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myGenome
Teljes genom szekvenálási
szolgáltatás és értelmezés, melynek
célja az ÖN egészségének
megőrzése, valamint a hosszabb és
egészségesebb élet biztosítása

A JÖVŐ
ELKEZDŐDÖTT

 Veritasby
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Szív- és érrendszeri
betegségek

Rákos megbetegedésre
való hajlam

Hordozósági állapotok 
Endokrin- és

anyagcserezavarok

Véralvadási zavarok

Szervi egészség

Neurológiai
rendellenességek

Multifaktoriális
betegségek
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A myGenome a legátfogóbb
megelőző célú genetikai teszt

egészséges páciensek számára.

15-20% 86 15-20% 3-5%% 6%

A myGenome a következőket tartalmazza:

MIÉRT ÉRDEMES SZEKVENÁLNI A GENOMOT?

MILYEN TÍPUSÚ BETEGSÉGEK SZŰRÉSÉT TARTALMAZ A VIZSGÁLAT?

A myGenome a genom szekvenáló és értelmező szolgáltatás, amelynek célja a betegségek megelőzése és a
páciensek egészségének javítása. A vizsgálat kulcsfontosságú genetikai információkat szolgáltathat a
páciens és kezelőorvosa számára az egyéni életmód és az orvosi ellátás kiigazítása érdekében. A tesztet
olyan egészséges egyéneknek szánjuk, akik proaktívan szeretnének eljárni az egészségügyi ellátásukkal
kapcsolatban.

Teljes GENOM szekvenálás egy általunk biztosított mintavételi csomag segítségével nyert nyál- vagy vérmintából. 
A klinikai hasznosságú, befolyásolható betegségekkel kapcsolatos gének elemzése.
Genetikai információk tárolása a későbbi konzultációkhoz.

 

A myGenome-ot a Harvard School of Medicine genetikai és bioinformatikai szakértői, valamint szakorvosai 
fejlesztették ki, akik több mint 10 éves tapasztalattal rendelkeznek az emberi genom tanulmányozásában és 
elemzésében.

Az American College of Medical Genetics and Genomics kritériumai alapján kiválasztott betegségek, amelyek
hangsúlyozzák a szív- és érrendszeri betegségek és az örökletes rákkockázat elemzésének fontosságát, mivel
ezek a leggyakoribb és legjobban befolyásolható betegségek.

 

Több mint 650 betegséget jelentenek a következő kategóriákban:

Bizonyos rákos
megbetegedések akár 
15-20%-a családi
halmozódásból ered, amely
növeli a rák kockázatát a
családban.

Az emberek 86%-a
tünetmentesen
hordoz monogénes
betegséget, amely
átterjedhet utódaira,
ha partnere ugyanazt
a betegséget
hordozza

A hirtelen szívhalál 15-
20%-a a szívizomzat
szerkezetéért vagy a
szívritmusért felelős
gének genetikai
variációi miatt
következik be.

A lakosság mintegy 6%-
ánál megnőtt az örökletes
trombózis kialakulásának
kockázata. Az olyan
szerzett tényezők, mint az
ágynyugalom vagy a fizikai
aktivitás hiánya növelik a
kockázatot.

Európában a kórházi felvételek
3-5%-a a gyógyszerek
mellékhatásai miatt történik.
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A myGenome a legátfogóbb
megelőző célú genetikai teszt

egészséges páciensek számára.

információk a felmenőkről

örökletes eredetű betegség

multifaktoriális betegség, a jelentés
"Kockázatok" részében
szerepelnek

genetikai tanácsadás a vizsgálat
előtt és után

olyan állapot, amelyet tovább adhat
gyermekeinek

gyógyszerérzékenységgel kapcsolatos
információ

diétával, sportolással, öregedéssel, 
táplálkozással, viselkedéssel, szív- és 
érrendszeri egészséggel, anyagcserével és 
immunrendszerrel kapcsolatos genetikai 
jellemzőkhöz kötődő információ

+15

+50

+650

+225

+150

A myGenome megváltoztatja a megelőzés fogalmát, a genetika, 
mint a megelőző orvostudomány eszközének bevonásával.”

