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V sodelovanju z:

• Genetska dejstva in zanimivosti
• Seznam analiziranih bolezni in genov
• Opis analiziranih bolezni 
• Prikaz osebnih rezultatov po posameznih boleznih (opi-

sni in grafični prikaz)
• Napotke za zmanjševanje tveganj in splošne usmeritve
• Seznam upoštevanih znanstvenih študij

Vaša osebna genetska 
knjiga vsebuje:

Vaši rezultati so prikazani v vaši 
osebni genetski knjigi

Prikaz rezultata analize za posamezno 
bolezen
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Hipertenzija

Srce in žile imajo funkcijo, da zagotavljajo kri in prehrano 

vsem organom v človeškem telesu, za kar je potreben 

ustrezen pritisk krvi na steno žil. Le-ta je skrbno reguliran, saj 

se lahko v primeru prenizkega tlaka zmanjša transport snovi, 

medtem ko lahko pride v primeru povišanega krvnega tlaka do 

hudih poškodb tkiv. Povišan krvni tlak ali hipertenzija je stanje, 

pri katerem je sistemski arterijski krvni tlak med merjenjem 

višji od 140 mmHg zgornjega ali sistoličnega in 90 mmHg 

spodnjega ali diastoličnega tlaka. Hipertenzija velja v razvitem 

svetu za glavnega povzročitelja bolezni srca in ožilja, le-te pa 

so v današnjem času najpogostejši vzrok smrti. Hipertenzijo 

včasih poimenujemo tudi z besedo »tihi morilec«, saj lahko 

pretečejo leta oziroma desetletja, preden se pokažejo 

simptomi te bolezni, žal pa so takrat številni organi že močno 

in nepopravljivo poškodovani. 

Hipertenzija pogosteje prizadene moške

Do hipertenzije pride v otroštvu le izjemoma.. Njena 

pogostnost začne naraščati že kmalu po puberteti, medtem 

ko študije kažejo, da ima v odrasli dobi kar 40% ljudi tlak višji 

od normalnih vrednosti. Moški so bolj prizadeti kot ženske, 

predvsem zaradi večjega deleža dejavnikov tveganja (kajenje, 

alkoholizem) v moški populaciji. 

delimo jo v dve skupini

Najpogostejša je primarna ali esencialna hipertenzija, kjer 

vzroka bolezni ne poznamo, in je prisotna pri 94% vseh 

primerov. Razvoj takšne hipertenzije je odvisen od številnih 

dejavnikov, kot so starost, spol, rasa, genetski dejavniki, 

pomembni pa so tudi vplivi okolja (prehrana, predvsem 

količina zaužite soli), poklic in naš življenjski slog. Na razvoj 

hipertenzije pomembno vpliva tudi prisotnost sladkorne 

bolezni. 

V drugo skupino sodijo primeri, pri katerih je moč določiti 

vzrok razvoja bolezni. To skupino imenujemo sekundarne 

hipertenzije. Značilen primer je hipertenzija, ki nastane zarad i 

ledvične bolezni in motnje v delovanju ledvičnih hormonov. 

Posledica je motnja v regulaciji elektrolitov, predvsem kalija 

in natrija ter zadrževanje vode, kar se odraža v povišanem 

krvnem tlaku.

Posledice so številne…

Najhujše so poškodbe srca, saj lahko pride do pešanja srčne 

mišice ali celo do srčnega infarkta. Lahko nastanejo poškodbe 

živčnega sistema, ki se kažejo v težavah vida in glavobolih. 

v najhujšem primeru lahko nastopi možganska kap. Pogosto 

so prizadete tudi ledvice, kar dodatno poviša pritisk. V tem 

začaranem krogu lahko ob neustreznem zdravljenju pride tudi 

do popolne odpovedi ledvic.
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V skrajnem levem stolpcu se 
nahajajo splošne informacije o 
bolezni, ki vas na prijazen način 
seznanijo z osnovno tematiko 
bolezni, kakor tudi s pomembnimi 
informacijami glede simptomov in 
posledic bolezni.

