затајување.  

Адренорецепторите се суперкласа на G протеин рецепторите кои се наоѓаат на површината на клетките, 

примарно присутни во централниот нервен систем, срцето, бубрезите и мускулите. Кога ќе се врзат за 

адреналин или норадреналин, се поттикнува засилен срцев ритам. Има повеќе подтипови на овие 

рецептори, но генот ADRB1 специфично го енкодира Beta-1 адреноцепторот кој е иста цел како и за многу 

лекови од групата на бета блокери.  

Полиморфизмите на ADRB1 генот се лоциани на таргетот на лекот од групата на бета блокерите и се силно во 

врска со зголемениот ризик од кардиоваскуларни болести. Поради оваа локација на полиморфизмот, 

одговорот на пациентото кон бета блокерите може да се генерализира како позитивен или негативен. 

Индивидуите со хомозигот C/C имаат зголемен одговор односно значително намалување на крвниот 

притисок кога се третираат со dobutamine во споредба со пациентите кои имаат алел G. Алелот C често се 

поврзува и со подобар одговор кон бета блокерите и зголемено LVEF во споредба со индивидуите кои имаат 
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алел G, кои имаат вообичаен одговор на терапијата. Оваа секција го прикажува одговорот на вашето тело 

кон бета- блокерите на пример Bisoprolol, Sotolol, Propranolol, Metoprolol, Atenolol, Acebutolol, Betaxolol, 

Nadolol.  

Тестирани гени Вашиот генотип Вашиот фенотип Добар одговор 
 

ADRB1 CC Подобрен одговор 
кон терапија со бета 
блокери 

 
 

Што можам да направам? 

Бета блокерите се голема група на медикаменти кои се препишуваат за низа различни состојби. Овој тест е 

за сепцифичен генетски маркер кој е докажано во врска со подобрување на бенефитото до бета блокерите 

како и на LVEF. Оваа мутација не е проучена за други состојби и исто така не имплицира дека бета блокерите 

се комплетно не ефикасни.  

Бетаблокерите се медикаменти кои се земаат со рецепт, и е многу битно да го консултирате вашиот лекар 

пред да започнете или прекинете третманот со некој од лековите. Ако имате знаци на астма, ве молиме дтоа 

да му го кажете на вашиот доктор, бидејќи некои бета блокери можат да ги влошат симптомите на астма. 

Индивидуите со дијабетес исто така треба да го информираат својот доктор и често да го контролираат 

нивотна шеќерот во крвта. Бета блокерите моќе да ги намалат некои од знаците на хипогликемија и на тој 

начин да оневозможат нејзино брзо препознавање.  

Ако земате бета блокери а имате симптоми на вртоглавица, лошење, чувство на студенило во 

екстремитетите, сува уста, стомачни проблеми, исто така поразговарајте со својот лекар. Бета блокерите 

имаат благ ефект и не е многу често пациентите да имаат нус ефекти при користење на бета блокери.  

Бета блокерите се исто така често користени медикаменти за намалување на смртноста кај пациенти псоле 

срцев удар или срцево затајување, но мора истите да се земаат под надзор и консултација со лекар 

специјалист.  

Дополнителни информации 

Терапијата со бета блокери за кардиоваскуларни проблеми мора да биде под надзор на лекар специјалист. 

При срцевото затајување, тие се користат за редукција на ефектите на некои сензори на срцето, па 

резултатот е помало ремоделирање на срцето кои се обидува да се адаптира на новата состојба. На овој 

начин се намалува смртноста и се зголемува и времето за можност за трансплантација при срцево 

затајување. Една од најчестите мерки кои се користат за срцевото затајување на LVEF. 

Не сите бета блокери имаат еднаков ефект на срцето. Многу студии покажаа подобрување на LVEF при 

срцеви затајувања кај пациенти кои примаат metoprolol или carvediol. Сепак најголемата студија за 

подобрување на степенот на смртност се фокусира на bucindolol при што не е најдено сигнификантна 

промена во LVEF од контролните пациенти.  
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Бета блокерите вообиачено се добро примени во организмот со ретки нус ефекти. Прголема доза на бета 

блокери може многу да го намали крвниот притисок, што може да предизвика лошење, вртоглавица, 

заматен вид и еректилна дисфункција.  
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Варфарин 
 

Варфаринот е антикоагуланс и антагонист на Витаминот К кој се користи во превенција за венските 

тромбози. Иако Витаминот К е ко-факотр, не игра директна улога во процесот на згутчување но е потребен за 

матурација и продукција на некои други клучни фактори за згрутчувањето на крвта. Синтезата на факторите 

за згрутчување II, VII, IX и X како и антикоагулансните протеини C и S се инхибирани од Варфаринот. Високи 

дози може да предизвикаат зголемени крварења и хеморагија. Ниски дози може да предизвикаат крвни 

згрутчувања, кои понатаму водат кон инфаркт. Поради тоа дефинирање на оптималната доза е од витално 

значење. Едне полиморфизам ја детерминира сензитивноста кон варфаринот па со тоа и влијае на 

препорачаните дози.  

CYP2C9 е ген кој кај луѓето го кодира ензимот Цитохром П450 2Ц9, кој е примарен ендим за неколку еногени 

компоненти и лекови меѓу кои и Варфаринот. Генетските полиморфизми во генот CYP2C9*1, CYP2C9*2 и 

CYP2C9*3 се докажани дека имаат ефект врз метаболизмот на варфаринот односно неговиот полуживот. 

Како резултат на ова, варфаринот останува во крвниот систем подолго од нормално при што придонесува во 

компликации кои водат кон крварење.  

VKORC1 е ген кој кодира протеини наречени Витамин К оксид редуктаза комплекс 1, кој е клучен ензим за 

циклуцот на Витамин К како и за продукција на други есенцијални фактори за згрутчување на крвта. 

Полиморфизмите на VKORC1 генот го пореметуваат местото на врзување на протеинот со што се редуцира 

неговата експресија, па индивидуите со овој полиморфизам се помалку склони на формирање на крвни 

згрутчувања односно се посензитивни на Варфарин. За 44% зголемена активност на VKORC1 генот е 

забележана кај индивидуите со нормален C алел, во споредба со оние кои поседуваат T алел. Според тоа, 

пациентите кои веќе имаат редуцирана експресија на VKORC1 имаат и намалена моќност за формирање на 

крвни згрутчувања и поголема сензитивност на варфарин, што резултира со потреба од пониски дози.  

