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Kako Outlook test deluje?

Outlook test za novorojenčke je na voljo v dveh različicah: kot set za odvzem brisa iz 
ust ali kot del vašega paketa odvzema matičnih celic popkovnične krvi.

Ali

Outlook test lahko naročite 
preko spleta ali preko 
našega oddelka za 
podporo strankam

Doma enostavno 
odvzamete bris iz ust

Vrnete nam set in vaše 
rezultate vam bomo 
posredovali po pošti

1 2 3

v roku
21 dni

Rezultati

Laktozna
intoleranca

Grenak
okus

Z zdravili
povzročena
naglušnost

Celiakija

Outlook test za novorojenčke je enostaven in cenovno dostopen način, da odkrijete, če 
je vaš otrok izpostavljen večjemu tveganju za razvoj katerega od spodnjih zdravstvenih 
stanj. Tako boste lahko bolj pomirjeni oziroma boste imeli možnost, da se pripravite na 
morebitne prihodnje prehranske / medicinske zahteve.

Izberite naš Premium 
paket shranjevanja 

matičnih celic

Vaša popkovnična kri je 
zbrana po porodu in 
posredovana v naš 

laboratorij

Outlook test bomo izvedli iz 
vzorca ene kapljice 

popkovnične krvi, rezultate pa 
vam posredujemo po pošti

1 2 3

Outlook:
Popkovnična
kri

Outlook:
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Bris iz ust



Laktozna intoleranca

Mleko je prva in najpomembnejša hrana za vsakega otroka, vsebuje sestavine kot so 
beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati, minerali in vitamini, ki so bistvenega pomena 
za rast in razvoj. Laktoza je glavni ogljikov hidrat v mlečnih izdelkih in je pogosto 
označena kot sprožilec prebavnih težav.

Laktozna intoleranca prizadene približno 1 od 50 ljudi s poreklom iz severne Evrope, 
ta številka pa se znatno poveča za druge etnične skupine, kot so afričani in azijci4.

Vzrok za laktozno intoleranco je nezadostna proizvodnja encima laktaze v telesu ki je 
odgovorna za prebavo laktoze. Posledica tega je, da bo laktoza ostala v črevesju dlje, 
kar bo bakterijam omogočilo fermentacijo in povzročilo nastanek plinov. To pa pogosto 
privede do simptomov kot so vetrovi, napihnjenost, krči v želodcu in driska. Ti 
simptomi so relativno nespecifični in se lahko pojavijo kadarkoli med 15 minutami in 
dve uri po zadnjem vnosu mleka ali mlečnih izdelkov, zaradi česar je natančno 
diagnosticiranje zelo oteženo. Simptome laktozne intolerance se lahko zmanjša z 
omejevanjem vnosa živil, za katere velja, da so bogate z laktozo. Prav tako je mogoče 
zaužiti tablete laktaze ob obrokih, da bi izboljšali prebavo laktoze.

Test za laktozno intoleranco

Čeprav obstaja več načinov za testiranje laktozne intolerance, je večina testov 
pogosto škodljiva in boleča, saj ti testi temeljijo na vzbujanju simptomov. Druga 
možnost je, da ti testi lahko vključujejo biopsijo tankega črevesa in se zato pogosto 
štejejo za preveč invazivne.

Naš preprost test, Outlook, zagotavlja enostavno in nestresno alternativo za vas, da 
ugotovite, ali ima vaš otrok predispozicijo za laktozno intoleranco. Ta genetski test se 
lahko izvede preden se pojavijo simptomi intolerance. Zato je možno z ustrezno 
prehrano preprečiti pojav simptomov.
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Celiakija

Za celiakija je značilna preobčutljivost na gluten in je najpogostejša avtoimuna 
bolezen, prizadene 1 na vsakih 200 ljudi po vsem svetu1.

Gluten je beljakovina, ki jo najdemo v zrnih pšenice, ječmena in rži ter je ena 
najpogostejših živil po svetu. Vendar pa lahko nekateri ljudje postanejo preobčutljivi na 
prisotnost glutena, kar lahko povzroči nenormalno reakcijo imunskega sistema proti 
tankemu črevesu.

Ta reakcija lahko povzroči drisko, otekanje trebuha, krče, slabost in v nekaterih 
primerih povzroči tudi zaostajanje v rasti. V daljšem časovnem obdobju celiakija 
povzroča poškodbe tankega črevesja, to je na delu prebavnega sistema, ki absorbira 
hranila iz hrane.

Testiranje za celiakijo

Outlook ugotavlja, ali vaš otrok nosi gene, ki so povezani z razvojem celiakije. Cilj tega 
testa je obvestiti starše o naravni nagnjenosti otroka, da razvije to stanje.

