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TRICHOTEST™ RAPPORTAGE

LEGAL DISCLAIMER:Fagron Genomics, S.L.U voert genetische tests op verzoek van professionals in de
gezondheidszorg, in relatie tot biologische monsters van patiënten, verkregen door de zorgverlener. Onze tests zijn
geen vervanging voor een medische consultatie, noch maken ze een diagnose of behandeling, noch mogen zij op deze
manier worden geïnterpreteerd. Alleen professionals in de gezondheidszorg kunnen de resultaten van deze proeven,
op basis van hun kennis van de klinische gegevens van de patiënten en andere relevante factoren te interpreteren en,
onder hun verantwoordelijkheid, geef een diagnose of behandeling voorschrijven aan de patiënt. Wij wijzen alle
verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het gebruik en de interpretatie van de resultaten van onze tests door de
solicitant zorgverlener. Fagron Genomics, S.L.U behoudt zich uitdrukkelijk eventuele juridische acties in het geval van
een innapropiate, onzorgvuldig of onjuist gebruik of de interpretatie van de resultaten van onze tests. Het is de
verantwoordelijkheid van de zorgverlener die een test vraagt om garantie voor de patiënt de juiste genetische
adviezen, zoals bepaald in de wet 14/2007, van 3 juli van het biomedisch onderzoek. Zoals Fagron Genomics, heeft
S.L.U geen toegang tot de persoonlijke identificeerbare informatie over de patiënt waarvan het monster komt, is het de
verantwoordelijkheid van de verzoekende zorgverlener om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving inzake
gegevensbescherming.

TRICHOTEST™ RAPPORTAGE

2



Klantcode: TRI14785AA Geboortedatum: 01-01-1985Rapportage datum: 13-08-2020
Voornaam: Demo Patient 2 Fagron NL Geslacht: Man Analyse datum: 02-10-2020

TRICHOTEST™ RAPPORTAGE

Algemene patiëntgegevens

Geslacht Man
Leeftijd 36 jaar
Lengte 190 cm

Gewicht 100 kg
BMI 27,70

Familieleden met alopecia ouders

Gegevens over de haaruitval
Alopecia-type Alopecia areata

Alopecia schaal Schaal I
Duur van haaruitval (aantal jaar) geen
Inname van testosteronderivaten nee

Gegevens van het klinisch onderzoek
Pull-Test Niets

Alopecia gerelateerde aandoeningen nee
Kale plekken nee

Alopecia momenteel onder behandeling nee
Alopecia in het verleden onder behandeling nee
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Gegevens over ziekten en geneesmiddelen
Ziekten nee

Eetstoornissen en allergieën nee
Bekend met allergieën nee

Inname van geneesmiddelen nee
Alchol- of tabakgebruik nee

Anabolen nee

Conditie van de patiënt
Stress ja

Lijdt aan depressie nee
Voldoende rust nee

Pasgeboren kind nee
Calorierijk dieet nee

Postoperatieve stress nee
Komt op het werk in contact met giftige/verontreinigende

materialen ja

SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN
POSITIEF : De gedetecteerde genetische variatie heeft een POSITIEVE invloed.
GEMATIGD : De gedetecteerde genetische variatie heeft een GEMATIGDE invloed.
NEGATIEF : De gedetecteerde genetische variatie heeft een NEGATIEVE invloed.

GEN BESCHRIJVING RESULTAAT

WERKZAAMHEID BEHANDELING MET PROSTAGLANDINES

GPR44-1 Genetisch resultaat: Predispositie voor iets hogere GPR44 mRNA stabiliteit.
Interpretatie: Prostaglandine D2 receptor 2 (GPR44 of CRTH2) varianten zijn geassocieerd
met een verhoogde GPR44 mRNA stabiliteit wat leidt tot een verhoogde responsiviteit op
prostaglandine D2 en haarfollikel regressie.
Behandeling/dosering: Behandeling met prostaglandine D2-inhibitors (Cetirizine en/of
Prostaquinon™) in normale doses wordt aanbevolen.