Полиморфизмите во двата гени детерминираат дали индивидуиата има нормален , редуциран или 

зголемена осетливост кон Варфаринот оа орепорачаните дози се од 5-7 mg/dL, 3-4 mg/dL или 0.5-2 mg/dl 

респективно. Симптомите кои асоцираат на високи дози на Варфарин се црвенило, крварења и споро 

зараснување на раните.  

Тестирани гени Вашиот генотип Вашиот фенотип Намален одговор 
 

CYP2C9 
VKORC1 

*1/*1 
C/T 

Намалена 
сензитивност кон 
варварин 

 

Што може да направам? 

Варфаринот е широко распространет и користен лек, кој се препишува на пациенти каде има опасност од 

создавање на крвни згрутчувања. Има многу елементи кои треба да се земат во предвид при пресметките 
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како вашето тело ќе го метаболира варфаринот и која е ефектнивнатља доза, како што се начинот на живот, 

исхрана, други лекасртва како и специфичности околу ризиокот за згрутчување на крвта. Гените кои се 

вклучени во тестот се важни и може да влијаат на тоа дали и колку ќе се користи Варфарин, но не треба да се 

земат во рпедвид без медицинско толкување.  

Овој лек се зема на рецепт и важно е да се консултирате со вашито лекар пред да почнете или да сопрете 

третман со него. Варфаринот има многу интеракции со други лекарства како и со некои типови на храна. 

Многу аналгетици и анти-инфламаторни лекарства како што се celecoxib или naproxen може да го зголемат 

ефектот на варфаринот и да предизвикаат крварење. Луѓето кои имаат проблем со крварење во урината или 

столицата, или кои подолго крварат после повреување треба истото да му го пренесат на својот доктор.  

Варфаринот често се препишува да се намали ризикот од згрутчување на крвта кај индивидуи кои се 

предиспонирани за такви настани. Овие гени корелираат робусен механизам и на Витаминот К и на 

Варфаринот. Ова значи дека поголема доза на варфарин е потребна за да се добие терапевтскиот ефект. 

Сепак, лекарите и фармацевтите треба да го искомбинираат животниот стил, клиничките и генетските 

податоци за да ја одредат најдобрата доза.  

Дополнителни информации 

Дозирањето на Варфарин без генетски податоци вообичаено е од 2-10 mg дневно. Со генетските податоци 

алгоритамот може да се подобри па и дозата да биде попрецизна. За точно дозирање ви препорачуваме да 

го користите алгоритамот кој се наоѓа на warfarindosing.org . 

Терапевстките дози на варфаринот често се водат по таканаречена INR скала за тоа колку време и треба на 

крвта да се згутчи. Кај просечни индивидуи, INR треба да е околу 1. Кога се почнува терапија со Варфарин, 

лекарите обично целат на INR 2 или 3. Неколку поголеми клинички испитувања нашле дека вклучувањето на 

овие мутации во алгоритамот, го зголемуваат времето во кое пациентот се наоѓа во INR 2-3. Постојат и 

испитувања како што е COAG од 2013 каде пак истраќувачите не нашле подобрување на на времето 

поминато на варфарин кај различни генотипови со различни стратегии на дозирање. ВО истото истраќување 

е пронајдено дека кај афро-американците генерално се поминува пократко на терпаевтска доза, што 

веројатно е врзано со уште некој друг генетски полиморфизам.  

Овие гени се врзани со зголемен ризик за преголема антикоагулација (INR над 4). Метаанализите на целиот 

геном нашле дека CYP2C9 е во врска со ризик за поголеми хеморагични компликации. Како што ќе се 

издаваат нови истраќувачки трудови ние ќе продолќиме да го надградуваме овој извештај со цел истиот да 

биде најпрецизен и најточен согласно постоечките научни сознанија.  
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Метаболизам на клопидогрел 
 

Клорпидогрел е лек кој се користи за редукција на ризикот за срцеви заболувања и инфаркт. Лекот делува на 

превенција на прилепување на крвните плочки една до друга, при што се превенираат крвни згрутчувања. 

Лекот се сврзува иреверзибилно и специфично на рецепторот P2RY12 кој се наоѓа воглавно на крвните 

плочки. На овој начин, по врзување на клоподогрел на пуринергичните рецептори, се инхибира активацијата 

на крвните плочки преку ADP како и нивно меѓусебно соединување, а на тој начин се редуцира можност за 

формирање на згутчувања во крвта. Клопидрогелот се внесува орално, и најпрво мора да се конвертира 

преку ензимот CYP2C19 во активен метаболит.  

CYP2C19 генот кодира ензим Цитохром P450 2C19, кој е член на суперфамилијата на Р450 Цитохроми, кои 

доминантно се експресионирани во црниот дроб, со клучна функција во метаболирањето на бројни лекови 

преку оксидација, вклучително и метаболизмот на клопидогрел во неговата активна форма. Ензимската 

активност на CYP гените, може да биде изменета преку 25 различни полиморфизми кои се поврзани со 

зголемување или губење на функцијата на CYP2C19 ензимот. Фенотипските категории на метаболизирање 

може да се категоризираат во “ултра-брз“, “интензивен“, “Просечен“ и “слаб“. Стандардните дози на 

клопидогрелот се препорачуваат за “интензивниот“ и “ултрабрзиот“ тип на метаболизам, додека дозата 

мора да се промени кај оние со “просечен“ и “слаб“ метаболизам. Носителите на алелот со редуцираната 

функција на CYP2C19 имаат и зголемен ризик за кардиоваскуларни пореметувања во споредба со оние кои 

имаат нромален алел CYP2C19*1.  

Слично како и кај Варфаринот, Клопидогрелот е таканаречен “разредувач на крвта“, иако има сосема 

различна функционална активност. Симптомите пак од предозираност се зголемено крварење поради 

нарушување на процесот за згрутчување, како и трнење на рацете и нозете, болки во стомакот и главоболки.  

 Оваа секција ја прикажува можноста за метаболирање на клопидогрел од вашето тело.  

Тестирани гени Вашиот генотип Вашиот фенотип Интензивен 
 

CYP2C19 *1/*1 Интензивен тип на 
метаболизам кој 
резултира со 
нормална 
инхибиција на 
формирањето на 
крвни згрутчувања 
при терапија со 
Клопидогрел.  

 

 

Што можам да направам 

Клопидогрелот е лек кој често се препишува за различни состојби кои имаат врзан ризик за појава на 

тромбоза. Крвните згрутчувања може да бидат многу опасни, па активноста на клопидогрелот е клучна за 

превенција. Овој тест испитува повеќе специфични генетски маркери кои се докажано поврзани со 
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пореметувањата на функционирањето на клопидогрел, односно во можноста за менаџирање на пакутни 

коронарни синдроми и перкутани коронарни интервенции. Овие маркери не се целосно проучени за 

нивното влијание кон други состојби.  

