


Aceda aos resultados do seu teste de forma digital
Com uma navegação simples, intuitiva e interativa

Funcionalidades da WebApp
• Obter uma explicação mais deta-

lhada sobre os resultados.

• Aceder a informação científica de su-
porte aos resultados.

• Registar um histórico de tomas e
doses.

CLIQUE AQUI

Funcionamento

• Digitalize o código QR presente nesta página utilizando a câmara do seu dispositivo móvel (smartphone ou tablet).

• A WebApp vai abrir numa página do seu navegador de internet. Não é necessário instalar nenhuma aplicação.

• Adicione um atalho ao seu ecrã principal, para dispensar a necessidade de voltar a ler o codigo QR para abrir a WebApp.
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O SEU RELATÓRIO

CASO INDEX INSTITUIÇÃO CLIENTE

Nome completo: N.A. Nome do médico: N.A.

Gênero: N.A. Número de processo: N.A.

Data de nascimento: N.A. Local de coleta: N.A.

Etnia: N.A. Instituição: N.A.

Motivo para o teste: N.A. Data de recolha da amostra: N.A.

Propósito do teste: Farmacogenética Data de recepção de amostra: N.A.

Tipo de amostra: N.A. Data de emissão do laudo: N.A.

O que é analisado neste teste genético?

Este teste genético analisa 45 variantes de 23 genes para estudar (i) a capacidade de metabolização individual
dos fitocanabinoides THC e CBD, (ii) a predisposição para uma redução das capacidades cognitivas por ação da
canábis, que influenciam a tomada de decisões e, consequentemente, atividades como a condução, (iii) a susce-
tibilidade para efeitos adversos a nível psicológico e comportamental induzidos por THC, e (iv) a predisposição
para comportamentos aditivos com a exposição a longo-prazo a produtos de canábis. Os resultados do teste
estão, assim, divididos nas áreas seguintes:

• Metabolismo do THC (pág. 4)

• Metabolismo do CBD (pág. 6)

• Impacto Cognitivo (pág. 7)

• Impacto psicológico e comportamental (pág. 9)

• Predisposição para utilização crônica e dependência (pág. 10)

Aviso legal

Os resultados do teste genético não substituem o aconselhamento e tratamento médico profissional e não se
destinam a fornecer um diagnóstico ou recomendações médicas. Antes de iniciar a terapêutica com produtos à
base de fitocanabinoides, é recomendado que consulte o seu médico e lhe mostre os resultados do teste, para
que sejam utilizados como suporte na definição de uma estratégia terapêutica. A HeartGenetics não se respon-
sabiliza por eventuais efeitos secundários causados pela utilização de canábis, nem por sua falha terapêutica.
Os resultados do teste genético não dependem da condição física, clínica ou terapêutica utilizada pelo indivíduo
testado.
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METABOLISMO DE THC

Os resultados para o metabolismo do THC são apresentados através de símbolos com as cores do semáforo, que indicam se o perfil
genético identificado sugere uma alteração metabólica muito significativa ( ), significativa ( ) ou uma capacidade metabólica normal
ou aproximadamente normal ( ). Uma capacidade metabólica alterada tem impacto na eficácia terapêutica dos canabinoides e no risco
associado de efeitos adversos. Assim, esta informação deve ser utilizada na seleção da dose terapêutica, como auxílio ao processo
de titulação.

Sugestão: Para informações adicionais sobre a biologia do metabolismo do THC, consulte os textos explicativos “Metabolismo do
THC” e “Definição da dose terapêutica” na seção “Informação” da WebApp. Aceda à WebApp através do código QR disponível na
primeira página deste relatório.

Resultado global

Tolerância ao THC

O seu perfil genético sugere uma capacidade de metabolização diminuída de produtos contendo THC. A
dose inicial deve ser baixa e ajustada gradualmente de acordo com a resposta.

Inalação

Devido a uma redução moderada na metabolização de Δ9-THC, é esperado que os seus níveis plasmá-
ticos desta espécie sejam mais elevados que o normal. É aconselhável que se mantenha vigilante na
monitorização de efeitos adversos resultantes da inalação/vaporização de produtos contendo THC.

Ingestão

Os seus resultados mostram uma capacidade de metabolização diminuída para a ingestão de produtos
contendo THC. Desta forma, é esperado que os níveis plasmáticos de Δ9-THC ou 11-OH-Δ9-THC sejam
mais elevados do que o normal, e deverá apresentar um cuidado extra na monitorização de possíveis
efeitos adversos.

