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INSIGHT DNA DE SAÚDE MENTAL ®

INFORMAÇÕES DE LABORATÓRIO

Informações de saúde protegidas
DETALHES PESSOAIS

ATIVAÇÃO
PEDIDOS DE CUIDADOS DE SAÚDE

NOME

Paciente Amostra

PROFISSIONAL

DOB

1 ° de janeiro de 1980

Michael Nova MD

SEXO

M

ETNICIDADE

caucasiano

CÓDIGO

TIPO DE AMOSTRA

COLETADO
ENCONTRO

Resultados do teste revisados e aprovados por:

YAHAN-VKCJI

SANGUE

20 de março de 2019

DATA DE RECEBIMENTO

1 de abril de 2019

DATA DO RELATÓRIO

16 de dezembro de 2019

Diretor de Laboratório,

Michael Nova MD

Classe de Drogas

Medicamento

Uso preferencial

Use Conforme Orientado

Pode Ter Significativo

Limitações

Pode causar sérios
Eventos adversos

Citalopram
Escitalopram
Fluoxetina

SSRIs

Fluvoxamina
Paroxetina
Sertralina
Vilazodone

Amitriptilina
Clomipramina

Desipramina
Doxepin

TCAs

Imipramina

Nortriptilina
Protriptilina
Trimipramina

Bupropiona

Buspirona
Duloxetina

Levomilnacipran

Outros antidepressivos

Mirtazapina
Nefazodona
Trazodone
Venlafaxina
Vortioxetina
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Pode causar sérios
Eventos adversos

Aripiprazol
Asenapina

Clozapina
Iloperidona

Lurasidona

Antipsicóticos atípicos

Olanzapina
Paliperidona
Quetiapina

Risperidona
Ziprasidona

Haloperidol

Perfenazina

Antipsicóticos Típicos

Pimozide

Tioridazina
Zuclopentixol
Divalproex
Lamotrigina
Estabilizadores de humor

Oxcarbazepina

Fenitoína
Ácido valpróico

Norepinefrina
Inibidor de recaptação

Atomoxetina

Alprazolam

Benzodiazepínicos

Clobazam
Diazepam

Dextrometorfano
e quinidina

Outros

Galantamina

Modafinil
Tetrabenazina
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Pode ter limitações significativas
Classe de Drogas

Medicamento

Antipsicóticos atípicos clozapina

Comentários
Em fumantes, este genótipo CYP1A2 está associado à diminuição das concentrações plasmáticas de clozapina, o que
pode levar a uma diminuição da eficácia em doses padrão. Esta recomendação não se aplica a pacientes de ascendência
asiática.

Olanzapina

O genótipo do paciente está associado à diminuição das concentrações plasmáticas de olanzapina, o que pode levar a uma
diminuição da eficácia. Esta recomendação não se aplica a pacientes de ascendência asiática.

Benzodiazepínicos

Alprazolam

É provável que este paciente tenha concentrações plasmáticas aumentadas de alprazolam e redução da depuração oral
de alprazolam em doses padrão. Devido à evidência clínica limitada, não há recomendações específicas sobre o ajuste
da dose de alprazolam.

Uso preferencial
Classe de Drogas

Medicamento

SSRIs

Citalopram

Comentários
O genótipo HTR2A do paciente está associado a uma maior probabilidade de resposta ao tratamento com citalopram
em caucasianos.
O genótipo SLC6A4 do paciente está associado à diminuição do risco de efeitos adversos quando o citalopram é usado para
tratar o transtorno depressivo maior.

Fluoxetina

O genótipo SLC6A4 do paciente está associado à diminuição do risco de efeitos adversos quando a fluoxetina é usada para
tratar o transtorno depressivo maior.

Fluvoxamina

O genótipo SLC6A4 do paciente está associado à diminuição do risco de efeitos adversos quando a fluvoxamina é usada
para tratar o transtorno depressivo maior.

O genótipo HTR2A do paciente está associado à diminuição do risco de efeitos adversos, como cefaleia, náusea,
sonolência, agitação, disfunção sexual ou ganho de peso, quando a fluvoxamina é administrada.

Paroxetina

O genótipo SLC6A4 do paciente está associado à diminuição do risco de efeitos adversos quando a paroxetina é usada para
tratar o transtorno depressivo maior.

Outros antidepressivos

Venlafaxina

Antipsicóticos atípicos aripiprazol

O genótipo SLC6A4 do paciente está associado a uma resposta aumentada à venlafaxina.