Osrednji prostor pod imenom »Vaš 
rezultat« je namenjen rezultatu 
genetske analize in vsebuje:

Podatek o »Vplivu okolja in dednosti« vam pove, kakšen 
vpliv imajo pri razvoju bolezni geni in v kolikšni meri lahko 
na nastanek bolezni vplivamo sami z načinom našega 
življenja (prehrana, telesna aktivnost, prisotnost stresa, 
kajenje, alkohol, itd.). Tako lahko pri mnogih boleznih ravno 
sami ogromno naredimo za preprečevanje bolezni, saj se 
jim lahko ob upoštevanju preventivnih nasvetov pogosto 
izognemo.

»Tveganje populacije« – podatek 
o tveganju za »tipično« osebo 
v populaciji v isti demografski 
skupini. Podatek pove, koliko 
odstotkov vseh ljudi tekom 
življenja zboli ne glede na 
genetski zapis. 

»Vaše tveganje« – podatek 
prikazuje vaše življenjsko tveganje 
ob upoštevanju vaših genetskih 
dejavnikov in rase. Podatek 
pove, koliko odstotkov ljudi z 
vašim genetskim zapisom tekom 
življenja v povprečju zboli.

Barvno predstavljen rezultat s 
kratkim opisom.

Prikaz rezultatov genske analize
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K preprečevanju povišanega krvnega pritiska lahko 
največ pripomoremo ravno sami, saj je ključnega 
pomena predvsem zdrav življenjski slog.:
- Pomembno je vzdrževanje normalne telesne 
  teže. 
- Priporočljiva je omejitev soli v prehrani na 
  manj kot 2 g na dan, kar je približno ena čajna 
  žlička.
- Velik pomen ima redna telesna vadba. Na  
  primer vsaj 30 minutni vsakodnevni sprehod.
- Potrebno je omejiti vnos alkoholnih pijač, kjer 
  je za moške priporočeno spiti največ 2 dl, za 
  ženske pa 1 dl vina na dan. 
- Ključnega pomena je izogibanje tako 
  aktivnemu kot tudi pasivnemu kajenju.
- Zmanjšati je potrebno nivo stresa, kar lahko 
  dosežemo z raznimi konjički in sprehodi.
- Ustrezno moramo zdraviti morebitna druga 
  kronična stanja, kot so na primer diabetes, 
  povišan holesterol, ledvične bolezni, itd.

Kadar tovrstna preventiva ni dovolj, lahko zdravnik 
predpiše različna zdravila, odvisno od višine krvnega 
tlaka ter morebitne prisotnosti drugih bolezni.

Diuretiki delujejo na ledvica in tako omogočajo 
izločanje odvečne soli in vode. Beta blokatorji 
zmanjšujejo obremenitev srca in širijo žile ter 
tako povzročijo počasnejše bitje srca. Zaviralci 
angiotenzinske konvertaze preprečujejo nastanek 
angiotenzina 2, snovi, ki povzroča zoženje žil. 
Zaviralci receptorjev za angiotenzin 2 so pomembni 
pri zdravljenju oseb s srčno ali ledvično odpovedjo. 
Antagonisti kalcijevih kanalov pomagajo sprostiti 
gladke mišice, ki se nahajajo v žilah. Zaviralci renina 
zavirajo nastanek renina, snovi, ki se proizvaja v 
ledvicah in sproži zaporedje reakcij, ki pripeljejo do 
povišanega krvnega tlaka.

predpiše še nizke odmerke Aspirina za preprečevanje 
srčnih zapletov povezanih s povišanim krvnim tlakom.

Preventiva in terapija

Ste nosilec genetskega zapisa, ki določa 
povečano tveganje za razvoj hipertenzije, 
zaradi česar vam priporočamo upoštevanje 
preventivnih ukrepov. V primeru 
povečanega krvnega pritiska ni potrebe 
za bojazen, saj je zdravljenje hipertenzije 
večinoma uspešno.

Zdravstveni nasvet

Za preprečevanje povišanega krvnega 
tlaka je poleg genetskega zapisa ključen 
zdrav življenjski slog in ustrezne prehranske 
navade. Predvsem je pomembno 
vzdrževanje zdrave telesne teže (pod 25 
kg/m2), omejitev dnevnega vnosa soli pod 
2 g, redna telesna aktivnost ter morebitna 
opustitev kajenja. Če imate dejansko visok 
krvni pritisk in ti ukrepi ne zadostujejo, vam 
svetujemo obisk osebnega zdravnika, v 
kolikor tega še niste storili. V tem primeru 
je namreč potrebno poseči po učinkovitih 
zdravilih za zniževanje pritiska, ki jih 
jemljemo posamezno ali v kombinaciji. 

