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V roku 1931 Sir Archibald Garrod vo svojej knihe „Vrodené faktory ochorení“ (Garrod AE. Inborn faktors in Diseases) a JBS Haldane v roku 1949 predpovedali výskyt neobvyklých reakcií na podaný liek na podklade biochemickej individuality jedinca. Už
skoršie pozorovania boli predzvesťou príchodu farmakogenetiky. Napr. prvé zmienky o odlišnej reakcii niektorých jedincov po požití bôbu siateho v podobe vývoja ikteru pochádzajú už z 5. storočia pred n.l., od gréckeho matematika Pythagorasa (objasnenie príčiny
v podobe extrémneho deficitu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy prišlo o viac ako dve tisícročia neskôr). Snyder sa v roku 1932 zaoberal vrodenou variabilitou chuťovej senzitivity na fenyltiokarbamid, v roku 1937 vyšla publikácia o akútnej porfýrii indukovanej
liekmi1. Počas druhej svetovej vojny sa u Amerických vojakov po podaní antimalarika primaquinu vyvinula hemolytická choroba, ale iba v prípade, že mali Afrických predkov (genetická báza bola objasnená neskôr2,3). V 60.-tych rokoch 20. storočia bola rozvinutá
vedecká báza farmakogenetiky. V roku 1956 boli dokumentované prípady smrti po podaní sukcinylcholínu počas anestézy na podklade geneticky podmieneného deficitu butyryl-cholínesterázy (pseudocholínesterázy4). V roku 1957 bol popísaný geneticky
podmienený deficit N-acetyltransferázy, enzýmu podieľajúceho sa na metabolizme antituberkulotika izoniazidu5. V roku 1959 Vogel uviedol a publikoval termín „farmakogenetika“. Kľúčovú úlohu pri rozvinutí záujmu o farmakogenetiku medzi klinikmi malo
odhalenie geneticky podmienenej variability metabolizmu debrisoquinu6 a sparteínu7, keď následné pozorovania odhalili, že funkčná absencia cytochrómového pečeňového enzýmu CYP2D6 bola zodpovedná za obe deficiencie a že tento enzým je zodpovedný za
metabolizmus vyše 60 liekov 8. V roku 1997 bol Marshallom zavedený termín „farmakogenomika“. V súčasnosti patria farmakogenetika a farmakogenomika medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce oblasti medicíny, každoročne pribúda enormné množstvo publikácií
so zameraním na túto problematiku.
Jedným z pilierov personalizovanej medicíny (individualizovaný liečebný prístup využívajúci pre konkrétneho pacienta špecifickú genetickú informáciu resp. molekulárne a/alebo celulárne charakteristiky tumoru za účelom optimalizácie liečebného výsledku a
redukcie nežiaducich účinkov liekov (NÚL), umožňujúci najvhodnejší výber medikácie a zlepšenie dávkovania) je aj pochopenie povahy a príčin NÚL, ktoré sú často komplexné a multifaktoriálne. Nežiaduci účinok lieku (NÚL, tab. č. 1) je akýkoľvek neželaný a
škodlivý efekt lieku, mimo očakávaných terapeutických efektov, pri štandardnom dávkovaní lieku. NÚL sú najčastejšou iatrogénnou príčinou poškodenia pacienta 9. S narastajúcou komplexitou medikamentóznej liečby najrôznejších ochorení starnúcej, často
polymorbídnej populácie, podiel NÚL na morbidite a mortalite celosvetovo narastá. NÚL predstavuje významný zdravotnícky problém, v Európe ročne zomrie približne 197 000 ľudí v súvislosti s NÚL 10. Dohľadom nad bezpečnosťou liečiv sa zaoberá
farmakovigilancia.
TYP REAKCIE

MNEMOTECHNICKÁ
POMÔCKA

CHARAKTERISTIKA REAKCIE

PRÍKLAD

MANAGEMENT

A: dávkovo závislá

Augmented

•bežná

•Toxický efekt:serotonínový syndróm pri inhibítoroch spätného vychytávania serotonínu

•Redukovanie dávky alebo vysadenie

•súvisiaca s farmakologickým účinkom lieku

•Vedľajší efekt: anticholinergný efekt tricyklických antidepresív

•Posúdenie efektov konkomitantnej terapie

•nie bežná

•Imunitné reakcie: penicilínová hypersenzitivita

•Vysadenie, nepoužívanie v budúcnosti

•nesúvisí s farmakologickým účinkom lieku

•Idiosynkratické reakcie:akútna porfýria, malígna hypertermia,

•nepredvídateľná

pseudoalergia (výsev po ampicilíne)

