
Оптимално здраве за цял живот

Добре  дошли във Вашия доклад NGHealth

Въведение
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. Определени изменения (полиморфизми) в тези гени са подробно изучени, 
като са намерени доказателства в подкрепа на връзката между тези полиморфизми и риска от развиването на 
определени хронични заболявания или промени в метаболитните процеси. След като установим наличието или 
отсъствието на тези полиморфизми, ние сме в състояние да направим качествена оценка на определени здравни 
рискове, свързани със специфичните гени. За да се направи пълна оценка на рисковете за здравето, заедно с 
генетичния профил трябва да се вземат предвид и факторите от околната среда (хранителен режим и начин 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 по следния начин:

Без
въздействие

Слабо 
въздействие

Умерено 
въздействие

Силно 
въздействие

Благоприятно 
въздействие

        

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

Насочващ специалист: NutriGenLabs EOOD
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Таблица с приоритети
На всяка биологична област съответства приоритетен рейтинг – нисък, среден или висок приоритет, за да можете 

да разберете върху кои области да се фокусирате. 

В зависимост от тестваните гени, биологична област с нисък приоритет означава, че няма нужда от повече 

поддръжка от стандартните здравни препоръки. Биологична област с умерен или висок риск означава, че има 

нужда от повече поддръжка, като например подходящ хранителен режим, нутрацевтични мерки и промени в 

начина на живот, за да се компенсират дисбалансите в тази област, причинени от гените, които носите. 

Биологична област Приоритет

Липиден метаболизъм

Метилиране

Детоксикация

Възпаление

Оксидативен стрес

Здраве на костите

Инсулинова чувствителност
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Резултат - обобщение
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Реакции към храни - обобщение
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Метаболизъм на витамини -обобщение
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Биологична област Наименование 
на гена Генетична вариация Вашият резултат Въздействие на гена

Липиден метаболизъм

LPL 1595 C>G

CETP 279 G>A

APOC3 3175 C>G

APOE E2/E3/E4

PON1 A>G

Метилиране

MTHFD1 1958 G>A

MTHFR
677 C>T

1298 A>C

MTR 2756 A>G

MTRR 66 A>G

CBS 699 C>T

COMT 472 G>A

Детоксикация

CYP1A1
Msp1 T>C

Ile462Val A>G

GSTM1 Инсерция/Делеция

GSTP1 313 A>G

GSTT1 Инсерция/Делеция

NQ01 C>T

Възпаление

IL-6 -174 G>C

TNFA -308 G>A

IL-1A 4845 G>T

IL-1A -889 C/T

IL-1B 3954 C>T

IL-1B -511 A>G

IL-1RN 2018 C>T

Оксидативен стрес

eNOS 894 G>T

MnSOD/SOD2 47 T>C (Val16Ala)

CAT -262 C>T

GPX1 C>T

Здраве на костите
VDR

Fok1 T>C

Bsm1 G>A

Taq1 C>T

COL1A1 1546 G>T

Таблица с обобщение на резултатите

CC

E3/E3

CG

AA

AA

AA

TC

AA

AA

TT

GA

AA

Инсерция

AA

Инсерция

AA

TT

GG

TG

TC

TT

GG

CC

GG

TT

TC

CC

CG

CT

CC

GG

CC

AA
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Биологична област Наименование 
на гена Генетична вариация Вашият резултат Въздействие на гена