Na tabela seguinte são apresentados os resultados obtidos para o perfil genético (genótipo) e o seu impacto na capacidade metabólica
(fenótipo), que pode variar entre muito reduzida (MR), reduzida (R), normal (N) ou aumentada (A). As informações mostradas acima
baseiam-se nestes resultados.
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Resultados

Substrato Gene Produto Genótipo Fenótipo

Δ9-THC
CYP2C9 11-OH-Δ9-THC *1/*2 RMR N A Reduzido

CYP3A4 8β-OH-Δ9-THC *1/*1 N ARMR Normal

11-OH-Δ9-THC

CYP2C9 11-COOH-Δ9-THC *1/*2 RMR N A Reduzido

UGT1A9 11-OH-Δ9-THC-Gluc
rs2741045 (HTZ)

*1/*1
N ARMR Normal

11-
COOH-Δ9-THC

UGT1A1 11-COOH-Δ9-THC-Gluc *1/*1 N ARMR Normal

UGT1A3 11-COOH-Δ9-THC-Gluc
rs2008595 (HTZ)

*1/*3
RMR N A Reduzido
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METABOLISMO DE CBD

Os resultados para o metabolismo do CBD são apresentados através de símbolos com as cores do semáforo, que indicam se o perfil
genético identificado sugere uma alteração metabólica muito significativa ( ), significativa ( ) ou uma capacidade metabólica normal
ou aproximadamente normal ( ). Uma capacidade metabólica alterada tem impacto na eficácia terapêutica dos canabinoides e no risco
associado de efeitos adversos. Assim, esta informação deve ser utilizada na seleção da dose terapêutica, como auxílio ao processo
de titulação.

Sugestão: Para informações adicionais sobre a biologia do metabolismo do CBD, consulte o texto explicativo “Metabolismo do CBD”
na seção “Informação” da WebApp. Aceda à WebApp através do código QR disponível na primeira página deste relatório.

Resultado global

Tolerância ao CBD

O seu perfil genético mostra uma alteração no metabolismo do CBD e 7-OH CBD que sugere que poderá
beneficiar de uma dose mais baixa de CBD para atingir o efeito terapêutico. Essa informação não dispensa
o processo de titulação nem a monitorização terapêutica regular.

Na tabela seguinte são apresentados os resultados obtidos para o perfil genético (genótipo) e o seu impacto na capacidade metabólica
(fenótipo), que pode variar entre muito reduzida (MR), reduzida (R), normal (N) ou aumentada (A). As informações mostradas acima
baseiam-se nestes resultados.

Resultados

Substrato Gene Produto Genótipo Fenótipo

CBD

CYP2C19 7-OH CBD *1/*1 N ARMR Normal

CYP2C9 7-OH CBD *1/*2 RMR N A Reduzido

CYP3A4
6α-OH-CBD;
6β-OH-CBD

*1/*1 N ARMR Normal

7-OH CBD UGT2B7 7-OH CBD-Gluc § ARMR N Aumentado

§ Ao contrário dos restantes genes, as variantes estudadas do gene UGT2B7 não podem ser convertidas num resultado agregado.
Consulte a tabela da seção “INFORMAÇÃO GENÉTICA” para aceder a esses resultados.
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IMPACTO COGNITIVO

Nesta seção, encontra o impacto do seu perfil genético em vários parâmetros que podem influenciar negativamente a capacidade de
condução e a sua segurança, principalmente em atividades de maior exposição ao risco. Para este impacto, contribuem a capacidade de
metabolização do THC e variantes genéticas que influenciam a cognição por interação com a utilização de canábis. Os resultados são
apresentados em caixas coloridas e com um símbolo associado à consequência do efeito, para indicar se o perfil genético identificado
tem impacto ( ) ou não tem impacto ( ) no parâmetro que está a ser avaliado.

Sugestão: Para informações adicionais sobre o impacto dos canabinoides (especialmente do THC) na condução, consulte o texto
explicativo “Impacto dos canabinoides na condução” na seção “Informação” da WebApp. Aceda à WebApp através do código QR
disponível na primeira página deste relatório.

Tolerância ao THC

O seu perfil é indicativo de um metabolismo alterado de THC, ou seja, que os níveis plasmáticos de Δ9-THC e/ou 11-OH Δ9-THC
podem estar mais altos do que o normal, o que pode afetar a sua capacidade de condução por um maior período de tempo
(Arkell et al., 2020).

