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FiguraGen geenitestist
FiguraGen testi vastus sisaldab Teie
geenitesti tulemusi ja toitumisalaseid
nõuandeid. Nõuanded on koostatud just
Teile,
arvestades
Teie
geneetilisi
iseärasusi. Näidismenüü on mõeldud
kehakaalu alandamiseks, selle koostamisel on arvesse võetud geenitesti
tulemust, sugu, pikkust, kaalu, vanust ja
füüsilist koormust.

Teaduslikud
uuringud
näitavad,
et
geneetika mõjutab ülekaalulisust 40-70%
ulatuses. Mõningate geenivariatsioonide
esinemisel võib ülekaaluga olla raskem
võidelda, aga see pole kindlasti võimatu!
FiguraGen testis analüüsitakse geneetilisi
variatsioone, mis on seotud ülekaalulisuse
riski ja ainevahetuse eripäradega. Sobiva
toitumisega saab kehakaalu alandada ja
kontrolli all hoida efektiivselt ja tervislikult.

FiguraGen test aitab:
teada saada kaalutõusu riskid
leida kaalu alandamiseks sobiv dieet
teadvustada toidueelistusi ja isu eripärasid
hinnata füüsilise treeningu vajadust ja mõju kehakaalule
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Kokkuvõte FiguraGen testi
tulemustest
Geneetilise analüüsi tulemused
Geeni
nimetus

Teie geenitesti
tulemus

Mõjuala

FTO

TT

rasva hulk ja rasvumine,
aeglane ainevahetus, isu
regulatsioon

ADRB2

GG

treeningu olulisus, rasva
põletamine ja glükoosi
ainevahetus

PPARG

GG

erinevate rasvade vahekord,
metabolism

Küllastunud (loomsete)
rasvadega liialdamine.

APOA2

CC

rasvade ainevahetus,
suurenenud rasva
ladestumine, isu regulatsioon

Küllastunud (loomsete)
rasvadega liialdamine,
suurenenud isu.

APOA5

TC

rasvade hulk toidus

Kaalutõusu võib tekitada

-

Süsivesikuterikas toit

-
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Kokkuvõte Teie personaalsetest
toitumissoovitustest
Kokkuvõte Teie personaalsetest toitumissoovitustest:
Vastavalt Teie geenitesti tulemustele peaksite kaalu alandamiseks ja kontrolli all
hoidmiseks silmas pidama alljärgnevat:

Küllastunud rasvade söömine suurendab Teile kehakaalu tõusu riski. Püüdke küllastunud
rasvade osa toidus vähendada.

Teile sobib nn. Vahemere dieet, mille puhul võite rohkem kasutada küllastumata rasvu
(õlisid).

Soovitame Teil oma dieedis süsivesikuid piirata.

Treening on kindlasti tervisele oluline, kuid ainult treeninguga on Teil kehakaalu väga
raske alandada.
Järgnevatel lehek ülgedel on k irjeldatud, k ust ülaltoodud soovitused on tulnud ja mida need täpselt tähendavad.
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Rasvade toime, kalduvus
ülekaalulisusele
Rasvad koos valkude ja süsivesikutega on
meie põhilised toitained, mis varustavad keha
energiaga. Rasvad on kõige energiarikkamad 1g rasva annab 9 kilokalorit (kcal),valgud ja
süsivesikud annavad 4,1 kcal. Rasvad aitavad
omandada A, D, E ja K vitamiine ja tugevdavad
keha kaitsevõimet. Rasvad on ka toidu maitseparandajad ja aroomikandjad ning ahvatlevad
liialdama, kuid see põhjustab ülekaalu.

KÜLLASTUNUD RASVAD

Küllastunud rasvad on enamasti loomse
päritoluga
ja
toatemperatuuril
tahked.
Söödav rasvaine võib olla nähtaval ja
varjatud kujul. Nähtavat rasva leidub
loomsetes toiduainetes nagu pekk, rasvane
liha ja või; varjatud kujul aga tailihas, koores,
piimas jne. ning selle kogust on raske
hinnata.
Loomsete toiduainetega liialdamine võib
põhjustada
liigset
kolesteroolitaset
ja
veresoonte lupjumist.

Rasvad jagunevad küllastunud ja küllastumata
rasvadeks. Inimesele on vajalikud mõlemad ning
tavalistes toitudes ongi nad kombineeritult, kuid
oluline on nende vahekord. Küllastumata rasvade
hulk päevas peaks olema kaks korda suurem
küllastunud rasvade hulgast.