V skrajno desnem stolpcu 
je predstavljena terapija in 

preventivni nasveti, s katerimi 
lahko vplivamo na potek in razvoj 

bolezni. Preventivne nasvete 
oblikujejo zdravniki in drugi 

strokovnjaki z relevantnih področij 
ter predstavljajo ukrepe, ki lahko 

znižajo tveganje za pojav bolezni. 

»Zdravstveni nasvet« je izdelan 
na podlagi vašega genetskega 

rezultata in vsebuje nasvete, ki 
jih je priporočljivo upoštevati. 

Svetujemo vam, da se ravnate po 
njih, saj je ustrezna preventiva 
pogosto ključna za zmanjšanje 

tveganja nastanka bolezni. 
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• Genetsko analizo naredite enkrat v 
življenju in z njo pridobite ključne 
informacije o vaši genetski izposta-
vljenosti za razvoj bolezni.

• Ocenite, kakšen je vpliv vaših 
genov (dednosti) in vpliv okoljskih 
dejavnikov (način življenja) na razvoj 
bolezni.

• Pridobite koristne nasvete glede 
preventivnih ukrepov in zmanj-
ševanja tveganja za vas in vašo 
družino.

• To je korak naprej v osebnem 
načinu zdravljenja in spremljanju 
vašega zdravstvenega stanja.

• Rezultat analize je motivacija, da 
lahko načrtujete bolj zdravo življe-
nje.

• Privoščite genetsko analizo vašemu 
otroku in poskrbite za zmanjša-
nje verjetnosti za razvoj pogostih 
bolezni.

Prejeti zbiralnik
začnete polniti
z vzorcem
sline.

Zbiralnik
napolnite brez
mehurčkov do
označene črte.

Na ravni podlagi
zbiralnik
dobro zaprite
s priloženim
pokrovčkom.

Na koncu 
nežno 
premešajte.

S slino napolnite 
do označene črte.

4.1. 2. 3.

FELÜLNÉZET

Kaj je osebna genetska 
analiza?

Celoten načrt našega organizma je zapisan 
v genih. Ti odločajo o zgradbi in delovanju 
našega organizma.

• Genetska analiza omogoča pregled določenih genov na 
molekuli DNK in nam poda pomembne informacije o naši 
izpostavljenosti ter tveganju za razvoj določenih bolezni in 
lastnosti posameznika.

• Genetska analiza je znanstveno potrjeno izhodišče za izračun 
genetske obremenjenosti, ki pove, kolikšna je verjetnost, da 
lahko zaradi našega genetskega zapisa zbolimo. Zakaj je dobro, da 

opravite genetsko 
analizo?

OSNOVNA 
genetska analiza

RAZŠIRJENA 
genetska analiza

• Alzheimerjeva bolezen
• Astma
• Atrijska fibrilacija
• Celiakija 
• Crohnova bolezen 
• Hipertenzija 
• Kožni rak bazalnih celic
• Levkemija
• Kronična odpoved ledvic 
• Možganska kap 
• Multipla skleroza 
• Periferna arterijska bolezen 
• Revmatoidni artritis 
• Rak debelega črevesa in danke 
• Sladkorna bolezen tipa I 
• Sladkorna bolezen tipa II
• Starostna degeneracija rumene 

pege 
• Srčna kap
• Žolčni kamni
Za žensko še: 
• Rak dojk
• Rak jajčnikov
Za moškega še: 
• Rak na pljučih
• Rak prostate
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Kakšen je postopek opravljanja 
genetske analize?

Genetsko analizo opravite  v 
4. preprostih korakih:

Genetsko analizo boste 
opravili v MEDICAL 
CENTRU ROGAŠKA, kjer 
vam bo osebje nudilo vse 
potrebne informacije glede 
analize in oddaje vzorca 
sline.

Genetska analiza

preprosto • hitro • 

strokovno

1. KORAK
Izberete svoj paket
• Osnovna genetska analiza
• Razširjena genetska analiza

2. KORAK 
Oddate vzorec sline
• Analizo opravimo na podlagi vzorca sline
• Postopek odvzema je enostaven in neboleč, kot prikazuje slika 

3. KORAK
Analiza vaše sline bo izvedena v 
certificiranem laboratoriju
• Analize se opravljajo v laboratoriju CBM s.c.r.l., Trst, Italija, ki 

deluje v skladu z ISO standardom 9001, kar skupaj z uporabo 
naprednih diagnostičnih metod zagotavlja visoko zanesljivo 
genotipizacijo.