Resolução de problemas

Sem impacto

Tempo de reação

É portador de uma variante no gene COMT que, em associação à utilização de THC, predispõe para um aumento no tempo de
resposta a estímulos e a uma redução na capacidade de manter a atenção (Ranganathan et al., 2019).

Precisão

Utilizadores de canábis, portadores das variantes identificadas nos genes COMT e DBH, demonstraram menor precisão e
cometeram mais erros na realização de testes cognitivos (Ramaekers et al., 2016; Verdejo-García et al., 2013). Assim, espera-se
uma maior predisposição para cometer erros em tarefas cognitivas em resultado da utilização de canábis.

Impulsividade

Portadores da variante identificada no gene AKT1 apresentam um risco significativamente superior de descontrolo da inibição
quando sob a influência de THC (Bhattacharyya et al., 2014). Além disso, a variante identificada no gene DBH encontra-se
associada a um aumento da impulsividade induzida por canábis (Ramaekers et al., 2016). Portanto, com a utilização de canábis,
existe uma predisposição para uma resposta ou ação precipitada, o que poderá contribuir para o aumento de comportamentos
de risco na condução e execução de outras tarefas.

Memória de trabalho

Sem impacto
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Recomendações personalizadas

O seu perfil genético sugere que deverá existir um cuidado muito acrescido na condução e/ou realização de tarefas que requerem
maiores cuidados de segurança. Como tal, é recomendado que:

• Evite conduzir ou realizar tarefas de risco sob o efeito da canábis. O tempo de espera é geralmente considerado como sendo
pelo menos de 4 horas ou 6 horas após a inalação ou ingestão de canábis, respetivamente, mas pode ser maior dependendo
do utilizador e das propriedades do produto de canábis usado.

• Coloque sempre a sua segurança e a dos seus colegas em primeiro lugar e não use produtos de canábis durante o horário de
trabalho.

• Evite usar canábis antes ou durante tarefas que envolvam tomadas de decisão importantes, uma vez que o seu desempenho
pode ser prejudicado sob o efeito da canábis.

• Alguns destes efeitos podem manifestar-se após um período de utilização contínua de produtos contendo canábis. Contacte
um profissional de saúde se desenvolver alguma das alterações cognitivas descritas.
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IMPACTO PSICOLÓGICO E COMPORTAMENTAL

A utilização prolongada de produtos contendo THC pode desencadear efeitos secundários a nível psicológico e comportamental. A
suscetibilidade para estes efeitos desencadeados pelo THC, que incluem depressão, psicose e agressividade, é influenciada pelo perfil
genético. Uma vez que se trata de suscetibilidade, a presença de variantes genéticas associadas a risco não significa necessariamente
que o efeito descrito se manifeste no indivíduo, dado que existem outros fatores importantes, como a quantidade de THC utilizada, o
período de exposição e a presença concomitante de determinadas condições psicológicas. Os resultados apresentados nesta secção
devem ser utilizados para promover a monitorização de eventuais alterações psicológicas e comportamentais induzidas pelo THC e
a sua partilha com o profissional de saúde. Os resultados são apresentados em caixas coloridas e com um símbolo associado à
consequência do efeito, para indicar se o perfil genético identificado tem impacto ( ) ou não tem impacto ( ) no parâmetro que está
a ser avaliado.

Sugestão: Para informações adicionais sobre o impacto dos canabinoides (especialmente do THC) no comportamento, consulte o
texto explicativo “Impacto psicológico e comportamental da exposição a canabinoides” na secção “Informação” da WebApp. Aceda à
WebApp através do código QR disponível na primeira página deste relatório.

Transtorno de personalidade antisocial

Sem impacto

Apatia e depressão

Utilizadores de canábis com o mesmo genôtipo que foi identificado no gene FAAH apresentam uma maior predisposição para
uma redução da integridade da matéria branca na região de radiação talâmica anterior bilateral do cérebro (Shollenbarger et
al., 2015). A menor integridade da matéria branca nessa região está significativamente associada ao aumento de sintomas de
depressão e apatia em utilizadores de canábis (Shollenbarger et al., 2015).

Irritabilidade e hostilidade

Portadores da variante identificada no gene CNR1 são mais suscetíveis a sentimentos de irritabilidade e hostilidade como
resultado da exposição ao THC (Palmer et al., 2019).