Geni, ki jih pregledujemo, se nahajajo na HLA (humani levkocitni antigen) regiji našega 
genoma (kromosom 6). V tej regiji sta dve skupini genov, DQ2 in DQ8; ti geni so 
vključeni v razvoj celiakije v več kot 95% vseh primerov bolezni2,3.

Naš neinvazivni test, Outlook, nudi staršem enostaven in neboleč način odkrivanja, ali 
ima vaš otrok predispozicijo za razvoj tega stanja. Ta genetski test se lahko izvede 
preden se pojavijo simptomi, kar pomeni, da lahko otroci zlahka obvladajo stanje z 
ustrezno prehrano.
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Test za grenak okus

Test za grenak okus identificira individualno občutljivost posameznika do grenkih 
okusov v živilih. Občutljivost na grenke okuse je najverjetneje evolucijski fenotip, ki je 
nastal z naravno selekcijo, da bi preprečili zaužitje strupenih rastlin. Vendar pa lahko 
povzroči reakcijo na običajna živila, kot so kalčki, zelje, brokoli in druge križnice, ki 
vsebujejo spojine grenkega okusa, imenovane glukozinolati.

Testiranje za grenak okus

Arthur Fox je leta 1931 prvič opazil, da grenkobo v hrani lažje odkriti za nekatere ljudi 
kot druge. To je odkril, ko sta on in njegov kolega slučajno vdihnila feniltiokarbamid 
(PTC). Njegov kolega je opozoril na grenak okus, medtem ko sam ni ničesar okusil. Ta 
spojina se skupaj z manj strupenimi 6-n-propiltiouracilom (PROP) trenutno uporablja 
za indukcijo odziva grenkega okusa s pomočjo testa za okus, da se določi 
občutljivost.

Test Outlook omogoča, da z enim preprostim preskusom ugotovimo občutljivost osebe 
do grenkih okusov, s čimer se izognemo neprijetnemu testiranju prek testiranja okusa.

Tisti, ki so bolj občutljivi na grenke okuse, so znani kot "okušalci", medtem ko so tisti, ki 
niso nosilci te variacije in so manj sposobni zaznati grenkost, znani kot "ne-okušalci".
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Z zdravili povzročena naglušnost

V razvitih državah ima približno 1 od vsakih 300 otrok hujšo ali težjo obliko naglušnosti 
ob rojstvu ali v zgodnjem otroštvu5, 6.

Več študij gluhih otrok je pokazalo, da lahko izpostavljenost aminoglikozidnim 
antibiotikom povzroči znatno izgubo sluha v 13-66% primerov7. Naglušnost ima 
dolgoročne posledice za otroke tako pri komunikacijskih sposobnostih, kot tudi pri 
izobraževalnih dosežkih in splošni kakovosti življenja.

Znano je, da posebne vrste antibiotikov, imenovani aminoglikozidi, povzročajo 
poškodbe notranjih delov ušesa, kar vodi do delne naglušnosti pri občutljivih otrocih. 
Ocenjuje se, da ima 1 od 500 otrok določeno mitohondrijsko mutacijo (m.1555A> G), 
zaradi česar imajo predispozicijo za hitro in trajno izgubo sluha po enem samem 
odmerku teh antibiotikov8,9.

Postnatalno testiranje za to intoleranco bo zdravniku omogočilo bolj informirano 
odločitev o vrsti antibiotičnega zdravljenja, ki ga predpiše za vašega otroka. Mogoče 
je uporabiti alternativne antibiotike  in se tako izogniti izgubi sluha pri otrocih, katerih 
testi so pokazali, da so dovzetni za ta posebna stanja.

Testiranje za naglušnost povzročeno z zdravili

Trenutno ni na voljo nobenih drugih testov; kar pomeni, da brez izvedbe genetskega 
testa se starši ne bodo zavedali vseh morebitnih nevarnosti ali reakcij, dokler njihov 
otrok ne razvije simptomov. Outlook ponuja staršem podrobnejši vpogled v otrokovo 
nagnjenost k naglušnosti povzročeni z zdravili, in tako omogoča pravi vpogled v 
zdravstvene zahteve otroka glede specifičnih zdravljenj na osnovi antibiotikov. To je 
preprost in neinvaziven test, ki ga je mogoče izvesti preden se pojavijo kakršni koli 
simptomi.
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Outlook in shranjevanje matičnih celic

Test Outlook se lahko opravi na podlagi brisa ustne sluznice ali kot del paketa za 
shranjevanje matičnih celic iz popkovnične krvi.

Matične celice so osnovni gradniki življenja in popkovnična kri vašega otroka je bogat 
vir teh dragocenih celic. S sposobnostjo regeneracije in zaščite telesa od znotraj se 
matične celice razvijejo v več različnih vrst krvnih celic in celic različnih tkiv.