•nie bežná

•Utlmenie osi hypotalamus-hypofýza-nadobličky podávanými kortikoidmi

•Redukcia dávky alebo (postupné) vysadenie

•nie bežná

•Teratogenéza (napr. adenokarcinóm po dietylstilbestrone)

•Často neodvrátiteľná

•obvykle dávkovo závislá

•Karcinogenéza

•predvídateľná
•nízka mortalita
B: dávkovo nezávislá

C: dávkovo a časovo závislá

Bizarre

Chronic

•súvisiaca s kumulatívnou dávkou
D: časovo závislá

Delayed

•udeje sa alebo je zjavná až po určitom
čase užívania lieku
E: z vysadenia
F: nečakané zlyhanie terapie

End of use
Failure

•nie bežná

•Po vysadení opiátov

•Opätovné zavedenie a pomalé vysádzanie

•skoro po vysadení

•Myokardiálna ischémia po vysadení β-blokátorov

•bežná

•Neadekvátne dávkovanie orálnych kontraceptív, predovšetkým ak sú

•Zvýšenie dávkovania

•dávkovo závislá

užívané so špecifickými enzýmovými induktormi

•Posúdenie efektu konkomitantnej liečby

•často spôsobená liekovými interakciami
Tab. č. 1 Klasifikácia nežiaducich účinkov liekov (Upravené podľa Edwards I.R., Aronson J.K. (2000): Adverse drug reaction: definitions, diagnosis and management. The Lancet,Vol 356, October 7, 2000)