Psicose

Sem impacto

Comportamentos sexuais de risco

Sem impacto

Recomendações personalizadas

Devido a uma predisposição que o pode deixar mais suscetível a se envolver em situações de conflito e/ou a possibilidade de agressão
a outras pessoas, estar consciente de contextos e ambientes mais seguros para o uso de canábis pode diminuir esses riscos. Por
exemplo, a utilização exclusiva de produtos contendo canábis em casa pode ajudar a proporcionar um ambiente mais seguro.

Dada a sua maior predisposição para experienciar sintomas de depressão e apatia, é importante que você converse com seu médico
se estes sintomas se manifestarem quase todos os dias, por mais de 2 semanas (American Psychiatric Association, 2013). A prática
de atividade física, manter horários regulares para dormir e acordar e comer refeições saudáveis são algumas atividades que podem
melhorar seu humor.
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PREDISPOSIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO CRÔNICA E DEPENDÊNCIA

A interrupção abrupta do uso de canábis resulta frequentemente numa síndrome de abstinência que geralmente inclui sintomas de
ansiedade, perturbação do humor, distúrbios do sono e desconforto físico. O THC é o principal responsável pelos comportamentos
aditivos da canábis e há evidências de que tanto a genética do indivíduo como fatores ambientais podem afetar a suscetibilidade à
dependência de canabinoides. Os resultados desta secção devem ser usados para promover a monitorização de padrões problemáticos
de uso de canábis e a partilha dessa informação com o profissional de saúde.

Sugestão: Para informações adicionais sobre o impacto dos canabinoides (especialmente do THC) na utilização crônica e dependência,
consulte o texto explicativo “Utilização crônica de canabinoides” na secção “Informação” da WebApp. Aceda à WebApp através do
código QR disponível na primeira página deste relatório.

0%

Risco baixo
25% 50% 75% 100%

Risco alto

O esquema seguinte ilustra os genes com impacto para este parâmetro, dentre todos os avaliados. Os resultados são apresentados
em caixas coloridas e com um símbolo associado à consequência do efeito, para indicar se o perfil genético identificado tem impacto
( ) ou não tem impacto ( ) no parâmetro que está a ser avaliado.

Gene Variante Gene Variante

ABCB1 rs1045642

CADM2 rs2875907

CADM2 rs1448602

EPHX2 rs6558008

EPHX2 rs73229090

FAAH rs324420

FAAH rs4141964

MGLL rs604300

NRG1 rs17664708

SLC35G1 rs146091982

Recomendações personalizadas

Seu perfil genético está associado a uma predisposição baixa para comportamentos aditivos com o uso continuado de canábis.

De acordo com o seu resultado, não existe um contributo genético substancial para o desenvolvimento de comportamentos
aditivos. No entanto, sintomas de tolerância e abstinência poderão ocorrer naturalmente com o uso continuado de canábis. Se
necessário, discuta com o seu profissional de saúde a introdução de pausas na administração de canábis para atenuar esses sintomas
e reduzir o efeito de tolerância.
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INFORMAÇÃO TÉCNICA

Metodologia

1. A extração de DNA é realizada no equipamento de extração automática MagNA Pure Compact (ROCHE) pela utilização do kit MagNA Pure
Compact Nucleic Acid Isolation Kit I (ROCHE). A avaliação da concentração e qualidade de DNA é feita usando o espectrofotômetro MultiskanGo
(Thermo Scientific).

2. A genotipagem foi realizada para 45 variantes genéticas, em 23 genes, relevantes para a resposta terapêutica a fitocanabinóides.

3. A genotipagem foi realizada utilizando um Microchip de DNA numa plataforma de alta vazão, que faz uso da tecnologia iPLEX® MassARRAY®
(Agena Bioscience, Inc.). O Microchip de DNA permite uma análise genética otimizada, combinando uma reação de PCR específica para cada
variante alélica, pela extensão de primer, com a espectrometria de massa MALDI-TOF. As diferentes massas obtidas são convertidas em
informação genética.

4. De acordo com a brochura da tecnologia iPLEX® da Agena Bioscience, o sistema MassARRAY® realiza a genotipagem de SNPs com um elevado
nível de precisão e reprodutibilidade (em ensaios validados, demonstrou uma taxa de atribuição de genótipo com uma precisão superior a 99%).

