
Оптимално здраве за цял живот

Добре  дошли във Вашия доклад NGEstrogen

След вземането на проба за генетично изследване от устната Ви кухина, посредством тампон, използваме процес, 
наречен полимеразна верижна реакция (PCR), който копира Вашата ДНК многократно до получаването на 
количество, достатъчно за анализиране на генетичния Ви материал. След това идентифицираме уникалните ДНК 
секвенции в някои от Вашите гени.

Значителни вариации между отделните хора се наблюдават в биологични области, участващи в метаболизма на 
канцерогените, метаболизма на стероидните хормони и фаза I и II на детоксикацията. Генните вариации, участващи 
в тези биологични процеси, спомагат за идентифицирането на субпопулация от мъже и жени с повишено 
излагане, в рамките на техния живот, на естрогени, естрогенни метаболити и други канцерогени. Разбирането 
на генетичните вариации на определен пациент е необходимо за предприемане на целенасочени промени в 
хранителния режим, начина на живот и за извършване на подходяща хормонална интервенция. 

Дата на раждане: Дата на доклада: Номер на пробата:

Насочващ специалист: NutriGen Ltd
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Да разберем генетиката 
Преди да прочетете пълните си резултати, отделете няколко минути за да прегледате общата 
информация. Това ще Ви помогне да разберете резултатите си и ще спомогне да използвате по-
ефективно персонализирания си доклад. 

Какво представляват гените?
Гените са сегменти ДНК, които съдържат инструкциите, от които тялото Ви се нуждае, за да произвежда 
всеки от хилядите протеини, необходими за поддържане на живота. Всеки ген се състои от комбинации 
от „букви“, които съставят Вашия генетичен код. Този код предоставя инструкции за производството на 
протеините, които са необходими за правилното развитие и функциониране на тялото. 

Какво представляват генните вариации? 
С изключение на еднояйчните близнаци, всички хора имат малки разлики (вариации) в генетичния 
си код. Именно тези разлики правят всеки един от нас уникален. Пример за генетична вариация 
е замяната на една „буква“ с друга. Тези вариации могат да доведат до промени в произвежданите 
протеини. Например буква „C“ може да бъде заменена с буква „G“ на определено място в генетичния 
код. Когато вариацията засяга само една генетична „буква“, тя се нарича еднонуклеотиден 
полиморфизъм (Single Nucleotide Polymorphism, SNP). Вариациите обаче могат да засегнат и повече от 
една „буква“. 

Лоши ли са генните вариации? 
Принципно се счита, че генните вариации не са нито добри, нито лоши. Те са просто разлики в 
генетичния код. Важно е да се разбере на какви вариации сме носители, за да можем да направим 
подходящи промени в начина си на живот. 

Как да разчетете резултатите си
Следващите няколко страници съдържат Вашите генетични резултати. Вляво виждате името и 
описанието на гена. Вдясно се намира Вашият специфичен резултат и обяснение на резултатите, 
свързаните с тях рискове и препоръки за хранителен режим и начин на живот. Въздействието може да 
се определи от цвета на кръга (вижте легендата по-долу).

Без въздействие Слабо въздействие Умерено въздействие Силно въздействие
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Обобщение на резултатите

Наименование 
на гена Генетична вариация Вашият резултат Въздействие на 

гена

CYP1A1 Msp1 T>C

CYP1A1 A>G Ile462Val

CYP1B1 C>G Val432Leu

CYP17A 34 T>C

MnSOD 47 T>C Ala16Val)

GSTM1 Инсерция/Делеция

GSTT1 Инсерция/Делеция

COMT 472 G>A (Val158Met)

MTHFR 677 C>T

SULT1A1 638 G>A Arg213His

NQ01 609 C>T

ФАКТОР V G1691A

TT

AA

CC

TC

TT

Отсъстващ

Присъства

AA

CC

GA

TT

GG

Установената в този анализ комбинация от генни вариации показва, че естрогенната
детоксикация при Вас вероятно не функционира достатъчно ефективно и е
препоръчително да вземете допълнителни мерки.
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Резултати от теста