Farmakokinetické a farmakodynamické procesy v organizme po podaní liečiva a teda i výsledný efekt podania lieku pacientovi závisia od mnohých exogénnych (dávka liečiva, lieková forma, spôsob jeho podania, potrava, fajčenie, faktory životného prostredia...)
a endogénnych faktorov (vek, pohlavie, zdravotný stav organizmu, genetické faktory...). Viaceré z týchto faktorov sa počas života jedinca menia, napr. v súvislosti s vekom alebo zdravotným stavom, ako renálne parametre, zrelosť enzýmových systémov, resp. sa
menia podľa okolností ako napr. stravovacie zvyklosti, komedikácia, gravidita. Iné sú nemenné, ako napr. pohlavie, genotyp. Preto sa dá povedať, že vpravenie xenobiotika do organizmu je vždy do istej miery experiment, nielen s inter- ale i intra-individuálnou a
inter-etnickou variabilitou, na úrovni farmakokinetických i farmakodynamikých dejov.
Farmakokinetika sa zaoberá štúdiom osudu liečiva v organizme – absorpcia, distribúcia, metabolizmus, exkrécia. Výsledný efekt podania lieku a teda aj možný výskyt NÚL o.i. závisia aj od geneticky podmienených zmien ovplyvňujúcich ktorýkoľvek z týchto
krokov - geneticky podmienené rozdiely v odpovedi na liečivo sa týkajú predovšetkým genetických variantov konštituentov participujúcich na metabolizme a transportných mechanizmoch. Metabolizmus prebieha v dvoch fázach. V prvej fáze sa do xenobiotika
zavádzajú nové funkčné skupiny, ktoré zvyšujú polaritu molekuly a vytvárajú miesta schopné následnej konjugácie, zahŕňa reakcie oxidačné, redukčné, hydrolytické, izomerizačné. Táto prvá fáza metabolizmu xenobiotika môže smerovať ku zvýšeniu polarity
molekuly, ku inaktivácii xenobiotika (vznik neaktívnych metabolitov, detoxikácia), ku bioaktivácii, ktorá môže byť buď škodlivá, kedy vznikajú toxické metabolity, alebo prospešná, ak ide o aktiváciu proliečiva na aktívny metabolit. Najbežnejšou formou
biotransformácie xenobiotika je jeho oxidácia, katalyzovaná predovšetkým oxygenázami so zmiešanou funkciou. Medzi najdôležitejšie monooxygenázy patria oxidázy cytochrómu P450 (CYP450). Ide o obrovskú superrodinu hemových proteínov, obsahujúcu
približne 70 izoenzýmov, ktorých úlohou je nielen detoxikácia xenobiotík, ale taktiež podiel na metabolizme endogénnych molekúl (pri tvorbe žlčových kyselín, steroidných hormónov...). Pre systém CYP450 je charakteristická široká substrátová špecificita,
indukovateľnosť a významný počet génových variantov. Ďalšie enzýmové systémy podieľajúce sa na nesyntetickej fáze biotransformácie sú napr. flavín obsahujúce monooxygenázy, hydrolázy, alkohol- a aldehyddehydrogenázy, xantinoxidázy, mikrozomálny
oxidačný systém... Druhá fáza biotransformačných procesov sa tiež označuje ako konjugačná alebo syntetická. Pre konjugačné procesy sú nevyhnutné jednak enzýmy transferázy a jednak konjugačné činidlá (kys. glukuronová, sulfát, acetát, cysteín, metyl, glycín,
glutamín – endogénne látky, ktoré musia nadobudnúť svoju aktivovanú formu, napr. UDP-glukuronát, acetyl-CoA, glutation...). Enzýmový defekt (vo všeobecnosti, aj čo sa týka prvej či druhej fázy biotransformácie liečiva) býva najčastejšie autozómovo-recesívne
dedičný znak. Podľa genotypu môžeme rozlíšiť metabolizérov rýchlych (tiež sa používa termín extenzívny metabolizér, EM) – homozygoti pre wild typ alelu, intermediálni metabolizátori (IM) – heterozygoti pre divú a polymorfnú alelu, pomalí (slabí – poor)
metabolizéri (PM) – homozygoti pre polymorfnú alelu, ktorá znižuje aktivitu enzýmu, ultrarýchli metabolizéri (UM) – genotyp najčastejšie podmienený amplifikáciou funkčného génu. Klinické dôsledky závisia od toho, či je podávané aktívne liečivo alebo
prekurzorové molekuly. PM po podaní aktívneho liečiva majú privysokú plazmatickú koncentráciu a je zvýšené riziko toxicity (rovnako ako UM dostávajúci prekurzorovú molekulu), na rozdiel od UM užívajúcich aktívnu formu liečiva, ktorí sú v dôsledku
nedostatočnej plazmatickej koncentrácie ohrození nedostatočným terapeutickým efektom (rovnako ako PM dostávajúci prekurzorovú molekulu liečiva).
Farmakodynamika sa zaoberá štúdiom molekulárnych, biochemických a fyziologických účinkov liečiva na organizmus. Mechanizmus pôsobenia liečiva na organizmus môže byť buď nešpecifický (fyzikálno-chemický, napr. absorbanciá, salinické laxatíva)
alebo špecifický (väčšina liečiv - chemické väzby uplatňujúce sa pri špecifickom pôsobení liečiv, alebo účinok lieku na organizmus prostredníctvom cieľových štruktúr, ktorými sú receptory (napr. β-blokátor propranolol), iónové kanály (napr. blokátor kalciových
kanálov nifedipin), enzýmy (napr. inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu enalapril), transportéry (inhibítory sodík glukózového kotransportéra SGLT-2), ďalšie štruktúry). Geneticky podmienené zmeny týchto cieľových štruktúr, resp. niektorej zo štruktúr
zabezpečujúcich transmisiu signálu z receptoru, vyúsťujú do odlišností senzitivity pacienta na účinok lieku (pokles efektivity účinku lieku, resp. zosilnenie účinku, vznik NÚL).
ENZÝMY PRVEJ FÁZY BIOTRANSFORMAČNÝCH PROCESOV
Cytochróm P450 (CYP450) patrí medzi hemoproteíny. Enzýmy CYP450 sa podieľajú na metabolizme viac
ako 80% klinicky používaných liečiv. Niektoré enzýmy CYP450 vykazujú širokú substrátovú špecificitu, zatiaľ
čo iné sú vysoko špecifické len k obmedzenému množstvu substrátov. Napr. CYP19A1 katalyzuje len jeden z
krokov syntézy estrogénov, v protiklade s CYP3A4, ktorý je zapojený do biotransformácie takmer 50% všetkých
terapeutík. Jedno xenobiotikum môže byť biotransformované viacerými izoenzýmami na podobné alebo odlišné
metabolické produkty. Niektoré lieky majú efekt indukcie alebo inhibície špecifických CYP450 enzýmov, čo
môže viesť k nečakaným interakciám medzi týmto liekom a tými, ktoré sú metabolizované príslušným
enzýmom. Je známych 59 aktívnych génov pre enzýmový systém CYP450 a takmer rovnaký počet pseudogénov
11. Superrodina je rozdelená do 18 rodín, 43 podrodín obsahujúcich viaceré izoenzýmy, ktorých aliel, variantov
(obr.č. 1) sú stovky, čo poskytuje široké pole prediktorov účinnosti a bezpečnosti podávanej farmakoterapie.
Kombináciou viacerých alelových variantov na jednom chromozóme vznikajú haplotypy (subalely), ktorých
celkový počet sa odhaduje 10 000-100 000 12. Enzýmy metabolizujúce lieky patria hlavne do rodín CYP1-4,
ostatné rodiny nie sú zahrnuté do metabolizmu xenobiotík. Pre metabolizmus liečiv sú najdôležitejšími enzýmy
CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4, zatiaľ čo najdôležitejšie izoformy zodpovedné za metabolizmus
chemikálií, predovšetkým za metabolickú aktiváciu pre-karcinogénov sú CYP1A2, CYP1B1, CYP2A6,
CYP2E1 a znova CYP3A4 13.