Овој лек се зема на рецепт, и многу е важно да го консултирате вашиот лекар пред да почнете или да 

сопрете терапија со него. Пациентите кои земаат клопидогрел, може повремено да добијат и крварење од 

носот, главоболка, чешање и црвенило. Доколку имате крварење кои не запира, темна столица, трнење или 

слабост на екстремитетите, болка во градите, споделете го тоа со вашиот доктор, бидејќи тоа се знаци за 

сериозни компликации.  

Луѓето со акутни коронарни синдроми, кои се менаџирани преку перкутани коронарни интервенции, често 

се на терапија со клопидогрел. Овие препораки се на база на студии на овој вид на пациенти. Можно е 

варијациите на CYP2C19 генот да имаат ефект и врз други состојби. Сепак, нема многу научни истражувања 

во тој правец па непостојат и специфични препораки во таа насока.  

Клопидогрелот е лек кој се препишува за намалување на ризикот од појава на крвни згрутчувања. Многу е 

битно да се следат препораките од вашиот лекар за да ја добиете најдобрата терпаија за вас.  

Дополнителни информации 

Терапијата со клопидогрел треба да се земе во предвид само доколку се препорача од лекар специјалист. 

Крвните згрутчувања се формираат преку комплициран систем на реакции, поради кој се создава 

комплексна мрежа од протеини на кој се прилепуваат крвните плочки. Крвните плочки – тромбоцитите, кои 

се движат низ крвта се специјализирани за создавање на крвни згрутчувања. Кога ADP рецепторите на 

нивната површина се активираат, крвните плочки стануваат машини за формирање на крвни згрутчувања 

кои повлекуваат и други крвни плочки во мешавината. Активираниот клопидогрел работи иреверзибилно 

при блокирањето на ADP рецепторите. На тој начин се спречува создавање на големи крвни згутчувања кои 

би ги блокирале артериите, и на тој начин се превенира срцев или мозочен удар. Ова исто така значи дека 

многу значаен процес за спречување на крварење исто така е пореметен. Терапијата со клопидогрел бара 

баланс помеѓу овие две значајни состојби во организмот, но некои варијатни на CYP2C19 генот, прават 

проблем за оддржување на тој баланс. Слабите метаболизатори, не го восприемат добро овој лек, па се 

препорачува да се примени алтернативна терапија.  

Повеќето студии за соодносот помеѓу CYP2C19 и клопидогрелот се спроведени на пациенти со акутни 

коронарни синдроми. Истражувањата покажуваат ризици од 1.75 до 3.82 за тромбоза на стент помеќу *2 

хетерозиготите и хомозиготите. Сепак овие препораки не се однесуваат на сите ситуации, бидејќи кај некои 

пациените треба да се земе во предвид и можност за мозочен удар или заболување на периферните 

артерии. Секако сите нови достапни информации за овој вид на истражувања и понатаму ќе се бградуваат во 

овој извештај со цел тој да биде актуелен во секое време.  
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Статин индуцирана миопатија 
 

HMG-CoA редуктаза инхибиторите, или статините, се класа на лекови за терапија на кардиоваскуларните 

заболувања, кои го редуцираат холестеролот во крвта. Ензимот HMG-CoA редуктаза игра клучна улога во 

биосинтезата на холестерол, а неговата функција може да биде инхибирана поради врзување со статините, 

па на тој начин да се сопре ендогената продукција на холестерол. Симвастатинот е еден специфичен статин, 

кој иако е релативно безбеден, може да предизвика некои несакани појави, како што е мускулната болка, 

замор, грчеви и слабост поради зголеменото ниво на креатин киназа. Зголеменото ниво на креатин киназа 

го намалува пак нивото на ATP во мускулите што придонесува за зголемен ризик за развој на миопатија 

(мускулно заболување) поради нарушување на работата на мускулните влакна.  

Генот SLCOB1 кодира протеин со истото име кој припаѓа на група на органски анјонско транспортни 

попипептиди кои се вклучени во транспорт на екскреционите продукти од крвта до црниот дроб и во 

регулацијата на хепатичниот прием на статините. Некои полиморфизми во SLCO1B1 генот резултираат со 

редуцирана ефикасност во приемот и транспортот на определени лекови до црниот дроб. Симвастатинот е 

еден од многуте лекови кои при намален метаболизма и нивно исфрлање од телото, се акумулира во телото 

и во мускулите придонесува за оштетување на мускулите, што на крај придонесува развој на миопатија. При 

терапија со симвастатин, ризикот од развој на миопатија е од 4.5 пати до 16.9 пати зголемување, за 

хетерозиготите C/T и хомозиготите С/С респективно.  

Статините генерално добро се поднесуваат од организмот, но може да имаат и негативни ефекти кога се 

комбинираат со определени лекови како што се блокаторите на калциумовите канали, антифунгални 

лекови, како и комбинации со определени видови храна како што е цитронот. Овие комбинации 

предизвикуваат интерференција на ензимот P450 кој е вклучен во преминот на лекот во црниот дроб. Како 

резултат на тоа, може да се случи натрупување на статините во циркулацијата по што моќе да се случи 

токсичност од 5-100% кон мускулните клетки.  

Оваа секција го прикажува ризикот за развој на мускулни проблеми додека сте на терапија со статини.  

Тестирани гени Вашиот генотип Вашиот фенотип Зголемен ризик 
 

SLCO1B1 C/T Зголемен ризик за 
развој на статин 
индуцирана 
миопатија 

 

Што можам да направам? 

Ова не е дијагностички тест и статините се важна терапија која често се препишува од лекарите. Многу е 

важно да поразговарате со вашиот лекар пред да почнете да земате или да прекинете зсемање на статини. 

Како лек често пати нивното дејство е многу позначајно за организмот отколку ризикот за асоцирана 

миопатија. 
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Статините се голема група на медикаменти кои се препишуваат за намалување на холестеролот и за 

подобрување на прогнозата при разни кардиоваскуларни заболувања. Доколку вашиот генотип покажува 

варијација со зголемен ризик за развој на миопатија при терапија со статини, треба да знаете дека овој 

ефект не е само генетски и дека треба и други фактори кои не се покриени со овој тест. Многу е битно да се 

консултирате со вашиот лекар по однос на очекувањата од терапијата со статини.  