4. KORAK
Prejeli boste osebno genetsko knjigo
• Pregled rezultatov in zapis v obliki osebne genetske knjige

Izberete lahko med 
dvema paketoma 
osebne genetske 
analize, ki se med 
seboj razlikujeta po 
številu opravljenih 
analiz in vrsti bolezni 
za katere preučimo 
vaše tveganje.

zgib zgib
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• Možganska kap 
• Multipla skleroza 
• Periferna arterijska bolezen 
• Revmatoidni artritis 
• Rak debelega črevesa in danke 
• Sladkorna bolezen tipa I 
• Sladkorna bolezen tipa II 
• Srčna kap
Za žensko še: 
• Rak dojk
• Rak jajčnikov
Za moškega še: 
• Rak na pljučih
• Rak prostate

Kakšen je postopek opravljanja 
genetske analize?

Genetsko analizo opravite  v 
4. preprostih korakih:

Genetsko analizo boste 
opravili v MEDICAL 
CENTRU ROGAŠKA, kjer 
vam bo osebje nudilo vse 
potrebne informacije glede 
analize in oddaje vzorca 
sline.

Genetska analiza

preprosto • hitro • 

strokovno

1. KORAK
Izberete svoj paket
• Osnovna genetska analiza
• Razširjena genetska analiza

2. KORAK 
Oddate vzorec sline
• Analizo opravimo na podlagi vzorca sline
• Postopek odvzema je enostaven in neboleč, kot prikazuje slika 

3. KORAK
Analiza vaše sline bo izvedena v 
certificiranem laboratoriju
• Analize se opravljajo v laboratoriju CBM s.c.r.l., Trst, Italija, ki 

deluje v skladu z ISO standardom 9001, kar skupaj z uporabo 
naprednih diagnostičnih metod zagotavlja visoko zanesljivo 
genotipizacijo.

4. KORAK
Prejeli boste osebno genetsko knjigo
• Pregled rezultatov in zapis v obliki osebne genetske knjige

Izberete lahko med 
dvema paketoma 
osebne genetske 
analize, ki se med 
seboj razlikujeta po 
številu opravljenih 
analiz in vrsti bolezni 
za katere preučimo 
vaše tveganje.

zgib zgib



Po poti naših genov

Osebna genetska analizaGenetska analiza vam poda informacije, na osnovi 
katerih lahko bistveno izboljšate kakovost vašega 
življenja.

... ker ljubimo življenje!
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V sodelovanju z:

• Genetska dejstva in zanimivosti
• Seznam analiziranih bolezni in genov
• Opis analiziranih bolezni 
• Prikaz osebnih rezultatov po posameznih boleznih (opi-

sni in grafični prikaz)
• Napotke za zmanjševanje tveganj in splošne usmeritve
• Seznam upoštevanih znanstvenih študij

Vaša osebna genetska 
knjiga vsebuje:

Vaši rezultati so prikazani v vaši 
osebni genetski knjigi

Prikaz rezultata analize za posamezno 
bolezen
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Hipertenzija

Srce in žile imajo funkcijo, da zagotavljajo kri in prehrano 

vsem organom v človeškem telesu, za kar je potreben 

ustrezen pritisk krvi na steno žil. Le-ta je skrbno reguliran, saj 

se lahko v primeru prenizkega tlaka zmanjša transport snovi, 

medtem ko lahko pride v primeru povišanega krvnega tlaka do 

hudih poškodb tkiv. Povišan krvni tlak ali hipertenzija je stanje, 

pri katerem je sistemski arterijski krvni tlak med merjenjem 

višji od 140 mmHg zgornjega ali sistoličnega in 90 mmHg 

spodnjega ali diastoličnega tlaka. Hipertenzija velja v razvitem 

svetu za glavnega povzročitelja bolezni srca in ožilja, le-te pa 

so v današnjem času najpogostejši vzrok smrti. Hipertenzijo 

včasih poimenujemo tudi z besedo »tihi morilec«, saj lahko 

pretečejo leta oziroma desetletja, preden se pokažejo 

simptomi te bolezni, žal pa so takrat številni organi že močno 

in nepopravljivo poškodovani. 