Инсулинова 
чувствителност

PPARG Pro12Ala or C>G

TCF7L2 rs7903146 C>T

SLC2A2 Thr110Ile

FTO rs9939609 T>A

Претоварване с желязо HFE C282Y & H63D

Чувствителност към 
кофеин CYP1A2 A>C

Метаболизъм на 
полиненаситени мазнини FADS1 rs174537 G>T

Чувствителност към сол
ACE I/D

AGT T>C

Горчив вкус TAS2R38
145 C>G 
785 C>T
886 G>A

Непоносимост към 
алкохол ALDH2 rs671 G>A

Лактозна непоносимост MCM6 −13910C>T

Глутенова непоносимост HLA DQ2/DQ8

Витамин А BCO1
G>T

Ala379Val C>T

Витамин D

CYP2R1 A>G

GC
T>G

1296 G>T

Витамин B12 FUT2 Gly258Ser G>A

Витамин C GSTT1 Инсерция/Делеция

Таблица с обобщение на резултатите

Инсерция

CC

CC

TT

282CC & 63HH

CC

DQ2.2 & DQ8

TT

CC

AG

GT

TG

AA

AA

GG

DD

TC

Medium Taster

GG

CC



 Стр. 8 от 31

Липиден метаболизъм
Сърдечното здраве зависи от комплексен баланс от фактори, свързани с околната среда, начина на хранене и гените. 
Определени гени оказват влияние върху нивата на LDL и HDL холестерола; повишени нива на LDL холестерол, 
известен още като „лош“ холестерол, и понижени нива на HDL или „добър“ холестерол, се асоциират с повишен 
риск от сърдечносъдови заболявания.

Наименование 
на гена

Генетична 
вариация

Вашият 
резултат

Въздействие 
на гена

LPL 1595 C>G

CETP 279 G>A

APOC3 3175 C>G

APOE E2/E3/E4

PON1 A>G

LPL  1595 C>G
Липопротеин липазата е ензим, който се намира 
предимно в клетките на съдовия ендотел. Отговорен 
е за отстраняване на липидите от циркулацията 
чрез хидролизиране на триглицеридите, намиращи 
се в структурата на липопротеините с много 
ниска плътност (VLDL), до свободни мастни 
киселини. Вариант 1595 C>G е важен индикатор за 
разпределението на мазнините, плазмените липиди и 
концентрацията на инсулин в кръвта.

Вашият резултат:

Вашият резултат:

Вашият резултат:

CETP  279 G>A
Холестерол-естер-трансфер протеинът играе ключова 
роля в метаболизма на липопротеините с висока 
плътност (HDL) и улеснява обмяната на липиди 
между липопротеините, което води до поглъщане 
на холестерол от страна на хепатоцитите (обратен 
холестеролов транспорт). Високата концентрация на 
CETP в плазмата се асоциира с намалена концентрация 
на HDL. CETP е важен и независим рисков фактор за 
коронарна болест на сърцето.

APOC3  3175 C>G
Аполипопротеин C3 е от важно значение за 
холестеролния метаболизъм, тъй като инхибира 
липопротеин липазата и чернодробната липаза, 
забавяйки катаболизма на богати на триглицериди 
частици.

CC

CC

E3/E3

CG

CG

AA

AA

AA

Анализът не установи генетични вариации в локуса на 1595
C>G.

Алел 279 A се асоциира с понижени нива на CETP в плазмата,
по-високи нива на HDL холестерол и по-малък риск от
сърдечносъдови заболявания.
Хранителен режим, богат на алфа-линоленова киселина (ALA)
и беден на холестерол, е ефективен за намаляване на VLDL и
LDL холестерола при индивиди с генотипи GA и AA.
Носителите на генотип АА като цяло не са особено
чувствителни към терапия със статини.

Алел G се свързва с повишени нива на триацилгицерол и
холестерол в плазмата, както и с повишена концентрация на
APOC3. При носителите на алел G се наблюдава почти
четворно по-голям риск от развитие на
хипертриглицеридемия. Те обаче реагират добре на промени
в хранителния режим. Препоръчва се да се намали приемът
на наситени мазнини и да се увеличи приемът на
мононенаситени мазнини. При повишаване нивото на
триглицеридите да се промени приемът на въглехидрати.
Носителите на алел G могат също така да реагират добре на
терапия със статини.
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APOE  E2/E3/E4
Аполипопротеин E играе мултифункционална роля 
в метаболизма на липопротеините и е необходим за 
нормалния катаболизъм на богати на триглицериди 
съставни части на липопротеините. Има два 
еднонуклеотидни полиморфизма (SNP), образуващи 
три алелни изоформи, които оказват влияние на 
протеиновата конформация и вследствие на това – 
на рецептор-свързващата активност и афинитета на 
липопротеините към APOE протеин.