Дополнителни информации 

 

Статин индуцираната миоаптија  честопати зависи од дозата на статините. Ова се гледа преку бројни студии 

каде се тестирани повеќе генетски полиморфизми. Статин индуцираната миоаптија има ризик од 4.5 пати за 

С/Т генотипто и 20 пати за С/С генотипот кога се зема 80 mg симвастатин дневно. Некои студии кои 

користеле 40 Mg сивастатин , пронашле сооднос од 2.6 по секоја копија од С алелот. Земајќи го потенцијалот 

за подобрување на липидниот метаболизам како и морталитетот од кардиоваскуларните проблеми, многу е 

важно вашиот доктор да го пресмета ризикот при препишување на статини.  

Иако теоретски овие ефекти се исти за сите статини, соодносот помеѓу SLCO1B1 и миопатијата е најсилен при 

терапија со симвастатин. Другите статини делуваат и на друг спектрум од липофилните членови, па така 

симвастатинот, цеивистатинот и ловастатинот носат поголем ризик за миопатија отколку хидрофиличните 

агенси како што е флувастатинот.  
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ВЕРАПАМИЛ и QTC интервал 
Верапамилот е лек од класата на калциум канал блокатори. Калциумот предизвикува стеснување на крвните 

садови што резултира со зголемен крвен притисок. Верапанилот пак има силна специфичност на 

калциумовите каанали кои се лоцирани во срцето. Се користи за терапија на хипертензија, ангина и 

аритмија. QTc интервалот е временската рамка за првата вентрикуларна контракција (деполаризација) и кога 

се спремни за повторна контракција (реполаризација). Користењето на Верапамил е во врска со зголемен 

QTc интервал кој придонесува за појава на ветрикуларни артитмии.   

Генот NOS1AP кодира истоимен протеин кој е инвовлиран во сигнализирањето и интеракцијата со азот оксид 

синтетазата при инхибицијата на калциумовите канали и иницијацијата за забрзувањето на кардијачната 

реполаризација. Полиморфизмите во NOS1AP генот се во врска со абнормални срцеви ритми, особено во 

QTc интервалот и вклучуваат супституција на Тимин со Гванин. Хомозиготите G/G се со подолг QTc интервал 

додека хомозиготите T/T сесо пократок QTc интервал. Во вакви случаи индивидуите со подлг QTc интервал 

треба да се отсранат од верапамил и да се насочат на алтернативна терапија за да се спречи појава на 

компликации со абнормални аритмии.  

Негативните ефекти од Верапамилот вклучуваат вртоглавици, гадење, главоболки, а некои посериозни 

нуспојави вклучуваат и многу низок крвен притисок и белодробна едема. Интеркацијата со други лекови 

исто така може да има влијание на метаболизмот и екскрецијата на лекот, особено верапамилот е во врска 

со можноста за модификација на токсичноста и зголемувањето на концентрациите на статините.  

Оваа секција го прикажува вашиот ризик за развој на кардијачни нуспојави додека сте на третман со 

Верапамил.  

Тестирани гени Вашиот генотип Вашиот фенотип Без ризик 
 

NOS1AP Т/Т Нема ризик за 
зголемување на 
интервалот на QTc 
при терапија со 
верапамил 

 
 

Што можам да направам? 

МНогу е важно да му кажете на вашиот доктор ако земате некои лекови кои може да имаат интеракција со 

Верапамилот. Некои генетски варијанти се провлекуваат кај поедини фамилии, па може вашите резултати да 

ги споделите и со вашите роднини. Многу генетски фактори како и многу околински фактори исто така 

влијаат на ефектот на верапамилот на срцето. Блокаторите на калциумовите канали се препишуваат за многу 

состојби и може да имаат интеракција со многу други лекови. Многу е важно да ги следите препораките од 

вашиот доктор, за да ја добиете вистинската терпаија за вас.  
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Дополнителни информации 

Алелто G во NOS1AP резултиреа со продолжување на QTc интервалот , па два G алели може да имаат и 

клиничко значење во контекст со терапијата со Верапамил. Пациентите со G/G генотип имаат QTc интервал 

во просек за 25.4ms подолг од оние кои се со T/T генотип. Помал ефект има кај оние кои примаат исрадипин, 

но тоа не е од клиничко значење за да се вклучи во препораките. Важно е да се напомене дека повеќето 

студии го тестираат единствено само за QTc интервалот. Иако е значајно влијанието на аритмиите кои може 

да настанат преку продолжување на QTc интервалот, ова не е проценето метрички во повеќето студии.  

Интересно е дека повеќето студии не нашле корелација помеѓу дихидропиридин калциум блокери и 

продолжување на QTc интервалот. Во определени студии, не е пронајдена корелација помеѓу варијациите 

на NOS1AP и зголемениот кардиоваскуларен морталитет кај пациентите кои користеле дихидропиридин.    
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Верапанил наспроти Атенолол 
 

Полиморфизмите во определени гени може да детерминираат препорака за тоа кој лек треба да се користи. 

Атенолол (бета – блокер) и Верапанилот (калциум канал блокер) се две класи на лекови кои се користат за 

третман на висок крвен притисок и срцеви заболувања. Атенололот е бета адреноцептор антагонист кој 

инхибира специфични бета –адреноцептори локализирани во срцето со цел а се редуцира пулсот и 

контрактилноста.  

И Верапамилот и Атенололот имаат слични ефекти иако делуваат преку различни механизми и затоа се 

сметаат за алтернативи еден на друг. Во последно време многу е често и двата лека да се користат како 

комбинација за третамни како што е ангина пекторис. Сепак, кога ќе се земат во предвид сите нусефекти, 

Верапамилот е почесто користен лек, бидејќи има помалку негативни нус појави.  

CACNA1C генот ја кодира алфа 1 подединицата на калциумовиот канал кој е зависен од напон, со особена 

важност за депонирањето на калциум, еден од главните играчи вклучени во неуротраснмисијата и срцевата 

контракција. Полиморфизмите во CACNA1C го детерминираат одговорот на лекот, кој индивидуата може да 

го има, како и можноста лекот да го регулира крвниот притисок.  

Индивидуите кои се хомозиготи за А/А имаат подобар одговор кон Верапамил  додека G/G имаат подобар 

одговор кон Атенолол. Хетерозиготите А/Г еднакво реагираат на двата лека. За среќа и двата лека реагираат 

преку различни механизми за редукцијата на крвниот притисок. Верапамилот делува преку инхибиција на 

калциумовите канали, додека Атенололот делува преку блокирање на бета – 1 рецепторите, што на крај 

води кон препорачана терапија.  

Оваа секција покажува кој лек е поефективен за вас.  