Hipertenzija pogosteje prizadene moške

Do hipertenzije pride v otroštvu le izjemoma.. Njena 

pogostnost začne naraščati že kmalu po puberteti, medtem 

ko študije kažejo, da ima v odrasli dobi kar 40% ljudi tlak višji 

od normalnih vrednosti. Moški so bolj prizadeti kot ženske, 

predvsem zaradi večjega deleža dejavnikov tveganja (kajenje, 

alkoholizem) v moški populaciji. 

delimo jo v dve skupini

Najpogostejša je primarna ali esencialna hipertenzija, kjer 

vzroka bolezni ne poznamo, in je prisotna pri 94% vseh 

primerov. Razvoj takšne hipertenzije je odvisen od številnih 

dejavnikov, kot so starost, spol, rasa, genetski dejavniki, 

pomembni pa so tudi vplivi okolja (prehrana, predvsem 

količina zaužite soli), poklic in naš življenjski slog. Na razvoj 

hipertenzije pomembno vpliva tudi prisotnost sladkorne 

bolezni. 

V drugo skupino sodijo primeri, pri katerih je moč določiti 

vzrok razvoja bolezni. To skupino imenujemo sekundarne 

hipertenzije. Značilen primer je hipertenzija, ki nastane zarad i 

ledvične bolezni in motnje v delovanju ledvičnih hormonov. 

Posledica je motnja v regulaciji elektrolitov, predvsem kalija 

in natrija ter zadrževanje vode, kar se odraža v povišanem 

krvnem tlaku.

Posledice so številne…

Najhujše so poškodbe srca, saj lahko pride do pešanja srčne 

mišice ali celo do srčnega infarkta. Lahko nastanejo poškodbe 

živčnega sistema, ki se kažejo v težavah vida in glavobolih. 

v najhujšem primeru lahko nastopi možganska kap. Pogosto 

so prizadete tudi ledvice, kar dodatno poviša pritisk. V tem 

začaranem krogu lahko ob neustreznem zdravljenju pride tudi 

do popolne odpovedi ledvic.

Vaš VV rezultat

Povprečno tvegannje

Vaše tveganjeVV

Tveganje populacije54,00 %

Vpliv okolja in deddnostikk

dedno
%00%%

dednost
5050%%

stststoososdddeedd nnnostostost
%%%%000%555 %

okoljekk
5050%%

78,06 %

V skrajnem levem stolpcu se 
nahajajo splošne informacije o 
bolezni, ki vas na prijazen način 
seznanijo z osnovno tematiko 
bolezni, kakor tudi s pomembnimi 
informacijami glede simptomov in 
posledic bolezni.

Osrednji prostor pod imenom »Vaš 
rezultat« je namenjen rezultatu 
genetske analize in vsebuje:

Podatek o »Vplivu okolja in dednosti« vam pove, kakšen 
vpliv imajo pri razvoju bolezni geni in v kolikšni meri lahko 
na nastanek bolezni vplivamo sami z načinom našega 
življenja (prehrana, telesna aktivnost, prisotnost stresa, 
kajenje, alkohol, itd.). Tako lahko pri mnogih boleznih ravno 
sami ogromno naredimo za preprečevanje bolezni, saj se 
jim lahko ob upoštevanju preventivnih nasvetov pogosto 
izognemo.

»Tveganje populacije« – podatek 
o tveganju za »tipično« osebo 
v populaciji v isti demografski 
skupini. Podatek pove, koliko 
odstotkov vseh ljudi tekom 
življenja zboli ne glede na 
genetski zapis. 

»Vaše tveganje« – podatek 
prikazuje vaše življenjsko tveganje 
ob upoštevanju vaših genetskih 
dejavnikov in rase. Podatek 
pove, koliko odstotkov ljudi z 
vašim genetskim zapisom tekom 
življenja v povprečju zboli.

Barvno predstavljen rezultat s 
kratkim opisom.