CYP1A1  Msp1 T>C
Генът CYP1A1 кодира фаза 1 цитохром 
P450 ензим, който превръща 
прокарциногени от околната среда, като 
полициклични ароматни въглеводороди 
(PAH) и ароматни амини, в реактивни 
посредници с карциногенен ефект. Освен 
това CYP1A1 участва и в оксидативния 
метаболизъм на естрогените, което 
вероятно играе важна роля в етиологията 
на рака на гърдата и простатата. Ензим 
CYP1A1 катализира 2-хидроксилация 
на естрадиол (E1 и E2) в няколко 
допълнителни чернодробни тъкани, 
включително и тъканите на гърдата. 
Ензимът участва и в активирането на 
цигарения дим и замърсителите от 
храната и околната среда, както и в 
производството на карциногени.

CYP1A1  Ile462Val A>G
Генът CYP1A1 кодира фаза 1 цитохром 
P-450 ензим, който превръща 
прокарциногени от околната среда, като 
полициклични ароматни въглеводороди 
(PAH) и ароматни амини, в реактивни 
посредници с карциногенен ефект. Освен 
това CYP1A1 участва и в оксидативния 
метаболизъм на естрогените, което 
вероятно играе важна роля в етиологията 
на рака на гърдата и простатата.

Вашият резултат:

Вашият резултат:

TT

AA

Не се установява генетична вариация в локуса на Msp1 T>C.

Не се установява генетична вариация.
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CYP1B1  1294 C>G
Ензим CYP1B1 катализира 
4-хидроксилирането на естрадиола и 
активира много полициклични ароматни 
въглеводороди (PAH) и арил амини.

Вашият резултат:

CYP17A  34 T>C
CYP17A медиира действието на стероид 
17α-хидроксилаза и 17,20-лиаза и 
катализира скоростоопределяща стъпка 
в овариалната и адренална биосинтеза, 
което води до синтеза на прекурсор 
дехидроепиандростерон. Алел C 
причинява ускоряване на ензимната 
активност, като по този начин увеличава 
количеството на бионаличния естроген.

Вашият резултат:

NQ01  609 C>T
NADP(H:) хинон оксиредуктаза 1 (NQO1), 
често наричан „хинон редуктаза“, 
участва предимно в детоксикацията 
на потенциално мутагенни и 
карциногенни хинони, намиращи се в 
цигарения дим, храната и естрогенните 
метаболити. NQO1 защитава клетките от 
оксидативен стрес чрез поддържане на 
антиоксидантните форми на убихинона и 
витамин E.

Вашият резултат:

CC

TC

TT

Не се установява генетична вариация в локуса на 1294 C>G.

При носителите на алел C може да бъде постигната
благоприятна модулация на естрогенния метаболизъм чрез
промени в хранителния режим и начина на живот. Основните
интервенции включват увеличаване количеството на
неразтворимите фибри, избягване на рафинирани
въглехидрати, увеличаване приема на фитоестрогени,
отслабване и повече физически упражнения. Освен това
определени нутриенти и макронутриенти успешно редуцират
естрогенното натоварване, като поддържат предпочитани
естрогенови пътища. Списък с тях може да намерите в края на
доклада.

Вариацията е преход C-към-T, който води до замяна на
аминокиселинен остатък пролин със серин в кодон 187 в
белтъка. При алел T се наблюдава значително понижена
ензимна активност. В сравнение с дивия тип CC,
хомозиготният генотип TT има само 2% – 4% от активността на
хинон редуктаза. При генотип TT съществува повишен риск от
бензенова токсичност и от развитие на определени видове
рак, включително рак на гърдата, дебелото черво и стомаха,
особено при излагане на цигарен дим.
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GSTM1  Инсерция/Делеция
Глутатион S-трансфераза M1 е 
биологично най-активният член на 
суперсемейство ензими глутатион 
S-трансферази. Той участва в етап II на 
чернодробната детоксикация и отговаря 
за премахването на ксенобиотиците, 
карциногените и продуктите на 
оксидативния стрес. Тези ензими участват 
в конюгация от фаза 2 на естроген хинони 
с глутатион.