Obr. č. 1 Nomenklatúra systému cytochrómu P450
Enzýmy patriace do jednej rodiny majú zhodnej 40% aminokyselinovej sekvencie, členovia podrodiny
majú identických 55% v poradí aminokyselín. Ak je charakteristický sekvenčný variant nájdený v
odlišných konšteláciách s nekauzálnymi (napr. nemými) polymorfizmami, odlišné kombinácie sú
definované ako subalely a označujú sa veľkým písmenom za označením alely. Sú známe celosvetové
etnogeografické rozdiely v distribúcii enzýmov CYP450.

Flavín obsahujúce monooxygenázy (FMO) sú enzýmy dôležité pre metabolizmus nukleofilných liečiv v prvej fáze biotransformačných
procesov xenobiotík v organizme, napr. mnohých xenobiotík obsahujúcich terciálne amíny (napr. S-nikotín, tamoxifen, ranitidín), heterocykly
obsahujúci klozapín, olanzapín a xanomelín, síru obsahujúce lieky ako albendazol, cimetidín. U človeka bolo identifikovaných 5 funkčných génov
pre FMO a viacero pseudogénov. FMO3 a FMO5 sú u človeka najdôležitejšie FMO pre metabolizmus xenobiotík. Exogénne vplyvy nemajú
podstatnú úlohu pri ovplyvnení expresie génov pre FMO, takže genetické vplyvy sú rozhodujúce pre interindividuálnu variabilitu. Boli popísané
varianty vo všetkých piatich funkčných génoch pre FMO, s interetnickými rozdielmi vo frekvencii výskytu jednotlivých aliel 14. Úroveň expresie
FMO3 v pečeni dospelého človeka sa môže medzi jedincami líšiť až 20-násobne. Alternatívny zostrih tohto génu vyúsťuje do tvorby mnohých
transkripčných variantov a následne do vzniku odlišných izoforiem.

ENZÝMY DRUHEJ FÁZY BIOTRANSFORMAČNÝCH PROCESOV
Enzýmy druhej fázy metabolizmu liečiv vo všeobecnosti katalyzujú konjugáciu polárnej skupiny so substrátom (sú však i výnimky, konjugácie s nepolárnou skupinou). Väčšina produktov konjugácie nesie za
fyziologických podmienok negatívny náboj. Väčšina enzýmov druhej fázy metabolizmu má endogénne kofaktory. Kofaktor pre každú enzýmovú rodinu druhej fázy metabolizmu liečiv obvykle obsahuje vysokoenergetickú väzbu.
Enzýmy druhej fázy biotransformácie Endogénny kofaktor Biochemická reakcia

Špecifický substrát

Sulfotransferáza (SULT)
UDP-glukuronosyltransferáza (UDP)

sulfát
UDP-glukuronát

sulfatácia
glukuronidácia

Salbutamol
Morfín

glutation-S-transferáza (GST)

glutation

konjugácia s glutatiónom

Doxorubicín

N-acetyltransferáza (NAT)

acetyl-CoA

acetylácia

Kofeín

Metyltransferáza (MT)

metyl

metylácia

Merkaptopurín

Tab.č. 2 Prehľad základných enzýmov podieľajúcich sa na druhej fáze biotransformácie liečiv