GPR44-2 Genetisch resultaat: Predispositie voor normale GPR44 mRNA stabiliteit.
Interpretatie: Prostaglandine D2 receptor 2 (GPR44 of CRTH2) varianten zijn geassocieerd
met een verhoogde GPR44 mRNA stabiliteit wat leidt tot een verhoogde responsiviteit op
prostaglandine D2 en haarfollikel regressie.
Behandeling/dosering: SNP-analyse wijst erop dat een behandeling met prostaglandine D2-
inhibitors niet nodig is.
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POSITIEF GEMATIGD NEGATIEF

GEN BESCHRIJVING RESULTAAT

WERKZAAMHEID BEHANDELING MET PROSTAGLANDINES

PTGFR-1 Genetisch resultaat: Verhoogde kans op geen positieve reactie op Latanoprost.
Interpretatie: Prostaglandine F receptor (PTGFR) varianten zijn gerelateerd met Latanoprost
behandelingsefficiëntie (prostaglandine analoog) .
Behandeling/dosering: Behandeling met Latanoprost in normale doses wordt niet
aanbevolen.

PTGFR-2 Genetisch resultaat: Verhoogde kans op een positieve reactie op Latanoprost.
Interpretatie: Prostaglandine F receptor (PTGFR) varianten zijn gerelateerd met Latanoprost
behandelingsefficiëntie (prostaglandine analoog) .
Behandeling/dosering: Behandeling met Latanoprost in normale doses wordt aanbevolen.

PTGFR-3 Genetisch resultaat: Verhoogde kans op geen positieve reactie op Latanoprost.
Interpretatie: Prostaglandine F receptor (PTGFR) varianten zijn gerelateerd met Latanoprost
behandelingsefficiëntie (prostaglandine analoog) .
Behandeling/dosering: Behandeling met Latanoprost in normale doses wordt niet
aanbevolen.

WERKZAAMHEID BEHANDELING MET MINOXIDIL

PTGES2 Genetisch resultaat: Predispositie voor lage PGE2 niveaus.
Interpretatie: Prostaglandine E synthase 2 (PTGES2) varianten zijn geassocieerd met een
lagere prostaglandine E2 productie (haargroeipromotor).
Behandeling/dosering: Behandeling met hoge doses Minoxidil om de prostaglandine E2
productie te stimuleren zou zeer aan te bevelen zijn.

SULT1A1 Genetisch resultaat: Predispositie voor normale SULT1A activiteit.
Interpretatie: Minoxidil Sulfotransferase Enzyme (SULT1A1) varianten voorspellen respons op
orale minoxidil behandeling.
Behandeling/dosering: Minoxidil in normale doses wordt sterk aanbevolen.

WERKZAAMHEID BEHANDELING MET GLUCOCORTICOSTEROÏDEN

GR-alpha Genetisch resultaat: Predispositie voor normale gevoeligheid voor glucocorticoïde anti-
inflammatoire behandelingen.
Interpretatie: Glucocorticoïd Receptor (GR of NR3C1) varianten zijn geassocieerd met
resistentie of gevoeligheid voor corticosteroïden.
Behandeling/dosering: SNP-analyse geeft aan dat normale doses glucocorticoïden effectief
zouden moeten zijn.

WERKZAAMHEID BEHANDELING MET ANTI-ANDROGENE MIDDELEN

CYP19A1 Genetisch resultaat: Predispositie voor lage CYP19A1 activiteit geassocieerd met een
verhoogde productie van DHT.
Interpretatie: Aromatase (CYP19A1) varianten zijn geassocieerd met een lage omzetting van
testosteron in oestrogenen en met een hoge omzetting in DHT (haargroeiremmer).
Behandeling/dosering: Behandeling met 17-α Estradiol (aromatase-inducer) in hoge doses
wordt aanbevolen.
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POSITIEF GEMATIGD NEGATIEF

GEN BESCHRIJVING RESULTAAT

WERKZAAMHEID BEHANDELING MET ANTI-ANDROGENE MIDDELEN

SR5DA1 Genetisch resultaat: Predispositie voor licht verhoogde SRD5A1 activiteit leidend tot matig
verhoogde DHT niveaus.
Interpretatie: Steroïde 5α-Reductase 1 (SR5A1) varianten zijn geassocieerd met verminderde
SRD5A1 activiteit wat leidt tot verhoogde DHT niveaus en haargroeiremming.
Behandeling/dosering: Behandeling met Dutasteride in normale doseringen wordt
aanbevolen.