O paciente diminui o risco de ganho de peso se tratado com antipsicóticos atípicos, incluindo aripiprazol.

Asenapina

O paciente diminui o risco de ganho de peso se tratado com antipsicóticos atípicos, incluindo asenapina.

Iloperidona

O paciente diminui o risco de ganho de peso se tratado com antipsicóticos atípicos, incluindo iloperidona.

Lurasidona

O paciente diminui o risco de ganho de peso se tratado com antipsicóticos atípicos, incluindo lurasidona.

Paliperidona

O paciente diminui o risco de ganho de peso se tratado com antipsicóticos atípicos, incluindo paliperidona.

Quetiapina

O paciente diminui o risco de ganho de peso se tratado com antipsicóticos atípicos, incluindo quetiapina.

Risperidona

O paciente diminui o risco de ganho de peso se tratado com antipsicóticos atípicos, incluindo risperidona.

Ziprasidona

O paciente diminui o risco de ganho de peso se tratado com antipsicóticos atípicos, incluindo ziprasidona.
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Use Conforme Orientado
Classe de Drogas

Medicamento

Comentários

SSRIs

Escitalopram

O rótulo mais recente para este medicamento deve ser consultado para diretrizes e limitações de dosagem atualizadas.

Sertralina
Vilazodone

O rótulo mais recente para este medicamento deve ser consultado para diretrizes e limitações de dosagem atualizadas. A
dose recomendada de vilazodona deve ser reduzida para 20 mg se coadministrada com inibidores fortes ou moderados do
CYP3A4.

TCAs

Amitriptilina

O rótulo mais recente para este medicamento deve ser consultado para diretrizes e limitações de dosagem atualizadas.

Clomipramina

Desipramina
Doxepin
Imipramina

Nortriptilina
Protriptilina
Trimipramina
Outros antidepressivos

Bupropiona

O rótulo mais recente para este medicamento deve ser consultado para diretrizes e limitações de dosagem atualizadas.

Buspirona

O rótulo mais recente para este medicamento deve ser consultado para diretrizes e limitações de dosagem atualizadas. O
uso concomitante de buspirona e inibidores do CYP3A4 pode levar ao aumento das concentrações plasmáticas de
buspirona com potenciais efeitos adversos, e ajuste posológico subsequente pode ser necessário.

Duloxetina

Levomilnacipran

O rótulo mais recente para este medicamento deve ser consultado para diretrizes e limitações de dosagem atualizadas.

O rótulo mais recente para este medicamento deve ser consultado para diretrizes e limitações de dosagem atualizadas.
A dose recomendada de levomilnaciprano não deve exceder 80 mg uma vez ao dia se coadministrado com inibidores
fortes do CYP3A4, incluindo cetoconazol, claritromicina e ritonavir.

Mirtazapina

O rótulo mais recente para este medicamento deve ser consultado para diretrizes e limitações de dosagem atualizadas.

Nefazodona
Trazodone

O rótulo mais recente para este medicamento deve ser consultado para diretrizes e limitações de dosagem atualizadas. O
uso concomitante de trazodona e inibidores do CYP3A4 pode levar a um aumento substancial nas concentrações
plasmáticas de trazodona com potenciais efeitos adversos, incluindo náuseas, hipotensão e síncope.

Antipsicóticos Típicos

Vortioxetina

O rótulo mais recente para este medicamento deve ser consultado para diretrizes e limitações de dosagem atualizadas.

Haloperidol

O rótulo mais recente para este medicamento deve ser consultado para diretrizes e limitações de dosagem atualizadas.

Perfenazina
Pimozide

Tioridazina
Zuclopentixol
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Use Conforme Orientado (Continuação)
Classe de Drogas

Medicamento

Comentários

Estabilizadores de humor

Divalproex

O rótulo mais recente para este medicamento deve ser consultado para diretrizes e limitações de dosagem atualizadas.

Lamotrigina

Oxcarbazepina

Fenitoína

O genótipo do paciente é consistente com a ausência do alelo HLA-B * 1502. Portanto, o paciente tem baixo risco de
desenvolver reações cutâneas graves, como síndrome de Stevens-Johnson ou necrólise epidérmica tóxica (SJS / NET),
quando tratado com fenitoína. Este teste genético é mais aplicável a pacientes de ascendência chinesa Han. Se
clinicamente indicado, os pacientes de outras etnias asiáticas podem ser aconselhados a se submeter ao sequenciamento
do HLA para avaliar o risco de hipersensibilidade à fenitoína. Não há dados suficientes para associar esse alelo à
hipersensibilidade à fenitoína em outras etnias.

