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Nordic Laboratories og DNAlysis Biotechnology præsenterer

dnalife® certificeringskursus
Nordic Laboratories er en ledende distributør af laboratorie tests, placeret i Danmark, men med
kontorer i både Storbritannien og Sydafrika. Selskabet stræber efter at støtte og fremme individuel
sundhed.
Vores partnerskab med Dnalysis Biotechnology giver os mulighed for at udnytte molekylær teknologi
og videnskabelig viden indenfor forskning af det menneskelige genom til at hjælpe hvert individuelt
menneske.
DNALife gentests blev en del af vores analysepanel i begyndelsen af 2013. Siden da har vi arbejdet
intensivt og målrettet med udarbejdelse af brochurer, behandlermateriale og ikke mindst vores
certificeringskursus for professionelle behandlere. Kurset har til formål at kvalificere behandlere til at
tolke og viderebringe de gavnlige informationer fra DNALife profilerne.
Området inden for DNA testning er omfattende. Vi har derfor konstateret, at en personlig interesse og
en stor portion viden indenfor feltet er påkrævet, før testresultatet kan forstås og bruges konstruktivt i
sundhedsbehandlinger. Nordic Laboratories er af den overbevisning, at DNALife testresultaterne bør
formidles gennem kompetente behandlere, der er certificeret inden for området. Herved sikrer vi os,
at vore kunder får et positivt og brugbart udbytte af vores DNA tests.
Netop derfor afholdes certificeringskurser i DNALife med fokus på at kvalificere allerede dygtige
behandlere indenfor funktionel medicin.

Underviser
Umahro Cadogan
Kogebogsforfatter og funktionel ernæringsekspert
Umahro er ernæringsekspert med speciale i Funktionel Medicin, genetik,
gastronomi, sundhed og præstationsevne. Udover at have skrevet
adskillige kogebøger og sundhedsbøger, vejleder han private lige såvel
som erhvervsfolk i optimering af sundhed, sportspræstation og restituering.
Taget hans omfattende viden indenfor genetik og Funktionel Medicin i betragtning, har Umahro været
en stor del af udviklings- og evalueringsarbejdet vedrørende DNALife profilerne. I løbet af de sidste
par år har han brugt dem i sin kliniske praksis på syge patienter, professionelle atleter og personer
med krævende jobs og karriere, som har brug for at præstere og fungere optimalt.
Du kan læse mere om Umahro på www.umahro.dk eller www.blog.umahro.com.

’Umahros evne til at formidle de komplekse sider af nutrigenomics
er ekstraordinær. En meget imponerende underviser.’
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Forståelse af nutrigenomics
Ernæringsanbefalinger, baseret på DNA tilbyder en permanent løsning til at forstå hvilke
fødevaregrupper der er ’venner’ og hvilke der er ’fjender’.
Den primære årsag til den stigende opmærksomhed omkring Nutrigenomics er færdiggørelsen af
det Humane Genom Projekt, som sigter efter at sekvensere og kortlægge menneskets 20.500 gener.
Studier af specifikke gener udmønter i, ikke kun evnen til at udvikle ny medicin, men også nye måder
at forebygge specifikke sygdomme.
I den henseende er ernæring nu blevet anerkendt som et vitalt værktøj for forebyggelse af
sygdomme og diskuteres på verdensplan, særligt i udviklingslande hvor menneskets aldring og
livskvalitet er relevante emner for akademikere lige så vel som for Industrien.
Kostplaner bør ikke kun skræddersys med henblik på at rådgive om vægttab men også for at undgå
cardiovaskulære sygdomme og forebyggelse af diverse livsstilssygdomme, såsom kræft.

Kursets læringsmål
Kompensering for genetiske variationer (SNPs) med livstils- og kostmæssige anbefalinger
(Nutrigenomics)
Udvikling af specifikke kostplaner, som understøtter individets genetik
Skræddersy individuelle og præventive protokoller
Udnytte genetiske tests i praksis og forstå hvilke tests der er relevante (hvornår og til hvem)
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KURSUS PROGRAMMET

Dag 1
DNA Health
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduktion til genetik og sundhed
Nutriogenetics and nutriogenomics
Epigenetics
Forskellen mellem Single nucleotide polymorphisms (SNPs) og mutationer
En Funktionel Medicinsk tilgang til kardiovaskulære sygdomme og påvirkningen af SNP’er på vores
lipid metabolisme
Methylering og sundhed
Oxidative stress og sundhed
Påvirkningen af SNP’er på produktionen af cytokiner og håndtering af ukontrolleret inflammation
Genetisk indflydelse på sundheden af knogler, led og ligamenter, samt vitamin D følsomhed
Genetisk indflydelse på insulin resistens og overvægt

Dag 2
DNA Oestrogen og DNA Diet
•
•
•
•
•
•
•
•

En Funktionel Medicinsk tilgang til diagnosen og håndteringen af østrogen relaterede sygdomme
Introduktion til DNA Diet
Absorption, fedt lagring og metabolism
Regulering af metabolism, spise adfærd, smagsfølsomhed, afhængighed og overspisning
Insulinfølsomhed og regulering af energiindtag
Træningsrespons
Døgnrytme
Inflammation

Dag 3
DNA Sport
• Den genetiske indflydelse på ydeevnen af udholdenhed og styrke.
• Den genetiske indflydelse på restitution
• Den genetiske påvirkning af skader og inflammation
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DNALIFE PROFILERNE