SRD5A2 Genetisch resultaat: Predispositie voor verhoogde SR5DA2 activiteit leidend tot verhoogde
DHT niveaus
Interpretatie: Steroïde 5α-Reductase 2 (SR5A2) varianten zijn geassocieerd met verhoogde
SRD5A2 activiteit wat leidt tot verhoogde DHT niveaus en haargroeiremming.
Behandeling/dosering: Behandeling met Finasteride in normale doses wordt aanbevolen.

VASODILATATIE EN BLOEDSOMLOOP

ACE Genetisch resultaat: Predispositie voor een verhoogde Angiotensine conversie activiteit.
Interpretatie: Angiotensine-converting enzyme (ACE) varianten zijn geassocieerd met
verhoogde plasmaspiegels van angiotensine 2, een uiterst krachtige vasoconstrictor.
Behandeling/dosering: Normale doses circulatiestimulatoren worden aanbevolen, zoals
Minoxidil, Cafeïne, Ginkgo biloba, Ginseng of Arginine.

COLLAGEENSYNTHESE

COL1A1 Genetisch resultaat: Predispositie voor collageen instabiliteit.
Interpretatie: Collageen, type I, alpha 1 (COL1A1) varianten zijn geassocieerd met
collageeninstabiliteit.
Behandeling/dosering: Het gebruik van haarversterkende composieten in normale
doseringen wordt aanbevolen.

VITAMINE A METABOLISME

CRABP2 Genetisch resultaat: Predispositie voor normaal intracellulair transport van retinoïnezuur.
Interpretatie: Cellulaire retinoïnezuur-bindende proteïne 2 (CRABP2) varianten zijn
geassocieerd met lager retinoïnezuur (vitamine A) intracellulair transport.
Behandeling/dosering: SNP-analyse wijst erop dat een behandeling met vitamine A
supplementen niet nodig is.

BIOTINE METABOLISME

BTD Genetisch resultaat: Predispositie voor normale biotinidase activiteit.
Interpretatie: Biotinidase (BTD) varianten zijn geassocieerd met een lage biotine (vitamine
B7) opname uit de voeding.
Behandeling/dosering: SNP-analyse wijst erop dat een behandeling met vitamine B
supplementen niet nodig is.

REDUCTIE VAN IGF-1 WAARDEN

IGF1R Genetisch resultaat: Predispositie voor normale IGF-1 niveaus.
Interpretatie: Insuline-achtige groeifactor-I (IGF-I) varianten zijn geassocieerd met lagere
plasma IGF-1 niveaus die leiden tot haaruitval.
Behandeling/dosering:SNP-analyse wijst erop dat een behandeling met IGF1-inductoren niet
nodig is.
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Alopecia classificatie van de patiënt
Hieronder vindt u de alopecia typering van de patiënt, deze is gemarkeerd met het rode vakje.
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De beste producten voor uw hoofdhuid
Na het analyseren van uw DNA en levensstijl, maken wij uw profiel aan. Bij de samenstelling
hebben we rekening gehouden met al uw sterke en zwakke punten en hoe deze uw alopecia
beïnvloedden en in welke mate. Dankzij de verstrekte informatie hebben we exclusieve
verbindingen geselecteerd die u zullen helpen alopecia te bestrijden. Vervolgens tonen we in
een kleurenschaal die verbindingen die we meer aanbevelen (groen kleurverloop betekent van
meer tot minder aanbeveling; tabel links) en de verbindingen die we niet aanbevelen (verloop
van wit naar rood, wat wijst op minder aanbeveling).

