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Chromatida
Chromatida je jedno z dvoch vlákien DNA
replikovaného chromozómu. Sesterské chromatidy
sú spojené v centromére. Počas bunkového delenia
sa chromatidy pozdĺžne oddeľujú a stávajú sa z nich
jednotlivé chromozómy.

Centroméra
Centroméra je časť chromozómu, kde sa dotýkajú
dve chromatidy.

Teloméra
Teloméra je koncová časť chromozómu, ktorá chráni
koniec chromozómu pred poškodením alebo
zlúčením so susednými chromozómami. Práve na
základe priemernej dĺžky teloméry odvodzujeme
biologický vek.



INFORMÁCIA O TELOTESTU™

I. INFORMÁCIA O TELOTESTU™
TeloTest ™ je genetická analýza, ktorá skúma priemernú dĺžku telomeru a od tejto dĺžky odvozuje biologický
vek buniek.

Telomery se nachádzajú na konci chromozómu a chránia ho pred degradáciou, stratou genetickej
informácie a pomáhajú nás tiež chrániť pred výskytom chorob a infekcií.

Telomery sa počas života skracujú, ale rýchlosť skracovania sa u každého človeka líši. Znalosť dĺžky telomeru
a schopnosť sledovať ich skrátenie poskytuje veľmi cenné informácie pre zlepšovanie a prispôsobovanie
životného štýlu proti starnutiu.

Vedecké štúdie potvrdzujú, že na rýchlosť skracovania telomeru majú vplyv faktory životného prostredia, ale
aj naše návyky (napríklad: stres, nadváha, depresívna nálada, život v znečistenom životnom prostredí atd).
Dĺžka a odolnosť telomeru je čiastočne daná geneticky.

II. METODOLÓGIA
Dĺžka telomeru bola analyzovaná s využitím DNA získané z poskytnutého vzorku slin *.

DNA bola hodnotená pomocou techniky kvantitatívnej PCR** (Absolute Human TelomerLength
Quantification qPCR Assay Kit (AHTLQ); ScienceCell # 8918). Štúdie dosahujú mieru reprodukovateľnosti a
opakovateľnosti okolo 99 %.

Výsledky určujú priemernú dĺžku telomeru všetkých chromozómov na základe porovnávania s kontrolnou
vzorkou o známej dĺžke telomeru.

Približný biologický vek je určený na základe štatistických modelov schválených vedeckými publikáciami a
internými validáciami.

LEGAL DISCLAIMER: Fagron Genomics, S.L.U carries out genetic tests upon request by healthcare professionals, in relation to biological samples
from patients obtained by the healthcare professional. Our tests do not replace a medical consultation, nor do they make up a diagnostic or
treatment, nor should they be interpreted this way. Only healthcare professionals can interpret the results of said tests, based on their knowledge of
the clinical records of the patients and other relevant factors and, under their responsibility, give a diagnostic or prescribe treatment to the patient.
We decline all responsibility derived from the use and interpretation of the results of our tests by the solicitant healthcare professional. Fagron
Genomics, S.L.U expressly reserves any legal actions in case of an innapropiate, negligent or incorrect use or interpretation of the results of our
tests. It is the responsibility of the healthcare professional who requests a test to guarantee to the patient the appropriate genetic advice as foreseen
by Law 14/2007, of 3rd July, of biomedical research. As Fagron Genomics, S.L.U does not have access to the personal identifiable information about
the patient from whom the sample comes, it is the responsibility of the requesting healthcare professional to comply with the applicable data
protection Laws and regulations.

(*) Z dutiny ústnej

(**) Polymerázová reťazová reakcia (PCR) je metóda používaná v molekulárnej biológií k replikácií špecifického segmentu DNA.