PON1  A>G
PON1 кодира гликопротеиновия ензим пароксоназа. 
PON1 предпазва LDL и HDL от окисление – вероятнo 
чрез хидролиза на фосфолипидите или холестерил-
естер-хидропероксидите, като по този начин 
предотвратява атерогенезата. Понижената активност 
на PON в серума се свързва с риск от коронарна 
болест на сърцето.

Липиден метаболизъм – продължение

Вашият резултат:

Вашият резултат:

E3/E3

AA

E3 е неутралната изоформа.

Не се установява вариация. Генотип AA показва нормална
активност на PON1.
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Метилиране
Витамините от група В предоставят градивните елементи за нарастващите клетки, които непрестанно се обновяват 
и играят важна роля в много физиологични процеси. Освен това витамините от група B предоставят някои от 
химичните съединения, необходими за защита на гените ни, така че нашата ДНК да не се поврежда от износването 
и изхабяването, възникващи по време на нормалния живот на клетките ни. Витамините от група Б, включително 
фолат, витамини B6 и B12, спомагат за създаването на нова ДНК за постоянно нарастващи и обновяващи се клетки. 
Витамините от група B също така участват в процеса по активиране и дезактивиране на много гени и спомагат за 
възстановяването на ДНК. Процесът на възстановяване (репарация) на ДНК се нарича метилиране. Метилирането 
използва процеса на „даряване“ на метилова група на субстрат. Метиловата група се състои от един атом въглерод, 
свързан с три водородни атома (CH3). Въпреки че витамините от група В са необходими само в малки количества, 
те са от решаващо значение за метилирането и създаването на нова ДНК.

Наименование 
на гена

Генетична 
вариация

Вашият 
резултат

Въздействие 
на гена

MTHFD1 1958 G>A

MTHFR
677 C>T

1298 A>C

MTR 2756 A>G

MTRR 66 A>G

CBS 699 C>T

COMT 472 G>A

MTHFR  677 C>T
Метилентетрахидрофолат редуктазата (MTHFR) е 
ключов ензим за метаболизма на фолатите, който 
насочва приеманите с храната фолати към ДНК 
синтеза или реметилиране на хомоцистеин.

Вашият резултат:

MTHFD1  1958 G>A
Холинът, основно хранително вещество, играе 
централна роля в много физиологични пътища 
в организма, включително метаболизъм на 
хомоцистеин, синтез на невротрансмитери, както и 
междуклетъчна сигнализация и транспорт на жлъчни 
киселини и липопротеини. Нуждите от холин варират 
в зависимост от пол, възраст, ниво на физическа 
активност и генотип.

Кодира протеин, който има три различни ензимни 
активности; 5,10-метилентетрахидрофолат 
дехидрогеназа, циклохидролаза и синтетаза.Това са 
ензимни реакции на превръщане на 1-въглеродни 
производни на тетрахидрофолат, които са субстрати за 
метионин, тимидилат и de novo пуринови синтези.

Вашият резултат:

AA

TC

AA

AA

TT

TT

GA

GA

AA

Алел T понижава активността на ензима MTHFR, което от своя
страна води до повишаване нивата на хомоцистеин,
нарушаване процесите на метилиране и репликация на ДНК и
следователно до повишаване броя на ДНК адукти.
Носителите на алел T имат нужда от по-големи количества
фолат и витамини B2, B6 и B12. Ензимът функционира на 40%
при носителите на алел TT. Препоръчват се храни, богати на
фолат, и при необходимост – прием на добавка с фолат.
Носители на генотип TT може да имат нужда от до 800 μg
фолат.

Носителите на MTHFD1 A алел имат намалена ензимна
функция и е доказано, че развиват признаци на дефицит на
холин и дисфункция на органи (черен дроб и мускули) в
сравнение с тези с GG генотип. Хората с GA генотип могат да
имат увеличена нужда от прием на богати на холин храни и
добавки, когато е необходимо.
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CBS  699 C>T
Цистатионин-β-синтазата катализира преобразуването 
на хомоцистеин в цистатион и участва директно в 
премахването на хомоцистеин от метиониновия 
цикъл, което означава, че всяка промяна в неговото 
действие може да окаже влияние на нивата на 
хомоцистеин.