Тестирани гени Вашиот генотип Вашиот фенотип Еднаков метаболизам 
 

CACNA1 A/G Ефектот на калциум 
канал блокаторите и 
бета-блокаторите е 
релативно еднаков.  

 
 

Што може да направам? 

Блокаторите на калциумовите канали и бета блокаторите се опции при третман на зголемен крвен притисок 

како и за стабилизација на коронарните артериски заболувања. Ова се лекови кои се даваат на рецепт, па е 

од есенцијално значење да се консултирате со вашиот доктор пред да почнете или да ја сопрете терапијата. 

Сепак има многу фактори кои се надвот од рамките на овој тест, а кои исто така влијаат на изборот на 

терапијата. Овие резултати се однесуваат само на пациенти кои имаат висок крвен притисок и стабилна 
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ситуација во однос на коронарните артериски заболувања. Неможе да се предвиди значењето на овие 

резултати во други околности.  

Доколку имате симптоми на појава на астма, важно е да му напоменете на вашиот лекар. Некои бета-

блокери може значително да ги влошат симптомите на астма. Исто така пациентите со дијабетес, треба да го 

информираат својот доктор и постојано да го одржуваат нивото на глукоза. Бета блокерите знаат да ги 

пореметат некои од знаците на хипогликемија поради што може состојбата да не се примети на време. Ако 

примате бета блокери а имате симптоми на вртоглавица, замор, ладни ектремитети, сува уста или стомачни 

проблеми треба ова да му го соопштите на вашиот лекар. Бета блокеите вообичаено имаат благи нус ефекти 

но не е невообичаено луѓето да имаат и сериозни латерални појави.  

Серизоните нуспојави при примањето на калциум канал блокатори се ретки. Сепак, може да се појави 

оптекување на зглобовите, како и запек кој е исклучително честа појава при користење на верапамил. Овие 

медикаменти брзо го редуцираат крвниот притисок. Брзите промени во крвниот притисок предизвикуваат и 

вртоглавици. Многу е битно да му соопштите на вашиот лекар доколку сте прекинале да примате определен 

лек, бидејќи некои од кардиоваскуларните заболувања може повторно да се појават.  

Дополнителни информации 

Овој тест е базиран на определени научни студии коај кои пациентите имале висок крвен притисок и 

стабилна состојба во поглед на коронарни артериски заболувања. Резултатите од полиморфизмите на 

CACNA1 генот се апликативни само за оваа група на пациенти. При терапија со соодвеетниот лек, согласно 

CACNA1 генотипот, резултирала со значителни подобрувања на состојббата, 45% намалување на  

кардиоваскуларен морталитет, во споредба со групите со терпаија која некореспондира. Теоретски овие 

резултати може да бидат апликативни и за други лекови од истите калси, сепак нема сеуште доволно научни 

доакзи за истите да бидат апликативни.  
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Метаболизам на метопролол 
 

Метопролол е вид на бета блокер или бета-1 рецептор антагонист, кој се користи за третман на нагина, 

срцеви удари, атријална фибрилација и хипертензија, преку селективно таргетирање на адреналинот за 

врзување на бета-рецепторите што резултира со редуцирање на крвниот притисок и истискувањето на крвта 

од срцето вооптшо. Метопрололот е исто така и липофиличен бета блокер поради можноста да ја помине 

крвно-мозочната бариера, што може да предизвика и пореметување на сонот, инсомниа, кошмари и сл. 

Најчестите нусефекти од бетаблокерите се вртоглавици, замор како и заматен вид.  

Околу 70-80% од Метопрололот се метаболизира и деактивира од ензимот CYP2D6 кој е кодиран од генот со 

исто име. Полиморфизмите во овој ген укажуваат на тоа колку од овој лек се метаболира. Комбинацијата на 

полиморфизмите укажува на тоа дали индивидуата има слаб, среден или интензивен метаболизам на 

метопролол. На основ на тоа може да се предвиди и дозата на овој лек потребна за пациентот.  

Индивидуите со два неактивни алели имаат и нефункционален ензим, поради што имаат и слаб метаболизм 

кон лекот, па кај таквите пациенти не треба да се даде стандардната доза бидејќи лекот долго време ќе се 

задржи во системот, па истиот може и да не е потребен.  

Хетерозигот со еден редуциран и еден функционален ензими е репрезент на таканаречен среден 

метаболизм, доека два функционални алели кореспондираат со таканаречен интензивен метаболизм при 

што нормална доза од лекот се препорачува за употреба.  

Овој тест го одредува вашето индивидуалното ниво на црнодробни ензими во телото.  

Тестирани гени Вашиот генотип Вашиот фенотип Среден метаболизам 
 

CYP2D6 A/G Метаболзимот на 
метопролол е 
просечен. 
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Метаболизам на периндоприл 
 

Периндоприлот е вид на Ангиотензин Конвертирачки Ензим  (АЦЕ) инхибитор. АЦЕ инхибиторите се лекови 

со продолжено дејство кои се користат за третман на покачен крвен притисок. По хидролизацијата 

Периндоприлот се конвертира во активна форма Периндоприлат кој е одговорен за инхибиција на АЦЕ, 

ензим кој е вклучен во ренин-ангиотензин системот. Овој систем игра клучна улога во регулирањето на 

крвниот притисок. ACE исто така е вклучен во ензимското разградување на Брадикининот, кој е 

вазодилатотор нонапептид, кој го поттикнува ендотелот на релаксација преку крвните садови со интеракција 

на Брадикинин рецептор Б1, кој е кодиран од BDKRB1 генот. Инхибицијата на АCE преку периндоприлот, 

следена со подоцнежна инхибиција на Брадикининот, резултира со зголемено ниво на Брадикинин и негово 

влијание на вазодилатацијата и намалување на крвниот притисок.  

AGTR1 генот кодира резептор за протеин ангиотензин II тип 1, кој е вклучен во регулацијата на крвниот 

притисок и хипертензија. Овој протеин е од големо значење во ренин-ангиотензин системот, со 

придонесување кон вазоконстрикција како и задржување на натриум и вода во организмот. Активацијата на 

ангиотензин рецепторот поттикнува ослободување на Алдостерон, кој е стероиден хормон кој сигнализира 

реапсорција на натриумот во бубрезите, што придонесува кон задржување на вода, стеснување на крвните 

садови и зголемен крвен притисок.  