KÜLLASTUMATA RASVAD

Küllastumata rasvad on enamuses taimse
päritoluga ning nendel peab olema
üldisest toidurasvade hulgast domineeriv
osa. Nad on enamjaolt toatemperatuuril
vedelad. Küllastumata rasvu loetakse
tervislikemaks kui küllastunud
rasvu.
Küllastumata rasvad sisaldavad sama palju
kaloreid kui küllastunud rasvad.
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Teie geenitesti tulemuste tähendus seoses toidu rasva sisaldusega:
Teil esinev variatsioon geenis FTO ei ole seotud suurenenud ülekaalulisuse riskiga.
Geenitestis tuvastatud APOA2 geeni variatsioon on seotud suurema rasvumise riskiga kui
tarbida rohkem (üle 22g/päevas) küllastunud rasvu. Seda riski saab vähendada kui piirata
küllastunud rasvade söömist.

Toidu rasva mõjuga seotud geen:

FTO

PPARG

APOA2

APOA5

Kas Teie genotüüp on seotud suurema
ülekaalulisuse riskiga rohke rasvase toidu
tarbimisel?

EI

EI

JAH

EI

Kokkuvõte: 4-st analüüsitud variatsioonist 1 on seotud suurema
ülekaalu riskiga kui tarbite palju rasvast toitu.
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Monoküllastumata rasvade
toime
Küllastumata rasvad jagunevad omakorda kaheks:

MONOKÜLLASTUMATA RASVAD

Leidub palju näiteks oliiviõlis ja rapsiõlis.

POLÜKÜLLASTUMATA RASVAD

Leidub palju näiteks kalas, päevalilleõlis,
sojas.

Uuringud näitavad, et monoküllastumata rasvade piisav söömine vähendab paljude
terviseprobleemide teket (nt südamehaigused, diabeet, neuroloogilised häired, nahahaigused
jms.). Teatud geenivariatsioonide (PPARG) puhul on leitud monoküllastumata rasvhapetel
kehakaalu alandav toime.

Teie geenitesti tulemuste tähendus seoses toidu monoküllastumata rasva sisaldusega:
Teil esinev variatsioon geenis PPARG näitab, et kuulute nende sekka, kellele sobivad
taimsed õlid, millistes on rohkem monoküllastamata rasvhappeid. Need aitavad Teil
vööümbermõõtu vähendada.
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Süsivesikute toime
Süsivesikud on kõige olulisemaks energiaallikaks,
mis tagavad kõigi elundite häireteta töö.
Keemilise struktuuri ja imendumise kiiruse alusel
jaotatakse
süsivesikud
lihtsüsivesikud
ja
liitsüsivesikud.

Lihtsüsivesikud on suhkrud, mis imenduvad
kiiresti ja tõstavad veresuhkru taset ning
ohustavad ülekaalu tekkimisega.
Liitsüsivesikud on tärklis ja kiudained, mis on
tervislikum valik. Neid saadakse teraviljatoodetest,
kartulist ning köögiviljadest ja nad imenduvad
aeglasemalt.

Variatsioonid geenides FTO ja ADRB2 annavad informatsiooni selle kohta, kas süsivesikute
piiramine sobib Teile kaalu alandamiseks.

Teie geenitesti tulemuste tähenduse seos toidu süsivesikute sisaldusega:
Teil esinev geenivariatsioon ADRB2 geenis on seotud suurema rasvumise riskiga
süsivesikuterikka toidu söömisel.
On leitud, et selle genotüübi puhul kipub naistel rasv kogunema rohkem kõhu piirkonda,
mis suurendab südamehaiguste riski.
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Treeningu mõju
Füüsiliselt aktiivne eluviis on tervisele kasulik ja vajalik sõltumata
Teie genotüübist. Mõned geenivariatsioonid aga annavad teavet
selle kohta, kui kergesti aitab treening Teil kehakaalu kontrollida.

Teie geenitesti tulemuste tähendus seoses treeningu mõjuga:
Teil esineva ADRB2 geeni variatsiooniga tõuseb rasvade
põletamise tase treeningu tagajärjel vähem, kui neil, kellel on
selles geenis teine variatsioon. Samas on Teie genotüübi
puhul näidatud dieedi suurem mõju.

Tervise seisukohast on füüsiline treening väga vajalik ja asendamatu - alusta või jätka
kindlasti oma treeninguid! Pidage meeles, et ainult treeninguga on keeruline kehakaalu
alandada – vajalik on ka toitumise jälgimine.