COMT  472 G>A
Разтворимият катехол-O-метилтрансфераза 
(COMT) подпомага контролирането на нивата на 
определени хормони и участва в дезактивирането 
на катехоламиновите невротрансмитери (допамин, 
епинефрин и норепинефрин). Този ензим добавя 
към катехоламина метилова група, която идва 
от съединението S-аденозил метионин (SAM). 
Всички вещества с катехолна структура, като 
катехолестрогени и катехол-съдържащи флавоноиди, 
са субстрати на COMT.

MTRR  66 A>G
Метионин-синтаза редуктаза катализира реакция 
с участието на метилкобаламин, важен кофактор 
за метионин-синтаза (MTR), който е необходим за 
поддържане на подходящ вътреклетъчен състав на 
метионин, както и за поддържане концентрацията на 
хомоцистеин в нетоксични нива.

Метилиране – продължение

Вашият резултат:

Вашият резултат:

Вашият резултат:

MTHFR  1298 A>C
Метилентетрахидрофолат редуктазата (MTHFR) е 
ключов ензим за метаболизма на фолатите, който 
насочва приеманите с храната фолати към ДНК 
синтеза или реметилиране на хомоцистеин.

MTR  2756 A>G
Генът за метионин синтаза кодира ензима, който 
катализира реметилирането на хомоцистеин в 
метионин.

Вашият резултат:

Вашият резултат: AA

TC

AA

AA

AA

Алел 699T се асоциира с понижен риск от коронарна болест
на сърцето и повишен отговор на организма към
понижаването на хомоцистеиновите нива с помощта на
фолиева киселина.
Да се провери приемът на фолат чрез храната и нивата на
хомоцистеин и да се приема допълнително, ако има нужда.

Алел A се асоциира с 3 – 4 пъти по-ниска метилираща
активност на ензима COMT и с повишен риск от рак на
гърдата. Основните стъпки за благоприятно модулиране на
естрогенния метаболизъм може да включват увеличаване
приема на неразтворими фибри, регулиране приема на
мазнини чрез храната, отслабване и повече физически
упражнения. Трябва да се подсигури и достатъчен прием на
антиоксиданти и магнезий. Кверцетинът и чаените катехини
са сред хранителните компоненти, които инхибират
действието на COMT.

Не се установява генетична вариация в локуса на 66 A>G.

Не се установява генетична вариация в локуса на 1298 A>C.

Не се установява генетична вариация в локуса на 25776 A>G.
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Метилиране – продължение
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Детоксикация
Процесът на детоксикация в тялото се управлява предимно от семейството на GST ензимите. Глутатион  
S-трасферазите отговарят за катализиращите реакции, чрез които продуктите от Фаза I на метаболизма се  
свързват с глутатион, което ги прави по-разтворими и по-лесни за екскретиране от организма чрез потта и 
урината. Зеленчуците от семейства Кръстоцветни и Лукови спомагат за повишаване активността на системата за 
детоксикация, което подпомага изхвърлянето на вредни вещества от организма.

Наименование 
на гена

Генетична 
вариация

Вашият 
резултат

Въздействие 
на гена

CYP1A1
Msp1 T>C

Ile462Val A>G

GSTM1 Инсерция/делеция

GSTP1 313 A>G

GSTT1 Инсерция/делеция

NQ01 NQ01 C>T

CYP1A1  Msp1 T>C
Генът CYP1A1 кодира ензим от фамилията на цитохром 
P450, участващ във фаза 1 на детоксикацията. Този 
ензим 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.

CYP1A1  Ile462Val A>G
Генът CYP1A1 кодира ензим от фамилията на цитохром 
P450, участващ във фаза 1 на детоксикацията. Този 
ензим 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.

Фаза I на детоксикация

Вашият резултат:

Вашият резултат:

Инсерция

AA

Инсерция

AA

AA

TT

TT

CC

Не се установява вариация.