Полиморфизмите во двата гена – BDKRB1 и AGTR1 влијаат на ефектите од Периндоприл на крвниот притисок, 

како и ризикот за развој на кардиоваскуларни болести. Фармакогенетската поврзаност е поставена од 

Oemrawsinght et al., преку на таканаречени предивидувања на ризик за развој на кардиоваскуларни состојби 

при третман со Perindopril. Вообичаените нусефекти се сува кашлица, оток, главоболка, а посериозните 

компликации вклучуваат комбинации од диуретици и нестероидни антиинфламаторни лекови и нивната 

способност да ја нарушат бубрежната функција.  

Тестирани гени Вашиот генотип Вашиот фенотип Типичен 
 

CYP2D6 
AGTR1 
BDKRB1 

Ризик 2-3 Типичен бенефит при 
третман со 
периндоприл 

 
 

Што можам да направам 

АСЕ инхибиторите се опција за третман при стабилна состојба со коронарна артериска болест. Ова се лекови 

кои се земаат на рецепт, па е од есенцијално значење да се консултирате со вашиот лекар при почеток или 

прекунување на третман со ситите. Информациите од овој тест можеда му помогнат на вашиот доктор при 

правилниот избор на вашата терапија. Сепак, има многу фактори кои се надвор од опсегот на овој тест, а кои 

треба исто така да се земат во предвид.  
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Натрупувањето на брадикинин кои го предизвикуваат АСЕ инхибиторите може да ги надразнат белите 

дробови. Разговарајте со вашиот доктор доколку почнете да развивате кашлица при земање на АСЕ 

инхибитори. Други нус појави се главоболка, вртоглавица и црвенило. Многу е важно да му кажете на 

вашиот доктор доколку сте бремени или доите, затоа што АСЕ инхибиторите може да имаат влијание во 

раниот детски развој. Исто така советувајте се со вашиот лекар при додавање на други медикаменти доколку 

сте веќе на терапија со АСЕ инхибитори.  

АСЕ инхибиторите како што е периндоприлот, се добро етаблирани лекови кои често се препишуваат при 

срцеви заболувања со цел намалување на морталитеотот.  

Дополнителни информации 

 

Полиморфизмите на AGTR1 и BDKRB1 гените се користат за пресметување на Фармакогенетскиот ризик. 

Секој нефункционален алел добива оцена 1. Со 3 гени и два алели во секој ген ова значи дека највисока 

оценка е 6. Во трудот од Oemrawsingh е забележано дека клинички нзачајно се намалува ризикот кај 

пациенти со ризик 0 до 2 ддоколку се дава 8 mg дневно периндоприл. Кај пациентите со ризик фактор 3 или 

нагоре, не се забележани придобивки од терапија со периндоприл кога се терапира коронарно артериски 

заболувања. Треба да се напомене дека овие резултати се само доколку се дава 8 mg дневно периндоприл, 

пациентите се воглавно се бели мажи без знаци на срцева слабост. Постојат и други истражувања во 

моментов од кои се очекува прогностички можности за предвидување на фармакогенетскиот ризик.  
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РЕЗУЛТАТИ ПОВРЗАНИ СО ТРОМБОФИЛИЈА 

 

Тромбофилијата е состојба при која постои дизбаланс во механизмите 

кои предизвикуваат згрутчување на крвта, што доведува до ризик од 

развој на тромбоза. Згрутчувањето на крвта или коагулацијата, 

вообичаено е позитивна работа и му служи на организмот за заштита 

од искрварување доколку настане повреда на крвоносниот систем. 

Ако овие крвни згрутчувања не се растворат подоцна, или се развиваат 

крвни згрутчувања во садовите во случаи кога истите не се повредени 

односно оштетени, настанува состојба која може да биде живото 

загрозувачка. Делчиња од крвното згрутчување може да сепатуваат со 

крвоносниот систем и да предизвикаат запушување во потесните крвни 

садови што најчесто предизвикува состојба на таканаречени длабоки 

венски тромбози во екстремитетите или белодробна тромбо емболија. 

Крвните згрутчувања може да предизвикаат срцев или мозочен удар.   

Тромбофилијата зависи од многу генетски и околински фактори, и 

многу често непостојат никакви симптоми додека не се развијат 

крвните згрутчувања. Во овј сет од тестови се испитува генетската 

предиспозиција кон тромбофилии.  
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Суплементи на база на Естроген 
 

Хормонските терапии и комбинираните орални контрацептиви содржат естроген кој е познат поради 

можноста за зголемен ризик за развој на пореметувања врзани со згрутчување на крвта и тромбоза. F2 генот 

кодира продукција на Протромбин, протеин во црниот дроб кој помага за формирање на крвните 

згрутчувања. Факторот за згрутчување, таканаречен Фактор Х, го претвара Протромбинот во ензим – 

Тромбин, кој има клучна улога во развој на финрин, кој служи за затварање на оштетувањата на крвните 

садови со цел да се спречи искрварување. Еден полиморфизам во генот за протромбин, резултира со 

состојба наречена хипопротомбинемија, која се карактеризира со повисоки концентрации од протромбин во 

крвта кој придонесува за развој на крвни згрутчувања. Овој ризик драматично се зголемува доколку се 

комбинира со терапија на орални контрацептивни средства, па поради тоа се препорачува истите да не се 

користат.  

Протеинот – Фактор V, кој е кодиран од Фактор V генот, е исто така вклучен во процесот на згрутчување на 

крвта, кој игра улога на кофактор, за претварањето на протромбинот во тромбин. Во нормални околности, 

Фактор V, се инактивира од протеинот С, па на тој начин се регулира и количеството на произведен тромбин. 

Еден полиморфизам во Фактор V генот, го инхибира поврзувањето на протеинот С, што резултира со 

формирање на резистенстност на Факторот V, кон протеинот С, и оваа специфична мутација се нарекува 

Leiden Factor V. Поради оваа мутација, Фактор V, е нактивен и продолжува да го активира претварањето на 

протромбинот, што предизвикува хиперкоагулабилност и зголемен ризик за формирање на крвни 

згрутчувања.  

Вообичаени нусефекти од контрацептивните пилули со естроген се вртоглавица, главоболка, намалена 

телесна тежина и вагинални крварења. Полиморфизмите во гените за Фактор V и F2 Протромбин, независно 

го зголемуваат ризикот за развој на крвни згрутчувања. Нивниот комбиниран ефект, доколку во исто време 

се земаат и контрацептивни средства , го зголемува ризикот за појава на тромбоза.   

 Овој тест ја одредува вашата предиспозиција за развој на тромбоза пре земање на средства кои содржат 

естроген.  

Тестирани гени Вашиот генотип Вашиот фенотип Вообичаен 
 

F2 Protrhrombin 
Factor V Leiden 
 

G/G 
G/G 

Вообичаен ризик за 
развој на крвни 
згрутчувања при 
хормонална 
терапија 
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Што можам да направам? 