01  ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Demografické data
Pohlavie Žena

Vek 48 rokov

Výška 180 cm

Hmotnosť 80 kg

Stres Veľa

Máte počas dňa fyzickú aktivitu? 20-30 min, stredná intenzitya 3-5 dní v týždni
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Nižšie nájdete laboratórne výsledky TeloTestu™

Priemerná dĺžka telomeru 3,19 kb

Reálny vek 48 rokov

Biologický vek 39 ± 1 rokov

Stárnutie -9
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Veľmi mladý

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV
Jeho biologický vek naznačuje, že vaše telo je na bunkovej úrovni v dobrom stave. Udržujte si svoj životný štýl.
Pokračujte v ňom!

Nižšie nájdete ideáné personalizované doporučenie pre oddialenie procesu starnutia.

(*) Výsledky by sa mali brať približné k stavu starnutia pacienta. Tento test by sa nemal považovať za patologickú diagnózu a mal by ho interpretovať
zdravotnícky pracovník. Štatistické modely použité na vykonanie tohto testu je možné v priebehu času upravovať a začleniť tak nové vedecké
poznatky. Z tohto dôvodu, aj keď sa vynakladá maximálne úsilie na začlenenie všetkých dostupných poznatkov, môžu existovať publikácie, ktoré
neboli skontrolované alebo začlenené.
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Fytochemické látky

· Silimarín

· Perorálne Zelený čaj
(GreenSelect)

· Pycnogenol (Pinus pinaster)

· Perorálne Ginkgo Biloba

Antioxidant

· Perorálne Astaxantín

Aminokyselina

· Acetilcystein (N-acetyl L-cysteín)

Vitamín

· Vitamín C

· Kyselina listová (vitamín B9)

· Cianokobalamín (vitamín B12)

· Vitamín E

Nižsie nájdete zoznam aktívnych zložiek, zlúčenín a látok, ktoré budú najviac prínosné pre zníženie rýchlosti starnutia.

Okrem toho Vám poskytujeme aj odporúčané vzorce, ktoré Vám napríklad poskytnú odhad najlepšie prispôsobenej
liečby.

03  TERAPEUTICKÉ VÝSLEDKY
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POPIS
Nižšie nájdete všeobecné doporučenia, ktoré môžu zabrániť zkracovanie dĺžky telomeru

04  VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA

Jedzte viac ovocia a zeleniny, ovsených vločiek, celozrnných potravín a ryže
Začleňte do svojho stravovacieho režimu protizápalové jedlá (ako kurkuma alebo tmavú čokoládu) a
antioxidačné jedlá (ako cesnak, brokolicu alebo zelený čaj).
Zvýšte svoju konzumáciu potravín bohatých na omega-3, ako sú losos, Platesa malohlavá (ryba) , karfiol
atď.
Znížte množstvo sodíka (najmä prítomného v kuchynskej soli), pretože inhibuje hladiny adiponektínu,
prírodného inhibítora zápalu.
Znížte množstvo bielkovín a nadmernú spotrebu kalórií, aby ste predišli predčasnému starnutiu.
Dodržujte odporúčanú dennú dávku vitamínov B6, B12, folátov, C a E. Nízka hladina vitamínov B úzko
súvisí s predčasným skrátením telomerov a zvýšeným rizikom vzniku chorôb súvisiacich s vekom;
Vitamíny C a E sú silné antioxidanty, ktoré zachovávajú dĺžku telomér.

Výživa- stravovanie

Doprajte si dostatok odpočinku, aby ste predchádzali vzniku zápalových procesov
Ak fajčíte alebo ste bývalým fajčiarom, je dôležité, aby ste užívali doplnky resveratrolu na ochranu pred
oxidačným poškodením tabakovým dymom.
Každý deň cvičte, aby ste zlepšili svoju dychovú kapacitu a podporili metabolizmus. Cvičenie bude mať
pozitivny vplyv na Vaše zdravie a zároveň ochranný účinok na predčasné skrátenie telomeru

Životný štýl
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Spoločne
tvoríme budúcnosť personalizovanej medicíny
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