MILYEN TÍPUSÚ BETEGSÉGEKET TARTALMAZ A VIZSGÁLAT? HOGYAN LÁSSUNK
HOZZÁ?

Jelentkezzen a
pre-teszt
tanácsadásra és a
vizsgálat
elvégzésére.

1.

       +36 1 323 7000
       www.wmc.hu

2. A minta levétele    
     klinikánkon       
     történik és teljes 
     mértékben     
     fájdalommentes

3. A Veritas 
     laboratóriumában 
     megtörténik a 
     szekvenálás és 
     analizálás.

4. Részletes jelentést 
     készítünk, melyet  
     poszt-teszt 
     tanácsadás 
     keretében ismertetünk 
     Önnel.



Emlőrák kockázata
A nőknél 2-4-szer nagyobb az emlőrák és
más rákos megbetegedések, például a
hasnyálmirigyrák kockázata.

A vénás trombózis kockázata
A mélyvénás trombózis fokozott kockázata.

A malignus hipertermia kockázata
Hipermetabolikus reakció a műtétek során
gyakran alkalmazott izomlazítókra, ami
merevséget, tachycardiát, lázat és
izomleépülést okozhat.

Műtét, terhesség, vagy más
mozgásszegény állapot esetén
szakorvossal való konzultáció
szakorvost.

Személyre szabott szűrési terv
kialakítása szakorvosunk
segítségével.

Ha műtétre van szüksége, az
eredmények fontos információt
jelentenek az aneszteziológus
számára, aki ennek megfelelően
módosíthatja a gyógyszerelést.

Javasoljuk kardiológus
felkeresését tanácsadás és
rendszeres kontrollvizsgálatok
céljából.

EREDMÉNY KLINIKAI KÖVETKEZMÉNY MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉS

Hipertrófiás kardiomiopátia kockázata 
Hirtelen szívhalállal járó szívhiba.

A MYBPC3 gén 
patogén variánsa

Az ATM gén 
patogén variánsa

A RYR1 gén 
patogén variánsa

Az F5 gén 
patogén variánsa

|Klinikai példák
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A myGenome a teljes genom szekvenáló és értelmező szolgáltatás a betegségek megelőzésére és a páciensek
egészségnek javítására. A teszt egészséges egyének számára készült, akik proaktívan gondoskodnak
egészségükről.

A myGenome teljes genom szekvenáló szolgáltatás ára: 1.170.000 Ft

A myGenome elemzéshez használt
adatokat elég, ha egyszer
szekvenálják. Később a tudományos
ismeretek fejlődésével a jövőbeni
frissítésekhez ezek újra és újra
felhasználhatóak, így az élet
erőforrásává válnak.

Korai felismeréssel megelőzhető
vagy jobban kezelhető betegségek,
amelyeket a Personal Genome
Project és a Harvard Egyetem orvosi
csoportja választott ki.

Szakértő genetikusok a
variánsanalízisben, akik a legfrissebb
tudományos ismeretek alapján végzik
az értelmezést nyilvános, magán és a
Veritas saját adatbázisával.

Teszt klinikai hasznossággal,
amelyet a szakember felhasználhat
az egészségügyi szolgáltatás és
annak személyre szabása során.

Átfogó angol nyelvű jelentés
részletes, könnyen érthető
információkkal.

Genetikai tanácsadás a vizsgálat
előtt és után magyar nyelven.
Szakorvosok és páciensek
támogatása.

A myGenome előnyei

EGY ÉLETRE SZÓL BEFOLYÁSOLHATÓ
BETEGSÉGEK

SZAKÉRTŐ 
GENETIKUSOK

KLINIKAI 
HASZNOSSÁG

RÉSZLETES 
JELENTÉS

GENETIKAI 
TANÁCSADÁS
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1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

info@wmc.hu

+36 1 323 7000

WÁBERER MEDICAL CENTER

A tájékoztatóban a közzététel időpontjában 
– 2023. január – érvényes adatok találhatók; ezek
további értesítés nélkül is változhatnak  

A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A
védjegyek birtokosaik tulajdonát képezik. 