Painel genético

ABCB1 ATP binding cassette subfamily B member 1 | NC_000007.14
AKT1 AKT serine/threonine kinase 1 | NC_000014.9
BDNF brain derived neurotrophic factor | NC_000011.10

CADM2 cell adhesion molecule 2 | NM_001167675.2
CLTC clathrin heavy chain | NC_000017.11
CNR1 cannabinoid receptor 1 | NC_000006.12

COL25A1 collagen type XXV alpha 1 chain | NC_000004.12
COMT catechol-O-methyltransferase | NC_000022.11

CYP2C19 cytochrome P450 family 2 subfamily C member 19 | NC_000010.11
CYP2C9 cytochrome P450 family 2 subfamily C member 9 | NM_000771.3
CYP3A4 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 4 | NC_000007.14

DBH dopamine beta-hydroxylase | NM_000787.3

DRD2 dopamine receptor D2 | NC_000011.10
EPHX2 epoxide hydrolase 2 | NC_000008.11
FAAH fatty acid amide hydrolase | NM_001441.3
MGLL monoglyceride lipase | NC_000003.12
NRG1 neuregulin 1 | NM_013957.5

S100A10 S100 calcium binding protein A10 | NC_000001.11
SLC35G1 solute carrier family 35 member G1 | NM_001134658.3
UGT1A1 UDP glucuronosyltransferase family 1 member A1 | NM_000463.2
UGT1A3 UDP glucuronosyltransferase family 1 member A3 | NM_019093.2
UGT1A9 UDP glucuronosyltransferase family 1 member A9 | NM_021027.2
UGT2B7 UDP glucuronosyltransferase family 2 member B7 | NM_001074.2

Riscos e limitações

O sistema de classificação de resultados através das cores do semáforo, existente nas áreas do “METABOLISMO DO THC” e “METABOLISMO DO
CBD”, é baseado na conjugação de vários resultados do perfil genético através de um algoritmo desenvolvido internamente. Essa classificação não
é totalmente livre de subjetividade e tem como único propósito fornecer um auxílio visual para interpretação rápida dos resultados. A resposta aos
fitocanabinoides também pode ser influenciada por outros fatores, como interações medicamentosas, idade, peso, comorbidades e dieta alimentar.
A variação genética em outros genes, além dos estudados, também pode afetar a terapia com fitocanabinoides.

A HeartGenetics, Genetics and Biotechnology SA utiliza um rigoroso controle de qualidade não excluindo, no entanto, a possibilidade de erro que possa
influenciar o resultado. A confiabilidade dos resultados está garantida sempre e quando tenham sido seguidas as recomendações da HeartGenetics,
Genetics and Biotechnology SA, para a realização deste teste genético. Os resultados do presente relatório estão limitados ao conhecimento
científico existente até a data de desenvolvimento deste exame. Assumiram-se como verdadeiras as declarações relativas à identidade do caso
índex e médico, propósito do estudo e à natureza e identificação dos produtos biológicos analisados.

Gestão da qualidade

A HeartGenetics, Genetics and Biotechnology SA é uma empresa com Sistema de Gestão da Qualidade com certificação ISO 9001 e
que aplica Programas de Avaliação Externa da Qualidade da INSTAND. O laboratório que realiza os testes genéticos compromete-se,
em qualquer momento, a cumprir todas as certificações e leis aplicáveis no seu território.

Termos e condições

A HeartGenetics, Genetics and Biotechnology SA não será responsável, seja por contrato, responsabilidade civil, garantia ou qualquer
outro estatuto ou qualquer outra base de danos especiais, incidentais, indiretos, punitivos, múltiplos ou consequenciais em relação aos
resultantes deste documento ou a utilização inadequada do produto descrito neste documento ou qualquer utilização deste produto
fora do âmbito de aplicação das licenças escritas expressas ou permissões concedidas pela HeartGenetics, Genetics and Biotechnology
SA, na medida permitida pela lei. Os resultados apresentados na Seção 7.6, Informação Genética, são da responsabilidade do
laboratório que realizou o teste genético. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida sob
qualquer forma ou por qualquer meio (eletrônico, mecânico, fotocópia ou gravação) ou armazenada em um sistema de recuperação,
por qualquer motivo que não seja o uso interno pelo licenciado sem a permissão prévia por escrito da HeartGenetics, Genetics and
Biotechnology SA. No desenvolvimento da sua atividade a HeartGenetics, Genetics and Biotechnology SA cumpre com rigor todas
as exigências previstas na legislação adotada pelas instâncias da União Europeia. Cabe aos parceiros da HeartGenetics, Genetics
and Biotechnology SA o cumprimento das normas internas dos ordenamentos jurídicos respectivos. A HeartGenetics,Genetics and
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Biotechnology SA não se responsabiliza por eventuais violações das normas vigentes nos países de origem dos seus parceiros. ©
2021 HeartGenetics, Genetics and Biotechnology SA. Todos os direitos reservados.