Anti-inflammatoire middelen
Triamcinolone acetonide (TCA)
Betamethason (als dipropionaat)
Clobetasol propionaat
Fluocinolon acetonide
Hydrocortison

Anti-androgenen
Melatonine
Spironolacton
Cyproteron acetaat
Dutasteride
17α-Estradiol
Zaagpalm extract (droog/vloeibaar)

Bloedsomloop
Arginine

Insulin-like growth factor toename
IGrantine-F1 TM

Keratolytica
Tretinoïne

Prostaglandinen
Prostaquinon TM
Cetirizine HCl
Latanoprost
Minoxidil

Vitaminedeficiëntie
Biotine
Nicotinamide (vit. B3)
Tocoferol acetaat
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Een gepersonaliseerde formulering met de juiste
werkzame stoffen en dosering
Hieronder tonen we een reeks formuleringen voor zowel lokale toepassing als oraal gebruik voor
verzorging en behandeling van het haar en de hoofdhuid. Deze formules zijn geselecteerd op
basis van genetica en levensstijl:

Lokale toepassing
Formule
Clobetasol propionaat 0.05 %
IGrantine-F1 TM 0.25 %
TrichoSol 100 ml
Dosering:

's Avonds na het avondeten aanbrengen en goed inmasseren. Laat de oplossing zo lang mogelijk op je
hoofdhuid. De volgende dag mag u uw hoofdhuid wassen.

Oraal gebruik
Formule
Selenium gist 50 mg/day
SiliciuMax TM 175 mg/day
Oral
Dosering:

1 capsule per dag

TRICHOTEST™ RAPPORTAGE
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Formules voor haarverzorging en -hygiëne

Formule 2
Triamcinolone acetonide (TCA) 0.1 %
TrichoWash 100 ml
Dosering:

Masseer gedurende 2 minuten de hoofdhuid en spoel vervolgens uit.

TRICHOTEST™ RAPPORTAGE
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Opvolging van
de patiënt Dag 0 Dag 30 Dag 60 Dag 90

Vermindering van
haaruitval Niets

Uiterlijk haar

Verbetering van
de haardichtheid

Pull-Test Unknown Unknown Unknown Unknown

Tevredenheidstest

Haarfoto's
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Demo Patient 2 Fagron NL
Lokale toepassing

Formule
Clobetasol propionaat 0.05 %
IGrantine-F1 TM 0.25 %
TrichoSol 100 ml
Dosering:

's Avonds na het avondeten aanbrengen en goed inmasseren. Laat de oplossing zo lang mogelijk op je
hoofdhuid. De volgende dag mag u uw hoofdhuid wassen.

Handtekening van de voorschrijvende arts
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Demo Patient 2 Fagron NL
Oraal gebruik

Formule
Selenium gist 50 mg/day
SiliciuMax TM 175 mg/day
Oral
Dosering:

1 capsule per dag

Handtekening van de voorschrijvende arts
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Demo Patient 2 Fagron NL
Lokale toepassing

Formule
Triamcinolone acetonide (TCA) 0.1 %
TrichoWash 100 ml
Dosering:

Masseer gedurende 2 minuten de hoofdhuid en spoel vervolgens uit.

Handtekening van de voorschrijvende arts

TRICHOTEST™ RAPPORTAGE

14


	Rapportage voor de arts
	TRICHOTEST™ RAPPORTAGE
	Algemene patiëntgegevens
	Gegevens over de haaruitval
	Gegevens van het klinisch onderzoek
	Gegevens over ziekten en geneesmiddelen
	Conditie van de patiënt
	SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN
	Alopecia classificatie van de patiënt
	De beste producten voor uw hoofdhuid
	Een gepersonaliseerde formulering met de juiste werkzame stoffen en dosering
	Lokale toepassing
	Oraal gebruik
	Formules voor haarverzorging en -hygiëne
	Demo Patient 2 Fagron NL
	Lokale toepassing
	Handtekening van de voorschrijvende arts
	Demo Patient 2 Fagron NL
	Oraal gebruik
	Handtekening van de voorschrijvende arts
	Demo Patient 2 Fagron NL
	Lokale toepassing
	Handtekening van de voorschrijvende arts