Isu regulatsioon
Isu teatud toitude suhtes on samuti vähemalt osaliselt seotud geneetiliste variatsioonidega.
Variatsioonid FTO ja APOA2 geenides näitavad, kas Teil on suurenenud isu rasvase toidu suhtes.

Teie geenitesti tulemuste tähendus seoses isu regulatsiooniga:
Teil esinev variatsioon geenis APOA2 võib olla üheks põhjuseks, kui kipute rohkem sööma
ja eelistama rasvast toitu.

Soovitused: Isu reguleerimisele aitab kaasa kui sööte väiksemate portsjonite kaupa ja
rohkem arv kordi päevas (3 põhilist söögikorda ja 2 vahepala).
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Teile sobiv dieet
Mitmekülgseks ja tervislikuks toitumiseks on
oluline tarbida kõiki põhilisi toitaineid –
süsivesikuid, rasva ja valku.
Geneetilised
variatsioonid
mõjutavad
põhitoitainete
soovituslikke
vahekordi.
Teadusuuringud
näitavad, et
geneetilised
variatsioonid mõjutavad ülekaalu tekkeriski seoses
toiduvalikute, isu eripära ja liikumisaktiivsusega.
Geneetilised variatsioonid määravad ära, kas

inimese kehakaal on tundlikum süsivesikutega
liialdamisele või on tema toidusedelis oluline
tarbitavate rasvade hulk.
Kõik käesolevas testis analüüsitud variatsioonid
jagunevad tähenduste järgi 4 suurde rühma.
Igale rühmale on koostatud sobiva toitumise ehk
dieedi iseloomustus. Need dieedid on: 1tasakaalustatud
dieet,
2vähendatud
süsivesikute sisaldusega dieet, 3- Vahemere
dieet, 4- madala rasvasisaldusega dieet.

Teie genotüübile sobib:
SUURENDATUD KÜLLASTAMATA RASVADE OSAKAALUGA EHK VAHEMERE
DIEET
Kehakaalu kontrollimisel on oluline toidust saadavate rasvade kvaliteet. Sobivad taimsed
rasvad (õlid) ja nn Vahemere dieedi põhimõte. Vahemere dieedis tarbitakse peamiselt
köögi- ja puuvilju, toorsalateid õlikastmetega, kaunvilju ja kala, harva süüakse liha ja
lihasaadusi
Teie geneetiliste variatsioonide puhul on soovitav kaalu alandamiseks rohkem rasva
süüa. Selline genotüüp esineb vaid viiendikul inimestest. Siinkohal aga on oluline
teha vahet erineva päritolu ja keemilise struktuuriga rasvadel, sest just taimsed
(küllastumata rasvad) aitavad Teil kehakaalu alandada ja hoida.

Meeles tuleb pidada, et igapäevases toidus on vajalikud mõlemad (nii loomsed kui taimsed).
Vahemere dieedi puhul vähendatakse loomse päritoluga (küllastatud) rasvade tarbimist (lihaja piimatooted) ja suurendatakse taimse päritoluga rasvade ja kala söömist.

Teile sobiv toitainete vahekord igapäevases menüüs:
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Olulised aspektid:
Süsi vesi kud on kõi ge ol ul i semaks en ergi aal l i kaks.

Süsivesikutest on menüüs täistera pudrud ja- leivad, tumedad pastatooted jmt.
Piiratud on lisatavad suhkrud magusates toitudes ja jookides.

Rasvad on ol ul i sed mi tmekül gse toi duval i ku korral , kui d ol ul i n e on päevan e kogus j a kasutatavate
rasvade l i i k.

Tahke rasv on asendatud õlide ja taimsete rasvadega, mida saab erinevatest
toitudest, nagu pähklitest, mandlitest, seemnetest, oliividest, kalast. Sobib nn
Vahemeremaade dieet. Sobivad hästi rapsi- ja oliiviõli.
Val k on ol ul i n e geen i de j a keh arakkude eh i tusmaterj al .

Valgu kogus on lihatoodete arvelt vähendatud, menüüs on rohkem kaunviljad,
muna ja kala.
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Õpetussõnad, kuidas süüa tasakaalustatult:

Sööge rohkelt köögivilja iga päev! Kasutage erinevaid ürte.

Sööge vähemalt 2-3 korral nädalas kaunvilju (oad, herned, läätsed, soja, mais).

Sööge tihti kala ja teisi mereande, sobib ka rasvane kala.