Norepinefrina

Ácido valpróico

O rótulo mais recente para este medicamento deve ser consultado para diretrizes e limitações de dosagem atualizadas.

Atomoxetina

O rótulo mais recente para este medicamento deve ser consultado para diretrizes e limitações de dosagem atualizadas.

Clobazam

O rótulo mais recente para este medicamento deve ser consultado para diretrizes e limitações de dosagem atualizadas.

Inibidor de recaptação

Benzodiazepínicos

Diazepam
Outros

Dextrometorfano O rótulo mais recente para este medicamento deve ser consultado para diretrizes de dosagem atualizadas

e quinidina

e limitações.

Galantamina

Modafinil
Tetrabenazina
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GENÓTIPO / HAPLOTIPO DETALHE
FARMACOGENÉTICA
Esta seção lista os marcadores genéticos que foram testados. Os resultados são organizados por gene. Cada gene tem até três seções, que podem incluir uma seção "Status do metabolizador",
uma seção "Resultado genético" e uma tabela associada com três colunas. "Status do metabolizador" indica o status do metabolizador previsto pelo paciente. "Resultado Genético" indica o
haplótipo, genótipo ou presença de uma mutação. Um resultado genético que contém “ND” indica que um haplótipo não pôde ser determinado. “Incapaz de relatar” indica que nenhum resultado
pode ser fornecido.
Nas tabelas, os resultados são organizados por gene em três colunas:

1. "Gene / Locus" refere-se ao gene ou região intergênica onde o marcador está localizado.

2. “Marcador” refere-se ao identificador único do marcador testado.

3. "Genótipo" refere-se à combinação de nucleotídeos em um marcador particular. As letras de cada lado da barra referem-se às duas cópias do DNA do paciente. "Del"
indica uma deleção do (s) nucleotídeo (s) no DNA do paciente. Um genótipo “- -“ indica que não foi possível obter um resultado.

CYP1A2
GENE / LOCUS

MARCADOR

CYP1A2

rs762551

GENÓTIPO

CYP2C9

CYP3A4

Status do metabolizador: Metabolizador extensivo

GENE / LOCUS

MARCADOR

CYP3A4

rs12721629

--

CYP3A4

rs35599367

C/T

CYP3A4

rs55901263

C/C

CYP3A4

rs55951658

A/A

CYP3A4

rs67666821

A/A

CYP3A4

rs67784355

CYP3A4

rs138105638

A/A

Resultado Genético: CYP2C9 * 1 / * 1

CYP2B6
Status do metabolizador: Metabolizador extensivo

GENÓTIPO

GENE / LOCUS

MARCADOR

CYP2C9

rs1799853

C/C

CYP2C9

rs9332131

A/A

Resultado Genético: CYP2B6 * 1 / * 5
GENE / LOCUS

MARCADOR

GENÓTIPO

CYP2B6

rs2279343

A/A

CYP2B6

rs3211371

C/T

CYP2B6

rs3745274

G/G

CYP2B6

rs8192709

C/C

CYP2B6

rs28399499

A/A

CYP2C19

CYP2D6
Status do metabolizador: Metabolizador extensivo
Resultado Genético: CYP2D6 * 1 / * 6
GENÓTIPO

