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Сажетак 

Утицај генетичког полимофизма на опсег

метаболизма лекова данас је добро познат с обзиром на

то да метаболизам лекова зависи од количине активног

ензима у ткивима човека, пре свега у јетри. Циљ рада је

обрада података у вези са генетичким полиморфизмом

изоформи ензима цитохрома, који су важни за

метаболизам и дозирање варфарина с обзиром на то да

се озбиљна нежељена дејства неретко могу завршити

смртним исходом. Осим наведеног, системaтски

прегледни чланак указао је на значај фармакогеномских

испитивања пре увођења варфарина у терапију.

Систематском претрагом литературе помоћу

медицинске базе података Pub Med и Google Scholar

пронађено је укупно 251 публикација. У резултате је

укључено осам публикација које су задовољиле

критеријуме за укључивање. Извршена је екстракција

најважнијих података из свих радова који су неопходни

за адекватну евалуацију и приказани кроз седам табела

у којима се налазе општи подаци студија и

фармакокинетички параметри који се односе на

метаболизам варфарина. На терапијски ефекат

кумаринског деривата варфарина утичу генетски

фактори, али и друга својства пацијента. Честе

мутације гена који кодирају цитохром P450 изоформу

CYP2C9, али и витамин К-епоксидну редуктазу с једном

или више комбинација полиморфизама одговорне су за

смањење потребне дозе варфарина или чак за

резистенцију на варфарин. Иако подаци о

генотипизацији побољшавају тачност предвиђања дозе,

побољшање контроле антикоагулантног ефекта и

метаболизма варфарина тек треба доказати у будућим

проспективним клиничким студијама у смислу

ефективности и исплативости.
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