
RIDA®PRECISION ABCB1 Real-Time PCR Kit 





• При около 60% от пациентите, проявяващи симптоми на депресия, 
лечението с антидепресанти е неуспешно 

 

• Антидепресантите могат да окажат желания ефект едва когато успеят 
да преодолеят кръвно-мозъчната бариера и да достигнат до клетките 
на мозъка в определена концентрация 

 

• Полиморфизми в ABCB1 гена, кодиращ транспортерен белтък P-
гликопротеин, оказват влияние върху това дали дадено вещество ще 
се траснпортира в мозъка и в каква концентрация 

 

• 70% от използваните в медицинската практика антидепресанти са 
субстрати на продукта на ABCB1 гена 

 

• Тяхната концентрация в мозъка и ефективност на действие зависят от 
индивидуалните генетични характеристики на всеки един пациент 

 

 

 
Антидепресантите и Гените 

 



Какво представлява ABCB1 тестът? 

 
• Иновативен фармакогенетичен тест, базиран на Real-Time PCR 

технология, за детекция на полиморфизми в ABCB1 гена, които 
определят индивидуалния отговор на пациента към лечението и 
ефективността на терапията 

 

• ABCB1 тестът има за цел да подпомогне специалистите при избора 
на подходящ медикамент на лечение, който да бъде най-ефективен и 
безопасен за пациента 

 

• Разработен от учени от Института по психиатрия “Макс Планк“ 

 

• През 2016г. ABCB1 тестът е включен в препоръките и алгоритъма за 
лечение на депресивни състояния в Швейцария. Съгласно тях, 
ABCB1 тестът следва да бъде прилаган в следните случаи: 

       1) преди започване на терапия с антидепресанти 

       2) при неуспешна терапия с медикамент(и) и необходимост от      
           промяна на лечението 

 

 

 

 

 



Алгоритъм на диагностика и лечение 

 
 

 

 

 

• Генотипиране и определяне на генетичните варианти в ABCB1 гена, 
предопределящи вида на терапията 

 

• Вариант 1 (25% от пациентите) – пациентът може да се повлияе 
успешно от лечение с антидепресанти, субстрати на P-гликопротеин, 
прилагани в стандартни дози, съгласно клиничните препоръки 

 

• Вариант 2 (75% от пациентите) – необходимо е увеличаване на 
дозата на антидепресанта (в случай че той е субстрат на P-
гликопротеин) или изписване на медикамент от друга група 
(несубстрати на P-гликопротеин) 

 

 

 



Предимства на ABCB1 теста 

 

• Повишаване успеваемостта на лечението с антидепресанти 

 

• Намаляване на времето за настъпване на ремисия 

 

• Редуциране на броя на използваните медикаменти и честата им смяна 
вследствие неефективността им на действие 

 

• Намаляване на риска от възвръщане на симптомите на депресия 

 

• Редуциране изявата на нежелани странични лекарствени реакции и 
ефекти 

 

• Намаляване на разходите за лечение 

 

 



 
Принципна схема на работа 

 

Изолиране на ДНК 
Провеждане на 

мултиплексен Real-Time PCR 

Анализ на данните с 
RIDA®SEEK софтуер 

Вземане на проба кръв 

Оптимизиране на 
терапията 
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