Shranjevanje matičnih celic je proces zbiranja, obdelave in shranjevanja teh celic za 
uporabo v prihodnjih terapijah z matičnimi celicami. Trenutno se matične celice iz 
popkovnične krvi  uporabljajo za zdravljenje več kot 85 bolezni, vključno z rakavimi 
obolenji vezane na kri, kot so levkemija in genetska obolenja, kot je Fanconijeva 
anemija.

Popolnoma se ujemajo z vašim otrokom in imajo 25% možnost za ujemanje s 
sorojencem. Če bo kdaj potreba po zdravljenju z matičnimi celicami, ne bo čakanja in 
upanja za primernega darovalca, in ne bo nobenega strahu, da bi telo zavrnilo celice.
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Družina Lap

Ker želiva, da imajo najini otroci
omogočeno varno prihodnost, sva se

letos že drugič brez pomisleka odločila, da je
hramba matičnih celic otrok ena tistih stvari, ki jih za 

zagotavljanje varnosti kot starš sploh lahko postoriš. Zato 
na hrambo matičnih celic gledava kot na prvo investicijo 

za najina dva sončka. Za hrambo sva se po pregledu 
ponudnikov na trgu nedvomno odločila za podjetje
Future Health Slovenija, saj je edini ponudnik, ki je

del mednarodne mreže odlično akreditiranega 
podjetja. To nama daje občutek zaupanja v

podjetje predvsem glede na dejstvo, da
je hramba celic dolgoročna.
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Paket shranjevanja matičnih celic

Zakaj izbrati Future Health Biobank?

Ker želimo staršem zagotoviti čim širšo izbiro, je na voljo več različnih paketov za 
shranjevanje. Izbirate lahko med paketi, ki vključujejo shranjevanje matičnih celic iz 
popkovnične krvi in tkiva popkovice za različno število let in med premium paketom 
(shranjevanje matičnih celic iz popkovnične krvi in tkiva popkovnice ter Outlook test za 
novorojenčke).

Shranjenih imamo več vzorcev kot vse 
ostale banke v Veliki Britaniji skupaj

Najbolj akreditirana banka 
matičnih celic na svetu

HTA

Swissmedic

bsi.
ISO
9001

AABB

MHRA

HFEA

150.000vzorcev

več kot

iz 75 državpo svetu

• Shranjevanje matičnih celic iz 
 popkovnične krvi
• Shranjevanje matičnih celic iz
 tkiva popkovnice

•  Shranjevanje matičnih celic iz 
 popkovnične krvi
•  Shranjevanje matičnih celic iz
 tkiva popkovnice

PAKET SHRANJEVANJA
ZA 10 LET

PAKET SHRANJEVANJA
ZA 20 LET

• Shranjevanje matičnih celic iz 
 popkovnične krvi
• Shranjevanje matičnih celic iz tkiva 
 popkovnice
• Outlook test za novorojenčke

• Shranjevanje matičnih celic iz 
 popkovnične krvi
• Shranjevanje matičnih celic iz
 tkiva popkovnice

PAKET SHRANJEVANJA
ZA 25 LET PREMIUM PAKET

Obiščite našo spletno stran www.futurehealthslovenija.si, pišite nam na 
slovenija@fhbb.com ali nas pokličite na 051 77 11 77 za vse informacije in 
posebne ugodnosti.

Za splošne pogoje prosimo obiščite našo spletno stran.
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O Future Health Biobank
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Več izkušenj kot ostali

Future Health Biobank je največja britanska zasebna banka matičnih celic, shranjenih 
imamo več kot 150.000 vzorcev matičnih celic z vsega sveta. Naše izkušnje so pripeljale 
do ustanovitve enega najbolj tehnološko naprednih laboratorijev v Evropi in nam 
omogoča, da vzorcu vaše družine nudimo najboljšo možno oskrbo.

Globalna prisotnost

Poleg našega sedeža in laboratorija v 
Nottinghamu, Future Health upravlja 
drugo ustanovo v Chatelu v Švici, ki 
ponuja dodatno hrambo in rezervni 
laboratorij. Imamo pisarne v 40 državah 
po vsem svetu in smo do danes zbrali 
vzorce iz več kot 75 držav in tako postali 
vodilno svetovno podjetje v svetu 
shranjevanja matičnih celic.

Saj veste…
Tisti občutek, ko nenadoma

v trebuhu začutiš intenzivni gib
nekoga, ki ga boš spoznal šele, ko

bo preteklo devet mesecev,…
To je tisti občutek, ko se začneš

zavedati, kako čudežno je naše življenje
in kako bo ob tistem lepem trenutku to
malo bitjece postalo središče tvojega

življenja.
Takrat se zaveš, da si zanj želiš le vse 

najboljše. In seveda se to začne pri
zdravju. Matične celice so

zagotovo naložba
prihodnosti. 

Darja, Slovenija
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