Вашият резултат:

COMT  472 G>A or Val158Met
Разтворим катехол-O-метилтрансфераза 
(S-COMT) подпомага контролирането на 
нивата на определени хормони и участва 
в метилирането и дезактивирането 
на катехолни естрогени. Изглежда, че 
натрупването на естрогенни метаболити 
допринася за повишаване риска от рак 
на гърдата чрез оксидативно увреждане 
на ДНК.

GSTT1  Инсерция/Делеция
Глутатион S-трасферази (GST) са 
семейство мултифункционални 
ензими, участващи в метаболизма на 
различни ксенобиотични вещества, 
включително канцерогени, свързвани 
с рака на гърдата. Тези ензими участват 
в конюгацията на естроген хинони с 
глутатион.

Вашият резултат:

Вашият резултат:

Отсъстващ

Присъства

AA

След делеция се наблюдава отсъствие на ензима, което води
до намалена способност за чернодробна детоксикация и
понижен метаболизъм на хиноните.

Дейността на GST частично се индуцира от зеленчуци от
семейство Кръстоцветни и Лукови. Трябва да се увеличи
значително приемът им, за да се подпомага ензимната
активност на други GST ензими, с цел компенсиране на
намалената активност. Препоръчва се ежедневен прием. Ако
не може да се осигури адекватен прием чрез хранителен
режим, да се помисли за допълнителен прием на
дииндолилметан (DIM). Също така препоръчваме хранителен
режим, богат на антиоксиданти, и избягване на токсини от
храни и околната среда.

Алел A се асоциира с три до четири пъти по-ниска
метилираща активност на ензима COMT.

При носителите на алел A може да се постигне благоприятна
модулация на естрогенния метаболизъм чрез модификации в
хранителния режим и начина на живот. Основните
интервенции включват увеличаване количеството на
неразтворимите фибри, контрол на приема на мазнини чрез
храната, увеличаване приема на фитоестрогени, отслабване и
повече физически упражнения. Освен това определени
нутриенти и макронутриенти успешно редуцират
естрогенното натоварване, като поддържат предпочитани
естрогенови пътища. Списък с тях може да намерите в края на
доклада.

Наблюдава се наличие на ген GSTT1.
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MTHFR  677 C>T
Метилентетрахидрофолат редуктаза 
(MTHFR) е ключов ензим в метаболитния 
път на фолатите. Понижената активност 
оказва влияние върху процесите на 
синтез, репарация и метилиране на ДНК.

Вашият резултат:

Test results continuedSULT1A1  638 G>A
Сулфотрансфераза 1A1 (SULT1A1) участва 
в дезактивирането на естрогените и 
биоактивирането на хетероцикличните 
амини и полициклични ароматни 
въглеводороди.

MnSOD  Ala16Val or -28 C>T
Ензимът SOD2 разрушава свободните 
радикали, които обикновено се 
произвеждат в клетките и които са 
вредни за биологичните системи. По 
този начин ензимът извършва важна 
антиоксидантна дейност вътре в клетката, 
особено в митохондриите.

Вашият резултат:

Вашият резултат: TT

CC

GA

Не се установява генетична вариация в локуса на 677 C>T.

При носители на алел A се наблюдава значително понижена
активност на този ензим, по-голям риск от развитие на
постменопаузален рак на гърдата, особено при наличието на
наднормено тегло и продължително излагане на ендогенни
хормони.

Промени в хранителния режим и начина на живот могат да
доведат до благоприятна модулация на естрогенния
метаболизъм при носители на алел А. Основните интервенции
включват увеличаване количеството на неразтворимите
фибри, избягване на рафинирани въглехидрати, увеличаване
приема на фитоестрогени, отслабване и повече физически
упражнения. Освен това определени нутриенти и
макронутриенти успешно редуцират естрогенното
натоварване, като поддържат предпочитани естрогенови
пътища. Списък с тях може да намерите в края на доклада.