Liha – ja lihasaadusi sööge vähe ja harva, piisab paarist -kolmest korrast nädalas.

Piimatoodetest sobivad väherasvased variandid – n Feta ja mozzarella juust, naturaalne
jogurt.

Kasutage toitude valmistamisel ja salatitesse oliivi – või rapsiõli, sest taimsed rasvad
sobivad Teile.

Teile sobivaid taimseid rasvu leidub veel avokaados, pähklites ja seemnetes.

Halb variant:

Sööge seda:

rasvane piim (3,2% ja rohkem),
koored

oliiviõli ja oliivid, rapsiõli, maapähkliõli, kookosõli,
avokaado

nisujahust küpsetised

pähklid, arahhis, seemned, mandlid

rasvased lihatooted, liha

kala ja mereannid

linnuliha nahk

kana- ja kalkuniliha
köögiviljad, salatid ja puuviljad
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3 päeva näidismenüü
kehakaalu alandamiseks
Menüü on koostatud teie geenivariatsioonide
omapära
põhjal
ning
on
mõeldud
näidisena, kuidas eespool toodud soovitusi
rakendada igapäevaelus.
Soovituslikult
peab
sööma
iga
päev
hommikusöögi, kerge eine, põhiroa ja 2 vahepala.
Toidukordade vahed peaksid olema maksimaalselt
4 tundi. Kui kahe toidukorra vahe jääb pikemaks
kui 5 tundi, on soovitav valida suurem vahepala.
Parem on süüa põhiroog lõunaks ja kerge eine
õhtuks. Kui see aga pole võimalik ja põhiroog
jääb õhtuks, ei ole seda hea teha liiga hilja.
Optimaalne oleks siis süüa kella 6 ja 7 vahel
õhtul, mitte hiljem. Sel juhul võib väikese
vahepala jätta õhtuseks näksimiseks. Kui õhtul
tekib nälg, võib näksida lisaks köögivilja.

Menüü on koostatud nii, et erinevate päevade
samu toidukordi (näiteks hommikusööke) võib
omavahel vahetada. Menüüs ei ole eraldi välja
toodud vett, kuid päevase vedelikuvajaduse
rahuldamiseks on vaja juua kindlasti 1,5 liitrit vett
(võib ka rohkem), millest võib 2 tassi asendada
kohvi või teega. Vee joomiseks on parim aeg
toidukordade vahel või umbes veerand tundi
enne toidukorda. Vesi võib olla soovi korral
maitsestatud sidruni, puuviljalõikude, ürtide vms.
Vett mitte asendada magusate jookidega, sest
need annavad liigselt süsivesikuid ja mõjutavad
ebasoodsalt
veresuhkru
taset,
tekitades
suuremat isu (magusa järele).

TESTI KOOD: FG2

GEENITESTI VASTUS JA TOITUMISSOOVITUSED

1. päev

2. päev

Hommikusöök

Hommikusöök

Omlett tomatiga
- 1 tomat, 1 sibul
- 1 muna
- 1 sl vett, 1 tl õli
- soola, pipart, tilli, rohelist sibulat
- 2 viilu täisteraleiba
- kohvi või tee (1 tl suhkruga)

Puder
- 7 sl täisterakaerahelbeid
- 200 ml piima, vett
- 2 tl röstitud mandlilaaste
- kohvi või tee (1 tl suhkruga)
Valmista
puder
piimast
ja
veest,
puista
üle
mandlilaastudega. Pudru võid keeta ka veega ja piim juua
pudru juurde.

Tükelda sibul ja tomat, prae õlis läbi. Klopi lahti muna,
maitsesta soola ja pipraga lisa vesi ja kalla köögiviljale.
Omletile puista rohkelt maitserohelist. Söö koos leivaga,
juurde kohvi või tee.

Vahepala
1 puuvili omal valikul

Põhiroog
Pasta terava seenekastmega
- Peotäis seeni,
- 1 sibul, 2 tomatit, 1 purustatud küüslauguküüs
- 80 g taist suitsusinki
- 1 tl õli, tükike tšillipipart, maitserohelist
- 200 g keedetud täisterapastat (makarone, spagette,
pennesid vm)
- 2 sl alla 20% riivitud juustu
- 2 hapu- või marineeritud kurki
Prae hakitud köögiviljad ja sink õlis läbi, lisa veidi vett ja 1 tl
köögiviljapuljongi pulbrit, maitsesta soola ja pipraga. Söö
koos keedetud pastaga, puista peale riivjuustu. Salatiks
hapukurk. Magustoiduks puuvili.