Prikaz rezultatov genske analize
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K preprečevanju povišanega krvnega pritiska lahko 
največ pripomoremo ravno sami, saj je ključnega 
pomena predvsem zdrav življenjski slog.:
- Pomembno je vzdrževanje normalne telesne 
  teže. 
- Priporočljiva je omejitev soli v prehrani na 
  manj kot 2 g na dan, kar je približno ena čajna 
  žlička.
- Velik pomen ima redna telesna vadba. Na  
  primer vsaj 30 minutni vsakodnevni sprehod.
- Potrebno je omejiti vnos alkoholnih pijač, kjer 
  je za moške priporočeno spiti največ 2 dl, za 
  ženske pa 1 dl vina na dan. 
- Ključnega pomena je izogibanje tako 
  aktivnemu kot tudi pasivnemu kajenju.
- Zmanjšati je potrebno nivo stresa, kar lahko 
  dosežemo z raznimi konjički in sprehodi.
- Ustrezno moramo zdraviti morebitna druga 
  kronična stanja, kot so na primer diabetes, 
  povišan holesterol, ledvične bolezni, itd.

Kadar tovrstna preventiva ni dovolj, lahko zdravnik 
predpiše različna zdravila, odvisno od višine krvnega 
tlaka ter morebitne prisotnosti drugih bolezni.

Diuretiki delujejo na ledvica in tako omogočajo 
izločanje odvečne soli in vode. Beta blokatorji 
zmanjšujejo obremenitev srca in širijo žile ter 
tako povzročijo počasnejše bitje srca. Zaviralci 
angiotenzinske konvertaze preprečujejo nastanek 
angiotenzina 2, snovi, ki povzroča zoženje žil. 
Zaviralci receptorjev za angiotenzin 2 so pomembni 
pri zdravljenju oseb s srčno ali ledvično odpovedjo. 
Antagonisti kalcijevih kanalov pomagajo sprostiti 
gladke mišice, ki se nahajajo v žilah. Zaviralci renina 
zavirajo nastanek renina, snovi, ki se proizvaja v 
ledvicah in sproži zaporedje reakcij, ki pripeljejo do 
povišanega krvnega tlaka.

predpiše še nizke odmerke Aspirina za preprečevanje 
srčnih zapletov povezanih s povišanim krvnim tlakom.

Preventiva in terapija

Ste nosilec genetskega zapisa, ki določa 
povečano tveganje za razvoj hipertenzije, 
zaradi česar vam priporočamo upoštevanje 
preventivnih ukrepov. V primeru 
povečanega krvnega pritiska ni potrebe 
za bojazen, saj je zdravljenje hipertenzije 
večinoma uspešno.

Zdravstveni nasvet

Za preprečevanje povišanega krvnega 
tlaka je poleg genetskega zapisa ključen 
zdrav življenjski slog in ustrezne prehranske 
navade. Predvsem je pomembno 
vzdrževanje zdrave telesne teže (pod 25 
kg/m2), omejitev dnevnega vnosa soli pod 
2 g, redna telesna aktivnost ter morebitna 
opustitev kajenja. Če imate dejansko visok 
krvni pritisk in ti ukrepi ne zadostujejo, vam 
svetujemo obisk osebnega zdravnika, v 
kolikor tega še niste storili. V tem primeru 
je namreč potrebno poseči po učinkovitih 
zdravilih za zniževanje pritiska, ki jih 
jemljemo posamezno ali v kombinaciji. 

V skrajno desnem stolpcu 
je predstavljena terapija in 

preventivni nasveti, s katerimi 
lahko vplivamo na potek in razvoj 

bolezni. Preventivne nasvete 
oblikujejo zdravniki in drugi 

strokovnjaki z relevantnih področij 
ter predstavljajo ukrepe, ki lahko 

znižajo tveganje za pojav bolezni. 

»Zdravstveni nasvet« je izdelan 
na podlagi vašega genetskega 

rezultata in vsebuje nasvete, ki 
jih je priporočljivo upoštevati. 

Svetujemo vam, da se ravnate po 
njih, saj je ustrezna preventiva 
pogosto ključna za zmanjšanje 

tveganja nastanka bolezni. 
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Hipertenzija

Srce in žile imajo funkcijo, da zagotavljajo kri in prehrano 

vsem organom v človeškem telesu, za kar je potreben 

ustrezen pritisk krvi na steno žil. Le-ta je skrbno reguliran, saj 

se lahko v primeru prenizkega tlaka zmanjša transport snovi, 

medtem ko lahko pride v primeru povišanega krvnega tlaka do 

hudih poškodb tkiv. Povišan krvni tlak ali hipertenzija je stanje, 

pri katerem je sistemski arterijski krvni tlak med merjenjem 

višji od 140 mmHg zgornjega ali sistoličnega in 90 mmHg 

spodnjega ali diastoličnega tlaka. Hipertenzija velja v razvitem 

svetu za glavnega povzročitelja bolezni srca in ožilja, le-te pa 

so v današnjem času najpogostejši vzrok smrti. Hipertenzijo 

včasih poimenujemo tudi z besedo »tihi morilec«, saj lahko 

pretečejo leta oziroma desetletja, preden se pokažejo 

simptomi te bolezni, žal pa so takrat številni organi že močno 

in nepopravljivo poškodovani. 