Съществуват доказателства, че при хора, при които тази
вариация липсва, т.е. тези с липсващ алел Т, които консумират
по-малко плодове и зеленчуци, се наблюдава повишен риск от
развиване на заболявания, включително рак на гърдата.
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FACTOR V  G1691A
Фактор V функционира като кофактор, 
за да позволи на фактор Xa да активира 
ензима тромбин, който на свой ред 
разцепва фибриноген, за да се синтезира 
фибрин. Фибрин се полимеризира, за 
да сформира плътната мрежа, която 
представлява по-голямата част на 
кръвния съсирек.

Активиран протеин C (aPC) е естествен 
антиокоагулант, чието действие 
ограничава съсирването, като разцепва 
и разгражда фактор V. Генната мутация 
на фактор V Leiden се характеризира 
със слаба антикоагулираща реакция 
към aPC и с повишен риск от 
венозен тромбоемболизъм (ВТЕ). 
Дълбоката венозна тромбоза (ДВТ) 
е най-често срещаният вид венозен 
тромбоемболизъм, който най-често 
засяга краката, но може да се прояви и в 
други части на тялото, например мозъка, 
очите, черния дроб и бъбреците.

Вашият резултат: GG

Не се установява генетична вариация в локуса на 1691 G>A.
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Хранене и естроген
Ако се наблюдава генна вариация с умерено или силно въздействие при COMT, SULT1A1 или CYP17A, 
се препоръчват следните, свързани с режима на хранене, мерки за да се намали естрогенното 
натоварване на организма, като се поддържат предпочитаните естрогенни пътища:

• За да се разгради естрогенът до благоприятен 2-OH метаболит, трябва да се приема естествена форма 

на 3,3’-дииндолилметан (DIM) или значително да се увеличи приемът на кръстоцветни зеленчуци 

(карфиол, броколи, зеле, брюкселско зеле).

• Препоръчително е в хранителния режим да се включат фитоестрогени поради голямото им 

положително въздействие върху синтеза и метаболизма на естрогена. Такива фитоестрогени са 

изофлавоните и лигнините. Изофлавоните се съдържат главно в соеви продукти, бобови растения, 

алфалфа, детелина, корени на лакрица и кудзу и включват вещества като генистеин, еквол и 

пуерарин. Лигнините представляват неразтворими фибри, които се съдържат в лененото семе, 

пълнозърнестите продукти, бобовите растения и семената. 

• Трябва да се приема достатъчно магнезий и витамин Е. 

• Други микро- и фитонутриенти, които оказват благоприятно въздействие върху естрогенния 

метаболизъм, са калциев Д-глюкарат, куркумин, полифеноли, съдържащи се в зеления чай и 

Д-лимонен. 



Рискове и ограничения 
DNAlysis Biotechnology разполага с лаборатория, където с установени по стандарт, ефективни процедури за обработка на проби, където се изпълняват ефективни протоколи за защита от технически 
и оперативни проблеми. Все пак, както при всички лаборатории, е възможна появата на лабораторни грешки. Примери за такива са грешно маркиране или замърсяване на ДНК проби, получаване на 
доклад, който не може да бъде интерпретиран, или други оперативни лабораторни грешки. В редки случаи и при независещи от DNAlysis Biotechnology обстоятелства получаването на специфични 
резултати за SNP би могло да е невъзможно. 

Свържете се с нас: NutriGen • Ул. Юнак 24, Ет.7  • 1612 София •  България 

Denmark Office: Nygade 6, 3.sal • 1164 Copenhagen K • Denmark

South Africa Office:  North Block • Thrupps Centre • 204 Oxford Rd • Illove 2196 • South Africa

UK Office:   11 Old Factory Buildings • Battenhurst Road • Stonegate • E. Sussex • TN5 7DU • UK

   Тел: +359 8888 422 00 

Tlf: +45 33 75 10 00

 Tel: +27 (0) 11 268 0268

 Tel: +44 (0) 1580 201 687

E-mail: office@nutrigen.bg 

info@dnalife.healthcare
www.dnalife.healthcare
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