Vahepala
150 g värsket salatit (kapsa, porgandi, kurgi, tomati vm)
1 tl õliga
2 õhukest näkileiba või viil sepikut ja tass teed.

Kerge eine

Kalasupp
- 1 väiksem kartul
- jupp porrut, 2 porgandit
- 1 tl õli
- 150 ml köögiviljapuljongit (2 tl pulbrist)
- 100 ml piima
- 1 sl kuhjaga (30 g) alla 20% toor
- või sulatatud juustu
- 100 g väherasvast kalafileed (heik, pangasius vm)
- soola, pipart
- maitserohelist
- 2 viilu leiba
Magustoit: pool klaasi 0,5% puuvilja-marjajogurtit või
maitsestamata jogurtit , 1 tl mett
Tükelda köögiviljad, prae õlis läbi, lisa puljong ja hauta
pehmeks, püreeri. Lisa juurde piim ja sulatatud juust,
kuumuta keemiseni, maitsesta. Kalatükid maitsesta soola ja
pipraga, lisa supile ja keeda kuni kala pehme.

Vahepala
1 puuvili omal valikul

Põhiroog

Hapukapsas ubadega
- 100 g taist sealiha
- 1 sibul
- 150- 200 g hapukapsast
- pool punast paprikat tükeldatud
- 120 g konserveeritud Kidney ube
- 2 tl suhkrut
- 2 väiksemat keedetud kartulit (100 g)
- 150 ml 0,5% puuvilja-marjajogurtit
Pruunista liha, lisa hakitud sibul, maitsesta soola ja
pipraga. Pane hapukapsad keema, lisa liha. Keetmise
lõpupoole
paprika
ja
oad,
maitsesta
suhkruga.
Magustoiduks jogurt.

Vahepala
1 viil sepikut 1 tl määrdejuustuga ja 1 pirniga. Tass
teed.
Määri sepikule juust ja kata pirniviiludega.

Kerge eine
Linnuliha-avokaadosalat
- 75 g rasvata küpsetatud või grillitud nahata kanaliha
- 40 g avokaadot
- sidrunimahla
- 1 suur tomat
- 1 värske kurk, peotäis jääsalatit
- peterselli, soola, musta pipart
- 2 tl oliiviõli
- 2 sl sidrunimahla
- teelusika otsaga mett
- 2 viilu täisteraleiba
Tükelda kana, tomat, kurk, jääsalat ja avokaado, piserda
peale sidrunimahla, haki petersell ja sega komponendid
kokku. Kastmeks sega õli ja sidrunimahl, maitsesta soola,
pipra ja meega, kalla salatile. Juurde leib.
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3. päev

Hommikusöök
Kalaleivad
- 2 viilu täisteraleiba
- 40 g suitsutatud heiki, turska vm kala
- 4 tl kuni 20% majoneesi
- salatilehti, kurgiviile (värske v hapendatud)
- 250 ml petti + 3 sl nisukliisid, kaneeli
- soovi korral lisaks kohvi või tee (1 tl suhkruga)
Sega suitsukalatükid ja majonees, kata
salatilehega kala ja kurgiga. Juurde pett.

leivaviilud

Vahepala
1 puuvili omal valikul

Põhiroog
Broileri- köögiviljapanniroog
- 160 g broilerifileed
- 1 tl oliiviõli
- sibul, tükk porrut, 1 porgand
- 1 tomat, peotäis seeni
- 50 g Türgi ube
- 150 g keedetud kartulit
Magustoiduks: banaan 150 g maitsestamata jogurti ja
kaneeliga
Tükelda köögiviljad, porgand lõika õhukesteks seibideks.
Prae broileriﬁlee, lisa sibul ja porgand, hauta pisut ja
lõpuks lisa porru, tomat, seened ja Türgi oad, prae läbi.
Juurde keedetud kartulid.