MARCADOR

CYP2D6

rs16947

C/C

Status do metabolizador: Não Expressor

CYP2D6

rs769258

G/G

Resultado Genético: CYP3A5 * 3 / * 3

CYP2D6

rs1065852

C/C

GENE / LOCUS

MARCADOR

CYP3A5

rs776746

rs1080985

Status do metabolizador: Metabolizador extensivo

CYP2D6

rs3892097

Resultado Genético: CYP2C19 * 1 / * 1

CYP2D6

rs5030655

T / del

CYP2D6

rs5030656

AAG / AAG

MARCADOR

GENÓTIPO

C/C

rs4244285

G/G

CYP2D6

rs5030862

G/G

CYP2C19

rs4986893

G/G

CYP2D6

rs5030863

C/C

CYP2C19

rs12248560

C/C

CYP2D6

rs5030865

C/C

CYP2C19

rs28399504

A/A

CYP2D6

rs5030867

A/A

CYP2C19

rs41291556

T/T

CYP2D6

rs28371706

C/C

CYP2C19

rs56337013

C/C

CYP2D6

rs28371725

G/G

CYP2C19

rs72552267

G/G

CYP2D6

rs35742686

A/A

CYP2C19

rs72558186

T/T

CYP2D6

rs59421388

C/C

CYP2D6

rs72549357

T/T

CYP2C9
Status do metabolizador: Metabolizador extensivo

CYP3A4

Resultado Genético: CYP2C9 * 1 / * 1

GENE / LOCUS

MARCADOR

CYP3A4

rs4646438

A/A

CYP3A4

rs4987161

--

MARCADOR

CYP2C9

rs1057910

GENÓTIPO

A/A

GENÓTIPO

C/C

G/G

CYP2C19

GENE / LOCUS

-C/C

CYP3A5

GENE / LOCUS

CYP2D6

GENE / LOCUS

GENÓTIPO

DRD2
GENE / LOCUS

MARCADOR

DRD2

rs1799732

GENÓTIPO

C/C

HLA-A
Resultado Genético: HLA-A x / x
GENE / LOCUS

MARCADOR

Região HLA

rs1061235

GENÓTIPO

A/A

HLA-B
Resultado Genético: HLA-B x / x
GENÓTIPO

GENE / LOCUS

MARCADOR

Região HLA

rs2844682

C/C

Região HLA

rs3909184

G/G

GENÓTIPO
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HTR2A
GENE / LOCUS

MARCADOR

HTR2A

rs7997012

GENÓTIPO

A/A

HTR2A
GENE / LOCUS

MARCADOR

HTR2A

rs6311

GENÓTIPO

A/A

HTR2C
GENÓTIPO

GENE / LOCUS

MARCADOR

HTR2C

rs1414334

G/G

HTR2C

rs3813929

G/A

POLG
GENÓTIPO

GENE / LOCUS

MARCADOR

POLG

rs113994095

G/G

POLG

rs113994097

G/G

POLG

rs113994098

G/G

SLC6A4
Resultado Genético: SLC6A4 L (A) / L (A)
GENÓTIPO

GENE / LOCUS

MARCADOR

SLC6A4

5-HTTLPR

L/L

SLC6A4

rs25531

A/A

UGT1A4
GENE / LOCUS

MARCADOR

UGT1A4

rs2011425

GENÓTIPO

A/A

Consulte a (s) isenção (ões) de responsabilidade na página 8 deste Relatório · Copyright © 2020 OmeCare · Todos os direitos reservados. Patentes pendentes.

Diretor do Laboratório: Jess Savala Jr. Número CLIA: 05D1092505 · 6777 Nancy Ridge Drive, San Diego, CA 92121 · http://www.omecare.co

PÁGINA 7 de 9

INSIGHT DNA DE SAÚDE MENTAL ®
Informações de saúde protegidas

NOME

AMOSTRA DE PACIENTE

SEXO

M

ATIVAÇÃO
CÓDIGO
DATA DO RELATÓRIO

YAHAN-VKCJI
16 de dezembro de 2019

METODOLOGIA DE TESTE
Genotipagem por enriquecimento baseado em PCR e sequenciamento de próxima geração ou por avaliação baseada em array de múltiplas sondas moleculares.

AVISO LEGAL
Este teste foi desenvolvido e suas características de desempenho determinadas pela OmeCare. Não foi liberado ou aprovado pelo FDA. O laboratório é regulamentado pelo CLIA como
qualificado para realizar testes de alta complexidade. Este teste é usado para fins clínicos. Não deve ser considerado como investigação ou para pesquisa.

Se você tiver alguma dúvida sobre este relatório ou quiser falar com um dos conselheiros genéticos da OmeCares, ligue para (877) 505.7374.

RISCOS E LIMITAÇÕES
Risco de problemas técnicos de laboratório ou erro de laboratório
O laboratório de testes certificado possui procedimentos padronizados e eficazes para proteção contra problemas técnicos e operacionais. No entanto, esses problemas ainda podem ocorrer. O laboratório
de testes recebe amostras coletadas por pacientes e médicos. Podem ocorrer problemas no envio para o laboratório ou no manuseio da amostra, incluindo, mas não se limitando a, danos à amostra ou
papelada relacionada, etiquetagem incorreta e perda ou atraso no recebimento da amostra. Podem ocorrer problemas laboratoriais que podem levar à incapacidade de obter resultados. Os exemplos
incluem, mas não estão limitados a, etiquetagem incorreta da amostra, contaminação do DNA, resultados não interpretáveis e erros humanos e / ou do sistema de teste. Nesses casos, o laboratório de
teste pode precisar solicitar uma nova amostra. No entanto, após o novo teste, os resultados podem ainda não ser obtidos.