Оралните контрацептивни средства генерално вклучуваат комбинација на естроген и аналог на прогестерон, 

со цел да се изврши мимикрија на определени сигнали кои се јавуваат за време на бременоста, со цел да се 

спречи фертилизација во репродуктивните органи. Хормоналната терапија пак вклучува земање на естроген 

со цел да се развијат определени симптоми на менопауза. Во двата случаи, естрогенот и прогестеронот се 

земаат орално. Кога ова ќе се случи, медикаментите доаѓаат до црниот дроб, при што може да индицираат 

создавање на вишок од факторите за згрутчување на крвта. Кај повеќето луѓе ова не е голем проблем, но 

оние кои имаат генетски абнормалности во системот за згрутчување на крвта, ваквите настани се почести па 

можат да предизвикаат и болка во делови од телото каде се јавила тромбозата, покаќена температура, 

потење и доколку ги имате овие симптоми задолжително споделете ги со вашиот лекар.  

Хормоналната терапија се спроведува со голем број различни медицински средства кои се препишуваат за 

различни состојби во организмот. Многу е важно да ги следите препораките од вашиот доктор за да се 

примени најдобрата терапија за вас.  

Дополнителни информации 

Варијациите на Фактор V и Протромбинот може да предизвикаат згрутчување на крвта многу поесто кога се 

во комбинација со терапија со естроген. Во некои клинички испитувања, пронајдено е дека равојот на крвни 

згрутчувања може да биде поголем и до 7 пати. Методите за контрацепција само со прогестерон, се чини 

ека значително го редуцираат овој ризик.  

Сеуште се прават многу истражувања на оваа тема, и како се појавуваат нови, нашиот извештај ќе биде 

доиполнет и проширен.  
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Фолати и хомоцистеин 
 

Фолатите или попознати како фолна киселина или Витамин Б9, се Б витамини кои се потребни за телото да 

создава ДНК и РНК, за синтеза на аминокиселините, метаболизмот на витамините и важен супстрат за некои 

ензимски реакции. Фолатите неможе да се произведуваат во телото, и мора да се внесат со храната, како 

што се зељастите зеленчуци, сокот од портокал, интегралниот леб и легуминозите.  

MTHFR генот кодира Метилентетрахидрофолат редуктаза, ензим кој е вклучен во производството на амино 

киселини и витамин Б9. 5-MTHFR пак специфично е финалниот супстрат, од круцијално значење за 

медијација на хемиски реакции кои се потребни за конверзија на токсичните метаболити како што е 

Хомоцистеинот во Метионин.  

Хомоцистеинот е амино киселина, која при повишено ниво може да предизвика оштетување на артериите и 

тромбоза во телото.  

Еден полиморфизам на MTHFR генот, влијае на конверзијата на 5,10-метилен-THF во 5-MTHFR, форма која е 

потребна за ефикасно процесирање на фолатите. Хомозиготните форми (Т/Т), се во врска со 70% редукција 

на активноста на MTHFR поради што се придонесува за намалување на циркулацијата на фолати, и 

неправилна конверзија на хомоцистеинот во метионин. Зголемените нивоа на токсични метаболити 

придонесуваат за зголемен ризик до мозочен удар, оштетување на крвните садови, венски тромбози и 

дефекти на неуралната туба. Третманите вклучуваат зголемен внес на Б12 и Б9, доколку пришчината не е од 

диетална природа.  

Овој тест го прикажува нивото на фолати и хомоцистеин во телото.  

Тестирани гени Вашиот генотип Вашиот фенотип Вообичаен 
 

MTHFR 
 

C/C Нормлано ниво на 
хомоцистеин 

 
 

Што можам да направам? 

Венските тромбози вклучуваат коагулација на крвта во венскиот систем во телото. Ако се случу во 

екстремитетите, на пример, во ногата, може да предизвика отекување и болка. Ако крвното згрутчување 

отпатува до некој орган, како што е на пример мозокот или белите дробови, може да биде многу опасно, 

односно потребна е и медицинска интервенција.  

Васкуларните оштетувања може да ги стимулираат факторите за згрутчување за да створат крвни 

згрутчувања. Многу фактори влијаат на васкуларните оштетувања, но зголемениот крвен притисок, 
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пушењето и атеросклерозата се најчестите причини. Начинот на ќивот, како што е да се преседи на стол 

целиот ден,м или намалената физичка активност, исто така влијае на зголемување на ризикот за појава на 

веснки тромбози.  

Ова не е дијагностички тест. Доколку водите здрав начин на ќивот, и сте физички по активен секако го 

налаувате ризикто за појава на венски тромбози. Сепак, ако имате некои симптоми како отекување или 

болка во делови од телото, намален здив, замор, збунетост, потребно е да го посетите вашиот лекар.  

Дополнителни информации 

Хомоцистеинот е мал молекул кој има повеќе ефекти врз крвта и крвниот ситем. Поради ова, точниот 

механизма за тоа како настанува зголемување на ризикот за појава на тромбоза сеуште е цел на дебата. 

Воглавно се смета дека високото ниво, го оштетува внатрешниот ѕид на крвните садови, што води кон 

состојба на формирање на крвни згрутчувања.  

Хомозигот T/T во MTHFR генот резултира со грубо 25% поголем ризик за зголемено ниво на хомоцистеин. 

Сепак, ова не се случува кај оние кои имаат по висок внес на фолна киселина преку исхраната. Во зависност 

од популациите и начинот на исхрана, ризикот за високо ниво на хомоцистеин е за 1.6 до 1.2 пати поголем 

кај G/G генотипот во споредба со C/C генотипот.  
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Венски тромбози 
 

Венските тромбози се заболувања предизвикани со згрутчувања на крвта во вените при што се запира 

нормалната крвна циркулација. Најчесто тие се резултат од три општи категории на фактори: 

хиперкоагулабилност, засотј на крвниот проток и васкуларни оштетувања. Овие фактори може и дасе 

комбинират со што се зголемуваат шансите за развој на крвни згрутчувања. Некои од факторите може да се 

појават како резултат на слаба физичка активност, некои проади специфични еколошки фактори, но и 

генетиката игра значителна улога. Тромбовите се мормален одговор на телото при појава на оштетувања на 

крвните садови и му служат на телото да се спречи искрварување. На молекуларно ниво, тие се резултат на 

низа биохемиски каскадни реакции, кои се случуваат како одговор на оштетување на крвните садови. Кога 

ќе се активираат факторите за згрутчување на крвта, се случува низа од реакции на формирање на мрежа, 

лепење на тромбоцитите за истата и привлекување на други тромбоцити, при што се формира физичко 

блокирање на настанатото оштетување. Тромбовите може и да се распарчат и делови да циркулираат низ 

крвниот систем и да се заглават во некои помали крвни садови каде може да предизвикаат инфаркт. 