Informação genética

A tabela abaixo mostra os resultados obtidos para as variantes genéticas analisadas. Os resultados são descritos de acordo com
a nomenclatura HGVS (http:www.hgvs.org) consultada à data de 4 de janeiro de 2022.

Referência da alteração genética
Gene

HGMD Ensembl
Alteração nucleotídica 1 Alteração aminoacídica Resultado

ABCB1 CM000496 rs1045642 g.87509329A>G p.Ile1145= A
AKT1 – rs2494732 g.104772855T>C – CT
AKT1 CM081515 rs1130233 g.104773557C>T p.Glu242= CT
BDNF CM020369 rs6265 g.27658369C>T p.Val66Met TC
CADM2 – rs1448602 c.88+4756A>G – A
CADM2 – rs2875907 c.62-257092A>G – GA
CLTC – rs12944716 g.59618631A>G – GA
CNR1 – rs1406977 g.88175102C>T – T
CNR1 – rs2023239 g.88150763T>C – C
CNR1 CR073542 rs12720071 g.88141462T>C – T
COL25A1 – rs13134663 g.108919403A>G – A
COMT CM960420 rs4680 c.472G>A p.Val158Met G
CYP2C19 CM942096 rs4986893 c.636G>A p.Trp212Ter G
CYP2C19 CR067132 rs12248560 c.-806C>T – C
CYP2C19 CR109898 rs7902257 c.-1041G>A – G
CYP2C19 CS941458 rs4244285 c.681G>A p.Pro227= G
CYP2C9 CM056574 rs28371685 c.1003C>T p.Arg335Trp C
CYP2C9 CM1213133 rs7900194 c.449G>A p.Arg150His G
CYP2C9 CM960481 rs1057910 c.1075A>C p.Ile359Leu A
CYP2C9 CM994193 rs1799853 c.430C>T p.Arg144Cys CT
CYP3A4 CR119345 rs35599367 g.99768693G>A – G
DBH CR014914 rs1611115 c.-979T>C – CT
DRD2 CS076613 rs1076560 g.113412966C>A – C
EPHX2 – rs6558008 g.27580789A>C – A
EPHX2 – rs73229090 g.27584610C>A – C
FAAH – rs4141964 c.196-2723T>C – C
FAAH CM023913 rs324420 c.385C>A p.Pro129Thr C
MGLL – rs604300 g.127724009A>G – G
NRG1 – rs17664708 c.101-16329C>T – C
S100A10 – rs72993629 g.151996263G>T – G
SLC35G1 – rs146091982 c.360-551A>G – A
UGT1A1 CM930722 rs4148323 c.211G>A p.Gly71Arg G
UGT1A3 – rs2008595 c.861+34681C>T – TC
UGT1A3 – rs61764030 c.473C>T p.Ala158Val C
UGT1A3 CM042128 rs3821242 c.31T>C p.Trp11Arg TC
UGT1A3 CM042129 rs45625338 c.133C>T p.Arg45Trp C
UGT1A9 – rs17868322 c.855+34471G>A – G
UGT1A9 – rs2741045 c.855+34117C>T – CT
UGT1A9 CM033677 rs72551330 c.98T>C p.Met33Thr T
UGT2B7 CM077880 rs12233719 c.211G>T p.Ala71Ser G
UGT2B7 CR042177 rs73823859 c.-138G>A – G
UGT2B7 CR045948 rs7438135 c.-900G>A – AG
UGT2B7 CS086285 rs62298861 c.722-314A>G – A
UGT2B7 CS086286 rs28365062 c.735A>G p.Thr245= A
UGT2B7 CS086287 rs4348159 c.1062C>T p.Tyr354= C

1A identificação numérica associada a cada variante está ligada a uma sequência de referência obtida no banco de dados do Ensembl (http://www.ensembl.org/
index.html).
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