Hipertenzija pogosteje prizadene moške

Do hipertenzije pride v otroštvu le izjemoma.. Njena 

pogostnost začne naraščati že kmalu po puberteti, medtem 

ko študije kažejo, da ima v odrasli dobi kar 40% ljudi tlak višji 

od normalnih vrednosti. Moški so bolj prizadeti kot ženske, 

predvsem zaradi večjega deleža dejavnikov tveganja (kajenje, 

alkoholizem) v moški populaciji. 

delimo jo v dve skupini

Najpogostejša je primarna ali esencialna hipertenzija, kjer 

vzroka bolezni ne poznamo, in je prisotna pri 94% vseh 

primerov. Razvoj takšne hipertenzije je odvisen od številnih 

dejavnikov, kot so starost, spol, rasa, genetski dejavniki, 

pomembni pa so tudi vplivi okolja (prehrana, predvsem 

količina zaužite soli), poklic in naš življenjski slog. Na razvoj 

hipertenzije pomembno vpliva tudi prisotnost sladkorne 

bolezni. 

V drugo skupino sodijo primeri, pri katerih je moč določiti 

vzrok razvoja bolezni. To skupino imenujemo sekundarne 

hipertenzije. Značilen primer je hipertenzija, ki nastane zarad i 

ledvične bolezni in motnje v delovanju ledvičnih hormonov. 

Posledica je motnja v regulaciji elektrolitov, predvsem kalija 

in natrija ter zadrževanje vode, kar se odraža v povišanem 

krvnem tlaku.

Posledice so številne…

Najhujše so poškodbe srca, saj lahko pride do pešanja srčne 

mišice ali celo do srčnega infarkta. Lahko nastanejo poškodbe 

živčnega sistema, ki se kažejo v težavah vida in glavobolih. 

v najhujšem primeru lahko nastopi možganska kap. Pogosto 

so prizadete tudi ledvice, kar dodatno poviša pritisk. V tem 

začaranem krogu lahko ob neustreznem zdravljenju pride tudi 

do popolne odpovedi ledvic.

Vaš VV rezultat

Povprečno tvegannje

Vaše tveganjeVV

Tveganje populacije54,00 %

Vpliv okolja in deddnostikk

dedno
%00%%

dednost
5050%%

stststoososdddeedd nnnostostost
%%%%000%555 %

okoljekk
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78,06 %

V skrajnem levem stolpcu se 
nahajajo splošne informacije o 
bolezni, ki vas na prijazen način 
seznanijo z osnovno tematiko 
bolezni, kakor tudi s pomembnimi 
informacijami glede simptomov in 
posledic bolezni.

Osrednji prostor pod imenom »Vaš 
rezultat« je namenjen rezultatu 
genetske analize in vsebuje:

Podatek o »Vplivu okolja in dednosti« vam pove, kakšen 
vpliv imajo pri razvoju bolezni geni in v kolikšni meri lahko 
na nastanek bolezni vplivamo sami z načinom našega 
življenja (prehrana, telesna aktivnost, prisotnost stresa, 
kajenje, alkohol, itd.). Tako lahko pri mnogih boleznih ravno 
sami ogromno naredimo za preprečevanje bolezni, saj se 
jim lahko ob upoštevanju preventivnih nasvetov pogosto 
izognemo.

»Tveganje populacije« – podatek 
o tveganju za »tipično« osebo 
v populaciji v isti demografski 
skupini. Podatek pove, koliko 
odstotkov vseh ljudi tekom 
življenja zboli ne glede na 
genetski zapis. 

»Vaše tveganje« – podatek 
prikazuje vaše življenjsko tveganje 
ob upoštevanju vaših genetskih 
dejavnikov in rase. Podatek 
pove, koliko odstotkov ljudi z 
vašim genetskim zapisom tekom 
življenja v povprečju zboli.

