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Gepersonaliseerde alopeciabehandeling

Enkelvoudige nucleotidepolymorfismen (SNP’s) zijn 
het meest voorkomende type van DNA-variatie dat 
bij de mens wordt aangetroffen. De karakterisering 
van sommige SNP’s kan helpen om het risico op het 
ontwikkelen van bepaalde ziekten en de reactie van een 
individu op bepaalde geneesmiddelen te voorspellen. 

Genetica

Wat wordt er geanalyseerd?

TrichoTest™ is een innovatieve genetische test die de 
voorschrijvende arts ondersteunt bij de personalisering 
van de alopeciabehandeling. 

 • Volledige genetische analyse 
48 genetische variaties met betrekking tot alopecia, 
binnen 13 genen, worden geanalyseerd. 

 • Allernieuwste technologie 
Genetische test op basis van DNA microarray-
technologie. 

 • Gepersonaliseerde behandeling  
Voorgestelde gepersonaliseerde formules worden 
gegenereerd door een gepatenteerd* algoritme. 

 • Hoge nauwkeurigheid 
Een genetische analyse met reproduceerdbaarheid 
van 99,9%. 

TrichoTest™

TrichoTest™ analyseert zowel genetische factoren als 
andere relevante kenmerken – extrinsieke factoren – 
verkregen door middel van de anamnese van de patiënt. 
Dit proces geeft een volledig inzicht in de onderliggende 
factoren van de ontwikkeling van alopecia. 

*Patent in afwachting.

Genetische factoren
TrichoTest™ analyseert 
drie polymorfismen in 16 
SNP’s wat resulteert in 48 
genetische variaties. Dat zijn 
de meest relevante variaties 
voor een gepersonaliseerde 
alopeciabehandeling. 

Medicatie, pathologieën, 
gemoedstoestand, fysieke 
activiteit, gewoontes en 
familiegeschiedenis worden 
ook in rekening gebracht 
door middel van een 
vragenlijst. 

Patiëntenanamnese

De analyse van genetische factoren en 
de patiëntenanamnese biedt de input  

die nodig is voor een behandeling 
volledig op maat van de patiënt.

Gepersonaliseerde 
behandeling

Alopecia is een multifactoriële aandoening, bepaald door een combinatie van 
zowel genetische als extrinsieke factoren. De combinatie van beide factoren 
moet tijdens de alopeciabehandeling in zijn geheel worden aangepakt. 

“Het analyseren van 
specifieke 
SNP’s kan nuttige inzichten 
geven over bepaalde 
gezondheidsaandoeningen 
en het metabolisme van 
geneesmiddelen.”
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Gepersonaliseerde behandeling

TrichoTest™

Hoe zijn de genen in relatie met de voorgestelde behandeling?

Geanalyseerde behandelingscategorieën

De geanalyseerde genetische variaties met TrichoTestTM 
zijn geassocieerd met 7 verschillende categorieën van 
alopeciabehandelingen.

1 Prostaglandinen metabolisme

2 Ontsteking

3 Androgeen effect

4 Vasodilatatie en bloedcirculatie

5 Collageensynthese

6 Metabolisme van vitaminen en mineralen

7 Insulin-like groeifactormetabolisme

TrichoTest™ stelt 
een selectie van API’s 

voor rekening houdend  
met geïnhibeerde  

metabole pathways.

De test stelt een  
dosis voor aangepast  
aan het metabolisme  

van de patiënt.

TrichoTest™ biedt  
inzichten die kunnen  
helpen om het risico  
op interacties tussen  

API’s te minimaliseren.

Selectie actieve stof (API) Dosisaanpassing Verwerking van interacties

Gen Geanalyseerd effect Voorbeeld van betrokken API’s

GPR44 Activiteit van PGD2 receptoren ProstaquinonTM

PGTFR Activiteit van PGF2a receptoren Latanoprost

PTGES2 Activiteit van PTGES2 enzym Minoxidil

SULT1A1 Activiteit van sulfotransferase Minoxidil

GR-alpha Resistentie tegen glucocorticoïdentherapie Anti-inflammatoire glucocorticoïden 

CYP19 Activiteit van aromatase 17α-estradiol

SR5DA Activiteit van 5α-reductase type 1 en 2 Finasteride, Dutasteride

ACE Activiteit van angiotensine-converterend enzym Bloedcirculatie modulatoren

COL1A1 Collageensynthese Collageensynthese stimulatoren

CRABP2 Transport van vitamine A Tocopherol, Retinol

BTD Activiteit van biotinidase Biotine

IGFR-1 Activiteit van IGF-1 receptoren IGrantine-F1TM



Together 
we create the future 
of personalized medicine.
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2.  Registreer het pakket en vul de 
vragenlijst voor de patiënt online in.• 

• 2x formulieren voor de   
 geïnformeerde toestemming
• 1x gebruiksaanwijzing
• 1x ID sticker

Inhoud van het pakket

3. Verzending van het staal en de 
geïnformeerde toestemming naar  
het Fagron Genomics laboratorium. 

4. De resultaten worden verstrekt  

TrichoTest™ procedure

1. Verzamel het DNA-staal volgens 
de instructies.

De resultaten van de TrichoTest  worden alleen 
gedeeld met de voorschrijvende arts via het online 
Fagron Genomics platform.  

Het verslag van de TrichoTest™ bevat: 

TrichoTest™ verslag

Het verslag kan gebruikt worden om de 
meest geschikte behandelingsoptie, volledig 
gepersonaliseerd, voor de patiënt te selecteren.

Een samenvatting van de 
patiëntenanamnese

Een volledige genetische 
analyse en uitleg

Voorgestelde  
persoonlijke formules

™ 