Најчесто симптоми на појава на тромбоза се отекување и болка во деловите од телото каде настанала. 

Особено проблематични се такви запушувања во белите дробови и мозокот. Овој тест ја покажува вашата 

предизпозција да развиете венски тромбози.  

 

Тестирани гени Вашиот генотип Вашиот фенотип Вообичаен 
 

MTHFR 
F2 Prothrombin 
Factor V Leiden 
 

C/C 
G/G 
G/G 

Вообичаен ризик за 
развој на венски 
тромбози.  

 

Што може да направам? 

Венските тромбози вклучуваат коагулација на крвта во вените. Доколку се случат во екстремитетите, како 

што е ногата, предизвикуваат оток и болка, Доколку тромбот отпатува до некој орган, како што е мозокот 

или белите дробови, може да биде многу опасно, поради што е потребна и медицинска интервенција.  

Венските тромбози се случуваат од ница карактеристики, меѓу кои е и генетската предизпозиција, 

определени канцерогени елементи па дури и дехидратација. Многу фактори може да доведат до 

васкуларни оштетувања но зголемениот крвен притисок, пушењето и атеросклерозата се најчестите причини 

за венски оштетувања. Застојот на крвта се јавува поради неподвижност, поради што начинот на ќивот, како 

што е седењето на стол по цел дел или немањето на физичка активност, значително го зголемува ризикот од 

појава на венски тромбози.  
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Ова не е дијагностички тест. Здравите животни навики, и останувањето во активна кондуција се најдобри 

предуслови за намалувањето на ризико до појава на венски трмобози. Сепак доколку сте осетиле некои 

сомптом какк отше недостаток од здив, замор, збунетост, ве молиме да се обратите на вашиот лекар.  

Дополнителни инфомрации 

Има многу генетски и еколошки фактори кои придонесуваат за тоа дали и кога ќе се појават венски 

тромбози. Повеќето научни публикации укажуваат на тоа дека комбинацијата на гени, која е искористена и 

во овој тест, укажува на ризик од 1.56 до 2.65, што е од клиничко нзачење. Венските тромбози може да 

предизвикаат болки, грчеви, црвенило и  отоци доколку се случат во нозете. Сепак овие симптоми може 

многу да варираат во зависност од делот на телото каде што се случила тромбозата. Недостаток од здив, 

замор, слабост, болка во градите и збунетост се само дел од потенцијалните сигнмали на сериозен 

недостаток од кислород, и кои бараат брза медицинска интрвенција. Ако имате некои од овие симптоми, ве 

молиме веданш да го контактирате вашиот лекар.  

Покрај промените на животниот стил, третманите за венските тромбози вклучуваат и терапија со 

таканаречените “разредувачи на крвта“ со цел да се спреи коагулација. Доколку превентивните третмани не 

биле успешни постојат и медицински третмани за разбивање на крвните згрутчувања или нивно 

отстранување.  

Медицински интервенции 

Варфарин – често се препишува за долготрајни антикоагулансни терапии, кои превенираат крвни 

згрутчувања. Тој го инхибира метаболитичкиот пат на факторите за згрутчување. Во клинички испитувања е 

веќе долго време и често е прво користено средство за потреби на долготрајна примена на антикоагуланс.  

Хепарин – тој е природен антигоагуланс кој активира енсзими кои го прекинуваат каскадниот систем на 

протеините за згрутчување на крвта. Делува брзо и често се користи кога ќе се детектира венска тромбоза и 

во клинички и во лабораториски испитувања.  

Директтно орално антигоагуласни – тоа е разноврсна група на медикаменти кои се почесто се користат. 

Лековите како што е Дабигатранот се врзуваат директно на тромбинот и го инхибираат и на тој начин ја 

прикинуваат синтезата на тромбови. Често имаат и помалку нус ефекти од некои традиционални 

медикаменти.  

IVC филтер – доколку крвните згрутчувања се појавуваат зачестено а медикаментите не се доволни, може да 

се постави таканаречен филтер во вените кои водат кон срцето. Тој делува како физичка бариера со цел да 

се спречат тромбите да влезат во срцето и белите дробови каде може да направат најмногу штета.  
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ОГРАНИЧУВАЊА 
 

Овој тест е развиен од страна на G-Life,  а неговите перформанси се одредени преки IDNA Genetic LTD и 

Rightangled Ltd., кои се регистрирани медицински установи за скрининг и дијагностички процедури, 

регулирани преку законодавството на Велика Британија. Овој тест е од информативен карактер и неможе да 

служи како дијагноза.  

Доколку имате некои дополнителни прашања слободно обратете се до нашите стручни лица за 

понатамошни генетски консултации.  

 

РИЗИЦИ 
 

Ризик од технички проблем или лабораториска грешка 
 

Примероците се тестираат во акредитирана и сертифицирана лабораторија која работи по процедури кои би 

требало да превенираат технички и оперативни проблеми. Сепак, понекогаш такви грешки се случуваат. 

Лабораторијата ги добива примероците кои се обезбедени директно во пациентите или нашите партнери 

лекари. Понекогаш се појавуваат проблеми со транспортот на примероците , вклучително на оштетување на 

самиот примерок, погрешно обележување или губење на примерокот. Овие проблеми може да доведат до 

тоа да неможе да се изврши лабораториска анализа. Во такви случаи лабораторијата го задржува правото да 

побара дополнителен примерок. Понекогаш дури и покрај второто тестирање поради определени причини 

неможат да се добијат резултати.  

Како и кај останатите лабораториски тестирања, постојат мали шанси лабораторијата да генерира неточни 

резултати. Таквите лабораториски грешки може да доведат до погрешни толкувања за медицинските 

третмани. Доколку постои сомнеж за таква грешка, дополнителни тестирања се потребни за да се 

верифицира резултатот и причина за евентуалната грешка.  

Научната позадина која стои при интерпретација на опеделени резултати од генетските тестирања постојано 

еволуира. Генетските тестирања се базираат на информации кои се тековно познати и се лимитирани на 

генетските варијанти кои се досега позанти. Определени генетски варијатни кои се поврзани со определени 

болести или лекови, може и да не се досега идентификувани. Интерпретацијата на таквите генетски 

варијатни може да се промени како што се прават нови истражувања за истите.  