DNA Health henvender sig primært til personer, som ønsker at optimere deres generelle sundhed.
Testen giver indblik i, hvilke næringsstoffer og livsstilsstrategier personen bør være ekstra
opmærksom på, med henblik på at opnå et godt helbred.
DNA Health har til formål, at optimere menneskets sundhedsmæssige velbefindende, ved at gøre
dem i stand til at træffe bedre kost- og livsstilsvalg. Ved at kombinere viden om den menneskelige
genetik, samt viden om ernæring-, motion-, og miljøpåvirkninger, er det nu muligt på en struktureret
måde, at forebygge livsstilssygdomme, frem for at behandle dem når de er brudt ud.
DNA HEALTH TESTER FOR 26 GENVARIATIONER INDEN FOR FØLGENDE OMRÅDER:
• Hjertesundhed
Har betydning for dannelsen, fordelingen og omsætningen af fedt og dermed også kolesterol,
hvilket har betydning for din hjertekar-sundhed.
• Methylering
Har betydning for din genetiske sundhed og kvaliteten af dine afgiftningsprocesser.
• Afgiftning
Kortlægger vigtige enzymer, som er ansvarlige for eliminering og udskillelse af affaldsstoffer og
toksiner.
• Oxidativt stress
Belyser kroppens evne til at producere antioxidanter, som bekæmper stress, inflammation og
ophobning af affaldsstoffer i kroppen.
• Inflammation
I hvilken grad din krop producerer og responderer på inflammation
• Knoglesundhed
Giver indblik I kroppens evne til at optage og omsætte D vitamin og kalk, hvilket har betydning for
opbygning og vedligeholdelse af knoglevæv
• Insulinresistens
Kortlægger din insulinfølsomhed og dermed din risiko for udvikling af Type-2 diabetes

Side 5

Laboratorieanalysen DNA Diet henvender sig primært til personer, der har problemer med vægttab
og vægtvedligeholdelse. Testen anbefales særligt personer, som har en formodning om, at de kan
være genetisk disponeret for overvægt.
Som behandler vil du opleve DNA Diet som et ekstra værktøj til at kunne planlægge individuelt
tilpassede kost- og træningsprogrammer, med henblik på at forebygge og behandle overvægt.
DNA Diet kortlægger genvariationer, som påvirker stofskifte -og forbrændingsprocesserne i kroppen
og beskriver, hvordan disse variationer fungerer i samspil med kost og miljømæssige påvirkninger. Ud
fra selve testresultatet, foreslår DNA Diet både kost-, trænings- og livsstilsændringer, som kan påvirke
regulering af vægt, stofskifte, fedtforbrænding og fedtdeponering. Disse forslag kan inddrages som
led i et behandlingsforløb.
DNA DIET TESTER FOR 13 GENVARIATIONER INDEN FOR FØLGENDE OMRÅDER:
• Stofskifte- og forbrændingsprocesser
Hvordan du optager og forbrænder fedt.
• Sult- og mæthedsregulering
Kroppens egen sult- og mæthedsregulering samt insulinfølsomhed.
• Træningsrespons
I hvilken grad din krop er villig til at frigive fedt fra dine depoter under fysisk aktivitet.
• Døgnrytme
I hvor høj grad udefrakommende stimuli har indflydelse på din nattesøvn, og dermed kan påvirke
kroppens naturlige vægtregulering.
• Inflammation
Høje inflammationsniveauer gør det vanskeligt at igangsætte og vedligeholde et vægttab.
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DNA Sport henvender sig til sportsaktive personer, professionelle såvel som motionister, der
ønsker hjælp til, hvordan de bedst muligt kan opnå og udnytte deres fysiologiske potentiale. Testen
anbefales særligt til atleter, som har dårlig præstationsrespons på et ellers velovervejet og tilrettelagt
træningsprogram. DNA Sport kortlægger genvariationer, der kan påvirke menneskets fysiologiske
potentiale, herunder hvorvidt den individuelle atlet er genetisk disponeret for udholdenhedstræning
eller mere styrke-orienteret træning, atletens restitutionshastighed, samt disponering for
inflammationstilstande og skader.
DNA FIT TESTER 19 GENVARIATIONER INDEN FOR FØLGENDE OMRÅDER:
• Styrke og udholdenhed
Fortæller dig om din genetiske evne til at kunne opbygge muskelmasse, arbejde ved høj intensitet
og graden af din eksplosive styrke. Endvidere får du indblik i dit udholdenhedspotentiale, herunder
din evne til at danne flere kapilærer/blodkar og din evne til at vedligeholde et lavt blodtryk.
• Bindevævsskader
Belyser sandsynligheden for udvikling af skader i ligamenter, bindevæv og andet blødt væv, samt
risiko for knogleslitage og brud.
• Restitutionsevne
Giver dig indblik i din restitutionsevne og risiko for udvikling af inflammation. Ydermere belyses
hvilke kost- og antiinflammatoriske strategier du kan drage fordel af, med henblik på at optimere din
præstation, samt undgå overtræning og skader.
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DNA Oestrogen giver informationer om genvariationer i relation til risiko for udvikling af bestemte
kræfttyper som bryst- og prostatakræft. Der er observeret adskillige risiko variabler i udviklingen af
kræft, herunder kroppens omsætning af steroid hormoner, samt fase I og II afgiftningsprocesserne.
Undersøgelser af genvariationer der relaterer til disse biologiske processer, hjælper til at identificere
personer, som i højere grad kan være udsat for uhensigtsmæssig omsætning af østrogener og
kræftfremkaldende stoffer.
Ved at forstå det enkelte menneskes genetik, har vi større mulighed for at kortlægge kost- og
livsstilsanbefalinger, der kan understøtte de gener som enten koder for hæmmet funktion eller som
ganske enkelt mangler.
DNA Oestrogen tester 10 gener, involveret i østrogen biosyntesen, østrogen metabolismen og i fase I
og fase II afgiftningsprocesserne.
Testresultatet ledsages af kost- og livsstilsanbefalinger, som kan kompensere for de gener, der ikke
koder for optimal funktion.
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