Vahepala
200 g värsket köögiviljasalatit (kurk, tomat, sibul vms) ,
1 tl oliiviõli, 1 viil sepikut või 2 õhukest näkileiba

Kerge eine
Linnuliha-avokaadosalat
- 75 g rasvata küpsetatud või grillitud nahata kanaliha
- 40 g avokaadot
- sidrunimahla
- 1 suur tomat
- 1 värske kurk, peotäis jääsalatit
- peterselli, soola, musta pipart
- 2 tl oliiviõli
- 2 sl sidrunimahla
- teelusika otsaga mett
- 2 viilu täisteraleiba
Tükelda kana, tomat, kurk, jääsalat ja avokaado, piserda
peale sidrunimahla, haki petersell ja sega komponendid
kokku. Kastmeks sega õli ja sidrunimahl, maitsesta soola,
pipra ja meega, kalla salatile. Juurde leib.
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Analüüsitavad geenid
FiguraGen testis analüüsitakse 5 geneetilist variatsiooni. Analüüsitavad geenid on olulised
ainevahetuses ja nende variatsioonid mõjutavad kehakaalu sõltuvalt toitumisharjumustest ja eluviisist.
FiguraGen testis analüüsitavad geenid on järgmised:

FTO

PPARG

APOA2
APOA5

ADRB2

(fat mass- and obesity-associated gene – rasva massi ja rasvumisega seotud
geen). Analüüsitavat FTO geeni variatsiooni on väga paljudes uuringutes
seostatud suurenenud rasvumise riskiga. Rasvumise risk selle variatsiooni puhul on
suurem rasvase toidu ja vähe süsivesikuid sisaldava toidu tarbimisel ning
väheliikuva eluviisi puhul. On leitud, et FTO reguleerib rasvade lagundamist
(lipolüüsi) ja isu rasvase toidu järgi.

(peroxisome
proliferator-activated
receptor-gamma
peroksisoom
proliferaator-aktiveeritav retseptor gamma) mängib tähtsat rolli rasvade
ainevahetuses ja rasvarakkude diferentseerumisel. PPARG geeni variatsioon näitab,
kuidas võivad kehakaalu mõjutada küllastunud ja küllastumata rasvade tarbimine

APOA2 (Apolipoproteiin A-II) ja APOA5 (Apolipoproteiin A-V) geenid on seotud
rasvhapete sünteesi ja metabolismiga. APOA5 on põhiline vere triglütseriidide
kontsentratsiooni regulaator. Nende geenide variatsioonid näitavad, kui palju toidus
sisalduva rasva kogus mõjutab ülekaalulisuse riski.

(beta-adrenergic receptor - β adrenergiline retseptor) – rasvade lagundamisega
seotud retseptor inimese rasvarakkudes. Reguleerib energia kulu ja omab seeläbi
olulist rolli kehakaalu kontrollis. Teatud ADRB2 variatsioon on seotud suurema
rasvumise riskiga süsivesikute rikka toidu tarbimisel.
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Näpunäiteid geenitesti
tulemuste paremaks
mõistmiseks
FiguraGen testis analüüsitavad geneetilised variatsioonid on ühe-nukleotiidsed erinevused
nende geenide teatud kohtades. DNA-s on 4 erinevat nukleotiidi: adeniin (A), tümiin (T),
tsütosiin (C), guaniin (G). Igat geeni on kaks koopiat, seetõttu tähistab analüüsi vastuses
ühte variatsiooni 2 nukleotiidi. Näiteks vastus A/T näitab, et ühes geenikoopias on selles
kohas adeniin ja teises tümiin. Meie geenides on väga palju sellised väikseid variatsioone,
antud testis analüüsitakse ainult neid, mis on olulised toitumise ja rasvumise seoste
leidmisel.

Geenitesti tulemuste interpretatsioon pärineb teaduslikest uurimustöödest. Käesoleva
raporti lõpus on uuritavate variatsioonide kohta kõige olulisemad teadusartiklid ära toodud.
Teadustöödele on antud ka hinnangud, mis tulenevad sellest, kui suuri populatsioone on
uuringus analüüsitud.

Geneetiline
analüüs
viiakse
läbi
sertiﬁtseeritud
meditsiinilaboris iGen. iGen laboriga saate ühendust võtta
telefonil 6204347 või e-maili teel info@geenitestid.ee.
Labori tegevuse ja teiste teenuste kohta saate lugeda
lehekülgedel www.geenitestid.ee ja www.igen.ee.

DNA analüüs on läbi viidud molekulaardiagnostika laboris iGen - www.igen.ee. iG en
on geneetilistele analüüsidele spetsialiseerunud meditsiinilabor Tallinnas. iG en-i
laboriprotsessid on kooskõlastatud rahvusvahelise standari ISO 15189
"Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsi erinõuded." nõuetega.

iGenil on delik aatsete isik uandmete k äitlemise luba. iGen k ogub, säilitab ja k asutab Teie delik aatseid isik uandmeid
(sh geneetilist materjali) ainult Teie tellitud geneetilise analüüsi teostamisek s. IB Genetics äriregistri tegevusluba
L02423.
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