Barvno predstavljen rezultat s 
kratkim opisom.

Prikaz rezultatov genske analize
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K preprečevanju povišanega krvnega pritiska lahko 
največ pripomoremo ravno sami, saj je ključnega 
pomena predvsem zdrav življenjski slog.:
- Pomembno je vzdrževanje normalne telesne 
  teže. 
- Priporočljiva je omejitev soli v prehrani na 
  manj kot 2 g na dan, kar je približno ena čajna 
  žlička.
- Velik pomen ima redna telesna vadba. Na  
  primer vsaj 30 minutni vsakodnevni sprehod.
- Potrebno je omejiti vnos alkoholnih pijač, kjer 
  je za moške priporočeno spiti največ 2 dl, za 
  ženske pa 1 dl vina na dan. 
- Ključnega pomena je izogibanje tako 
  aktivnemu kot tudi pasivnemu kajenju.
- Zmanjšati je potrebno nivo stresa, kar lahko 
  dosežemo z raznimi konjički in sprehodi.
- Ustrezno moramo zdraviti morebitna druga 
  kronična stanja, kot so na primer diabetes, 
  povišan holesterol, ledvične bolezni, itd.

Kadar tovrstna preventiva ni dovolj, lahko zdravnik 
predpiše različna zdravila, odvisno od višine krvnega 
tlaka ter morebitne prisotnosti drugih bolezni.

Diuretiki delujejo na ledvica in tako omogočajo 
izločanje odvečne soli in vode. Beta blokatorji 
zmanjšujejo obremenitev srca in širijo žile ter 
tako povzročijo počasnejše bitje srca. Zaviralci 
angiotenzinske konvertaze preprečujejo nastanek 
angiotenzina 2, snovi, ki povzroča zoženje žil. 
Zaviralci receptorjev za angiotenzin 2 so pomembni 
pri zdravljenju oseb s srčno ali ledvično odpovedjo. 
Antagonisti kalcijevih kanalov pomagajo sprostiti 
gladke mišice, ki se nahajajo v žilah. Zaviralci renina 
zavirajo nastanek renina, snovi, ki se proizvaja v 
ledvicah in sproži zaporedje reakcij, ki pripeljejo do 
povišanega krvnega tlaka.

predpiše še nizke odmerke Aspirina za preprečevanje 
srčnih zapletov povezanih s povišanim krvnim tlakom.

Preventiva in terapija

Ste nosilec genetskega zapisa, ki določa 
povečano tveganje za razvoj hipertenzije, 
zaradi česar vam priporočamo upoštevanje 
preventivnih ukrepov. V primeru 
povečanega krvnega pritiska ni potrebe 
za bojazen, saj je zdravljenje hipertenzije 
večinoma uspešno.

Zdravstveni nasvet

Za preprečevanje povišanega krvnega 
tlaka je poleg genetskega zapisa ključen 
zdrav življenjski slog in ustrezne prehranske 
navade. Predvsem je pomembno 
vzdrževanje zdrave telesne teže (pod 25 
kg/m2), omejitev dnevnega vnosa soli pod 
2 g, redna telesna aktivnost ter morebitna 
opustitev kajenja. Če imate dejansko visok 
krvni pritisk in ti ukrepi ne zadostujejo, vam 
svetujemo obisk osebnega zdravnika, v 
kolikor tega še niste storili. V tem primeru 
je namreč potrebno poseči po učinkovitih 
zdravilih za zniževanje pritiska, ki jih 
jemljemo posamezno ali v kombinaciji. 

V skrajno desnem stolpcu 
je predstavljena terapija in 

preventivni nasveti, s katerimi 
lahko vplivamo na potek in razvoj 

bolezni. Preventivne nasvete 
oblikujejo zdravniki in drugi 

strokovnjaki z relevantnih področij 
ter predstavljajo ukrepe, ki lahko 

znižajo tveganje za pojav bolezni. 

»Zdravstveni nasvet« je izdelan 
na podlagi vašega genetskega 

rezultata in vsebuje nasvete, ki 
jih je priporočljivo upoštevati. 

Svetujemo vam, da se ravnate po 
njih, saj je ustrezna preventiva 
pogosto ključna za zmanjšanje 

tveganja nastanka bolezni. 
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