
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

      
 

      
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Genetik Profil Örnekleri: 

PHARMAgen 

Doğru İlaç Doğru Doz 
 

 
FEMgen: Sporadik meme kanseri 

 
OSTEOgen:  Osteoporoz  

 
THROMBOgen: Tromboz  

 
PROSTATEgen:  Prostat kanseri 

 
DETOXgen: Detoksifikasyon kapasiteleri 

 
DETOXgen 

 

 
ağır metaller: Ağır metallerin detoksifikasyonu 

 
OXIgen:  Oksidatif stres 

 
DENTYgen:  Periyodontit 

 
NEUROgen: Nörodejeneratif hastalıklar 

 
CARDIOgen: Kardiyovasküler hastalıklar 

 

MACULAgen:  Yaşa-Bağlı Maküler Dejenerasyon 

LIPIDgen:  Lipid metabolizması bozuklukları 

DIABETOgen:  Diyabet tip II 

COLOgen:  Sporadik kolon kanseri 

ALOPECIAgen:  Androgenetik alopesi 

EMOgen:  Duygusal dengesizlik  

AUTISMgen:  Otizm 

SKINgen:  Cilt sağlığı 

WEIGHTgen:  Kilo kontrolü 

WELL-BEING:  Yaşlanmayı geciktirme 

NICOTINEgen:  Nikotin bağımlılığı 
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D I S C O V E R  Y O U R S E L F 



 

PHARMAgen 

 

 

 

Farmakogenetik nedir? İhtiyaçlar 
 

Farmakogenetik, kişiye özel ilaç konseptini 

tanımlayan kilit faktördür ve genetik 

bilgilerden faydalanarak, belli bir genetik 

geçmişe sahip belli bir hastada belli bir ilacın 

belli bir dozda yararlı etkiler mi yoksa zararlı 

yan etkiler mi doğuracağını öngörmeyi 

hedefler. Bununla birlikte farmakogenetiğin 

önümüze açtığı olanaklar, ilaç ve dozaj 

belirleme işinin fersah fersah ötesindedir.  

 

 
 
 

 

Mevcut Durum 

Her yıl, ilaçların yan etkilerinden dolayı trafik 

kazalarında ölenlerden daha fazla insan 

ölmektedir. Her gün hastalara, onların 

sıkıntılarını bir parça olsun rahatlatmadığı 

gibi, ne yazık ki aksine, onları toksisite 

sorunlarıyla ve sonunda ciddi yan etkilerle 

karşı karşıya bırakan binlerce farmasötik 

preparat yazılır.  

 
Reçetede yazılan dozajın sizin için tedavi 
edici konsantrasyonlar üreteceğinden nasıl 
emin olabilirsiniz?  

 

Terapötik yanıtın yokluğunda hastanızın bir 
ilacı doğru bir şekilde kullandığını rahatça 
söyleyebilecek misiniz?  

 

Bu soru ve açıklamalar, eski bir tıbbi 
dogmanın mantıksal sonuçları arasından 
birkaçıdır: Belli semptomlar veren belli bir 
hastalık, tipik bir şekilde vakaların çoğunda 
etkili  olan spesifik bir ilaçla ve en iyi durumda 
hastanın cinsiyeti, yaşı ve/veya kilosuna göre 
değişen ortalama bir dozla tedavi edilir.  

 

Kişiye Özel İlaç Tedavisine Doğru  

Bu tür ciddi yan etki senaryolarının ya da yanıt 

alamama veya uyum sorunlarının önüne geçmek için, 

hastanın bir ilacı metabolize etme (farmakokinetik) 

veya bir ilaca yanıt verme (ilacın hedefleri) kabiliyetini 

değerlendirebilmek gerekir.  

 

Bir ilacın metabolize edilmesinde görev alan 

enzimlerin aktivitesi kadar ilacın hedeflerinin yapısı 

da ilacı alan kişinin genetik bilgileri tarafından 

belirlenir. O nedenle bir ilacın etkinliğinin doğru bir 

şekilde öngörülmesinde genetik analizler güvenilir 

araçlardır. 

 

 

Farmakogenetik, “bir hastalık, tek ilaç, tek doz” 

dogmasını parçalayabilecek güce sahiptir ve kişiye 

özel ilaç tedavisine giden yolda kilit bir önem taşır.  

 

Neden PHARMAgen? 

PHARMAgen testi, doktorun hasta için doğru ilacı ve 

onun en etkin şekilde şifa bulması için  alması 

gereken özel dozajı belirlemesine yardımcı olur. 

Burda farklı yaklaşımlar mümkündür: 

 
Doktor ilaca ve şu soruya odaklanabilir: Bu ilaç 

söz konusu hasta için terapötik olarak etkili olur 

mu ve olursa hangi dozda?  

Doktor ilacın metabolize edilmesinde görev yapan 

enzimlere (örneğin, CYP2D6 gibi sitokromlar) ve 

söz konusu hasta için en uygun ilaçların hangileri 

olduğu sorusuna odaklanabilir. 

PHARMAgen testlerinde ayrıca aşağıdaki 

sorulara da cevap bulunur:  

Hastanız bir ilaca metabolik sorunlardan dolayı mı 

yoksa reçeteye tam olarak uymadığı için mi yanıt 

vermiyor?  

Çok pahalı bir ilaç yazmayı mı düşünüyorsunuz? 

Onun işe yarayacağından emin olmak ister 

misiniz? 

PHARMAgen testi için DNA örneklerine, tipik  

olarak bir kan ya da tükrük örneğine  

(talimatlar doğrultusunda alınacak) ihtiyaç  

vardır.  

 
PHARMAgen test raporları yazılan reçeteye bağlı 

olarak değişir. Ancak tüm test raporlarında,  

analiz edilen genetik polimorfizmlerle ilgili tüm 

sonuçlar tablo halinde verilir ve genotipin  

enzimatik aktivite üzerinde etki ve sonuçları  

açık bir şekilde gösterilir. 

  

Sunulan kişiye özel tavsiyeler size hastanız için 

onun bireysel özelliklerine en uygun tedaviye 

karar vermenizi sağladığı gibi dozaj konusunda da 

(bilimsel olarak saptanır saptanmaz) size yol 

gösterir. Tüm sonuçlar hemen yorumlanmış  

olarak önünüze gelir ve verilen ayrıntılı  

açıklamalar, mevcut ve ileride muhtemel  

tedaviler bakımından hastanızın ilaç  

metabolizmasını anlamanıza yardımcı olur.  

 

 

Fig 1: İlaçların olası etkileri: yarar vs toksisite 
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Şekil  2: Metabolik etkiler olarak ilaçların sınıflandırılması 

 
. 

 
C=Concentration 

 
T=Time 

PM=Poor Metaboliser IM=Intermediate  Metaboliser  EM=Extensive  Metaboliser UM=Ultraextensive  Metaboliser 

 