Como acontece com todos os testes de laboratórios médicos, há uma pequena chance de que o laboratório possa relatar informações imprecisas. Por exemplo, o laboratório pode relatar que um determinado
genótipo está presente quando na verdade não está. Qualquer tipo de erro laboratorial pode levar a decisões incorretas em relação ao tratamento médico e / ou recomendações de dieta e condicionamento físico.
Se um erro de laboratório ocorreu ou é suspeito, um profissional de saúde pode desejar prosseguir com avaliações e / ou outros testes. Testes adicionais podem ser realizados para verificar os resultados por
qualquer motivo.

Limitações
O objetivo deste teste é fornecer informações sobre como os genes de um indivíduo testado podem afetar o status de portador de algumas doenças hereditárias, respostas a alguns medicamentos, risco de
condições de saúde comuns específicas e / ou dieta selecionada, nutrição e / ou respostas de exercícios, como bem como para aprender mais sobre a ancestralidade ancestral do indivíduo testado,
dependendo do teste genético específico solicitado pelo profissional de saúde. Os indivíduos testados não devem fazer alterações em nenhum tratamento médico (incluindo, mas não se limitando a,
alterações na dosagem ou frequência dos medicamentos, dieta e regimes de exercícios ou planejamento de gravidez) com base nos resultados dos testes genéticos, sem consultar um profissional de
saúde.

A ciência por trás da importância ou interpretação de certos resultados de testes continua a evoluir. Embora grandes avanços tenham sido feitos para aumentar a utilidade potencial dos testes
genéticos, ainda há muito a ser descoberto. Os testes genéticos são baseados em informações, desenvolvimentos e técnicas de teste que são conhecidas hoje. Pesquisas futuras podem revelar
mudanças na interpretação dos resultados de testes genéticos obtidos anteriormente. Por exemplo, qualquer teste genético é limitado pelas variantes testadas. A interpretação do significado de
algumas variantes pode mudar à medida que mais pesquisas são feitas sobre elas. Algumas variantes associadas a doenças, resposta a medicamentos ou dieta, nutrição e resposta a exercícios
podem não ser testadas; possivelmente, essas variantes ainda não foram identificadas em estudos genéticos.

Muitas das condições e respostas aos medicamentos testados dependem de fatores genéticos, bem como de fatores não genéticos, como idade, saúde pessoal e histórico de saúde familiar, dieta e
etnia. Como tal, um indivíduo pode não apresentar a resposta específica ao medicamento, doença ou dieta, nutrição e resposta ao exercício consistente com os resultados do teste genético.

Outra limitação para algumas condições, particularmente nas áreas de dieta e exercícios, é que as associações genéticas foram estudadas e observadas apenas em populações caucasianas e,
em alguns casos, apenas em um gênero. Nesse caso, as interpretações e recomendações são feitas no contexto de estudos caucasianos, mas os resultados podem ou não ser relevantes para
indivíduos testados de etnias não brancas ou mistas ou do gênero não estudado. Se a etnia do paciente não for divulgada no formulário de requisição de teste, o campo da etnia no relatório
será lido como "Etnia: Não relatada". Esses relatórios serão padronizados para a lista de fenótipos exibida para etnia caucasiana.

Com base nos resultados dos testes e outros conhecimentos médicos do indivíduo testado, os profissionais de saúde podem considerar testes independentes adicionais ou consultar outro
profissional de saúde ou conselheiro genético.
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NOME

AMOSTRA DE PACIENTE

SEXO

M

ATIVAÇÃO
CÓDIGO
DATA DO RELATÓRIO

YAHAN-VKCJI
16 de dezembro de 2019

DEFINIÇÕES DE STATUS DE RESULTADO

Alteradas

Resultados de testes e / ou informações do paciente que foram revisados de uma forma que não impactam a
significância clínica do (s) resultado (s) e / ou diagnóstico, tratamento ou manejo do paciente.

Corrigido

Resultados de testes e / ou informações do paciente que foram revisados de forma que possam impactar a
significância clínica do (s) resultado (s) e / ou diagnóstico, tratamento ou manejo do paciente.

Final

Os resultados do teste que estão disponíveis no momento da emissão do relatório ou foram revisados do status pendente
para o status final.

Pendente

Resultados do teste que não estão disponíveis no momento da emissão do relatório. Todos os resultados pendentes serão
especificados no relatório.
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