Obr. č. 2 Schematické znázornenie približného
podielu jednotlivých enzýmov na katalýze
konjugačných reakcií druhej fázy metabolizmu
liečiv (podľa Strachan T., Read A.P. (2019):
Human molecular genetics)
UGTs- UDP-glukuronosyltransferázy
TPMT-tiopurín metyltransferáza
COMT-katechol-O-metyltransferáza
HMT-histon metyltransferáza
STs-sulfotrasnferázy
GST-glutation-S-transferázy
NAT1,2- N-acetyltransferáza 1,2

TRANSPORTÉRY, PRENÁŠAČE LIEKOV
Hoci sa pôvodne predpokladalo, že jednoduché fyzikálno-chemické vlastnosti lieku, ako napríklad lipofilicita, pKa, solubilita, ionizácia a molekulová hmotnosť sú rozhodujúcimi determinantami pohybu cez celulárne kompartmenty alebo orgány, dôkazy z
neskorších molekulárnych štúdií jasne demonštrujú, že cielená a často orgánovo-špecifická expresia vtokových a výtokových transportérov liečiv definuje rozsah vstupu, tkanivovej distribúcie a eliminácie lieku orgánmi, ako napr. pečeňou či obličkami. Preto
koordinovaná expresia a funkcia génov, ktoré sa podieľajú na dispozícii liekov v orgánoch ako je črevo, oblička či pečeň, rozhoduje o individuálnej kapacite eliminácie lieku, zatiaľ čo inhibícia alebo indukcia týchto systémov vyúsťujú do nečakanej liekovej toxicity
alebo straty účinnosti. Transportéry liekov môžu byť hrubo kategorizované na influxné a efluxné a ďalej na dve superrodiny: SLC (solute carrier transporters) a ABC (ATP binding cassette transporters). Transportéry SLC – táto skupina transportérov zahŕňa viac
ako 400 členov rozdelených do 65 rodín. Rodiny SLC transportérov sú pomenované na základe chemických vlastností substrátov, ako napr. transportéry organických katiónov (OCT), transportéry organických katiónov/karnitínu (OCTN), transportéry organických
aniónov (OAT), polypeptidy transportujúce organické anióny (OATP), transportéry oligopeptidov (PEPT). Viaceré SLC transportéry sú zodpovedné za transport liečiv, napr. podrodina SLC15A (PEPT), podrodina SLC21A (OATP), podrodina SLC22A (OCT, OAT,
OCTN) 12. ABC transportéry sú hlavné transportéry rozhodujúce o dispozícii liečiv v organizme. Participujú na vývoji rezistencie na mnohé lieky. Podobne ako pri mnohých lieky metabolizujúcich enzýmoch, expresia génov pre ABC transportéry je vysoko
inducibilná liekmi a inými xenobiotikami. Multilieková rezistencia je do veľkej miery asociovaná s liekmi indukovanou overexpresiou ABC transportérov po expozícii xenobiotikám. U pacientov s vyvinutou rezistenciou, môžu byť použité inhibítory ABC
transportérov ako ko-liek. Väčšina liekových transportérov sú efluxné transportéry, transportujúce metabolity xenobiotík von z buniek. Okrem toho, že zabezpečujú sekréciu liekov do žlče, do lumenu čreva, či tubulu, sú tieto transportéry prítomné tiež v
hematoencefalickej bariére, hematotestikulárnej bariére a placente. Pre množstvo liekov, ktoré v organizme podliehajú extenzívnemu metabolizmu expresia transportérov môže ovplyvniť intracelulárnu koncentráciu substrátu dostupného pre biotransformačné
procesy. Tak mnohými spôsobmi koordinovaná súhra transportných proteínov a lieky metabolizujúcich enzýmov v orgánoch ako je črevo či pečeň, je rozhodujúca pre elimináciu lieku z organizmu 15.
CIEĽOVÉ ŠTRUKTÚRY LIEKOV
Spôsob akým genetické zmeny môžu alterovať výsledný efekt podania lieku môže byť sprostredkovaný farmakodynamickými pochodmi, teda geneticky podmienené zmeny sa týkajú cieľových štruktúr podávaných farmák. Ide hlavne o receptory, enzýmy a
iónové kanály. Okrem toho, i geneticky podmienené zmeny množstva intracelulárnych proteínov podieľajúcich sa na transdukcii signálu z cieľových štruktúr farmák majú dopad na farmakodynamickú zložku reakcie organizmu na liek. Geneticky podmienené
zmeny cieľových štruktúr farmák sa môžu týkať variantov štrukturálnych aj regulačných oblastí génov.
Enzým ako cieľová štruktúra pôsobenia lieku - Vlastný antikoagulačný efekt warfarínu je sprostredkovaný ireverzibilnou inhibíciou podjednotky vitamín K-epoxid reduktázového komplexu 1 (VKORC1), ktorá je nevyhnutná pre regeneráciu redukovaného
vitamínu K – esenciálneho kosubstrátu postranslačnej gama-glutamyl karboxylácie vitamín K dependentných faktorov zrážania. Polymorfizmy a patogénne varianty génu VKORC1 menia farmakodynamiku warfarínu a vyžadujú úpravu dávky potrebnej na
dosiahnutie optimálneho terapeutického účinku. Najčastejšie polymorfizmy génu VKORC1 v kaukazskej populácii sú VKORC1*2, VKORC*3, VKORC1*4.
Iónový kanál ako cieľová štruktúra pôsobenia lieku - Najčastejšie uvádzaným príkladom geneticky podmienenej zmeny iónového kanála s dopadom na efekt podaného farmaka, je alterácia pór formujúcich proteínov iónového kanála s narušením transportu
sodíkových a draslíkových iónov cez membránu kardiomyocytu. Patogénne varianty génov pre kardiálne iónové kanály môžu viesť k long QT syndrómu a zvyšujú riziko vývoja potenciálne malígnych, liekmi indukovaných arytmií 16
Receptor ako cieľová štruktúra pôsobenia lieku - Viaceré lieky používané v onkológii boli vyvinuté na základe poznatkov o overexpresii receptorov na povrchu tumorových buniek, ktoré riadia ich rast. Trastuzumab je rekombinantná monoklonálna protilátka
vyvinutá cielene proti humánnemu epidermálnemu receptoru typ2 (HER2), za účelom blokovania rastu a prežívania HER2 dependentných tumorov, pričom terapeutický efekt pozitívne koreluje so stupňom overexpresie HER2.
ZÁVER
Diagnostické metódy posúdenia efektu liečiva sú in vitro napr. štúdium aktivity mikrozómových enzýmov a in vivo štúdium fenotypu (podaním modelového substrátu či vyšetrením metabolického pomeru) či stanovenie genotypu. Farmakogenetika sa zaoberá
štúdiom jednotlivých génov zapojených do farmakologických procesov, hodnotí význam variantov génov s potenciálom ovplyvniť výsledný efekt liečiva v organizme. Farmakogenomika predstavuje komplexnejší prístup, študuje zmeny vo farmakokinetike a
farmakodynamike v závislosti od individuálnej variability genómu jedinca. Farmakogenetické vyšetrenie je optimálne urobiť pred nasadením farmakoterapie, ale dá sa vykonať aj počas liečby ak sa napr. nedostavil požadovaný účinok.
Za účelom diagnostiky v oblasti farmakogenetiky sú na našom pracovisku využívané klasické molekulovo-genetické analýzy (PCR-RFLP, real-time PCR, kvantitatívna PCR, MLPA, fragmentačná analýza, sekvenovanie podľa Sangera), ale i novšie prístupy –
sekvenovanie novej generácie (NGS). V panelovom vyšetrení ponúkame analýzu 31 génov: ABCB1, ABCC2, ABCG2, SLC22A6, SLCO1B1, SLCO1B3, SLCO2B1, SLC22A1, SLC22A2, SLC15A2, CYP1A1, CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C19, CYP2C8, CYP2C9,
CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4, CYP3A5, DPYD, GSTM1, GSTP1, NAT1, NAT2, SULT1A1, TPMT, UGT1A1, UGT2B15, UGT2B7. Hoci už dnes môžu byť mnohé farmakogenetické informácie využité pri individualizácii farmakoterapie, ktorá je jedným z pilierov
personalizovanej medicíny treba podotknúť, že interpretácia výsledkov molekulovo-genetických analýz v kontexte množstva ovplyvňujúcich faktorov (endogénnych i exogénnych) bude závažnou výzvou, ktorá si podľa všetkého vyžiada ešte množstvo klinických
štúdií a výskumov, hlavne ak máme na mysli odporúčania konkrétnych dávok farmák nielen pri konkrétnom genotype, ale pri ich vzájomných kombináciách, pod vplyvom induktorov či inhibítorov transportérov či enzýmov metabolizujúcich lieky.
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