Не се установява вариация.
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GSTM1  Инсерция/Делеция
Глутатион S-трансфераза M1 е биологично най-
активния член на суперсемейство ензими глутатион 
S-трансферази. Той участва в фаза II на чернодробната 
детоксикация и отговаря за премахването на 
ксенобиотиците, карциногените и продуктите на 
оксидативния стрес.

GSTP1  313 A>G
Оксидативният стрес е рисков фактор за почти всички 
заболявания и изглежда, че ефикасността на ензима 
GSTP1 оказва влияние на развитието и прогнозата 
на заболявания, повлиявани от оксидативния стрес. 
GSTP1 е най-често срещаният подтип глутатион 
S-трансфераза в белия дроб, за който е известно, че 
метаболизира много канцерогенни компоненти. 

Фаза II на детоксикация

Детоксикация – продължение

GSTT1  Инсерция/Делеция
Глутатион S-трансфераза T1 (GSTT1) е член на 
семейство протеини, които катализират конюгацията 
на редуциран глутатион в различни електрофилни и 
хидрофобни съединения.

Вашият резултат:

Вашият резултат:

Вашият резултат:

Инсерция

AA

Инсерция

Не се установява делеция.

Не се установява генетична вариация.

Не се установява делеция.
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Фаза II на детоксикация – продължение

Детоксикация – продължение

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

Анализът не установи генетични вариации в локуса на 209
C>T.
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Възпаление
Възпалението е нормална реакция на имунната система и неразделна стъпка от процеса на заздравяване на 
тъканите. Отделянето на тези възпалителни вещества се контролира от гени, които управляват процеса на 
възпаление. Когато обаче тези гени не се дезактивират, възпалителната реакция продължава. Нарастващ брой 
често срещани заболявания, като например затлъстяване, сърдечносъдови заболявания, артрит и възпалителни 
чревни заболявания, се асоциират с хронично слабо възпаление. 

Наименование 
на гена

Генетична 
вариация

Вашият 
резултат

Въздействие 
на гена

IL-6 -174 G>C

TNFA -308 G>A

IL-1

IL-1A 4845 G>T

IL-1A -889 C>T

IL-1B 3954 C>T

IL-1B -511 A>G

IL-1RN 2018 C>T

IL-6  -174 G>C
Интерлевкин 6 е цитокин, който стимулира 
възпалението и играе много важна роля във 
възпалителните процеси и регулацията на 
експресията на С-реактивния протеин (CRP). Слабото 
хронично възпаление се асоциира със затлъстяване 
и натрупване на висцерални мазнини, инсулинова 
резистентност, дислипидемия и повишен риск от 
сърдечносъдови заболявания. 

TNF-A  -308 G>A
Тумор некрозис фактор α (TNF α) е цитокин, който 
участва във възпалителните процеси. Продуцира се 
от макрофаги и адипоцити и може да предизвика 
промяна в общата телесна глюкозна хомеостаза. 
Предполага се, че участва в развитието на 
затлъстяване и свързаната със затлъстяването 
инсулинова резистентност и дислипидемия.

Вашият резултат:

Вашият резултат:

GG

GG

TG

TC

TT

GG

CC

CG

CG

Алел C на този функционален SNP се асоциира с повишени
концентрации на IL-6 и CRP и се свързва с възпаление,
затлъстяване, инсулинова резистентност, дислипидемия и
повишено систолично налягане. Всички тези симптоми са по-
ясно изразени при пушачи.
Носителите на алел C трябва да спазват, намаляващ
възпалението, хранителен режим, който включва повече
омега-3 мастни киселини и по-малко наситени мастни
киселини. Поддържането на здравословно тегло и избягване
на тютюнопушенето са от изключителна важност за контрола
на възпалението.

Не се установява генетична вариация в локуса на 308 G>A.
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IL-1  
Съществуват все повече доказателства, че IL-1 е 
важен фактор във възпалителния процес, така 
че експресията на IL-1 е от ключово значение за 
патогенезата на няколко хронични заболявания. 
Биологичната активност на IL-1 включва два агониста 
– IL-1алфа (IL-1A) и IL-1бета (IL-1B), специфични 
рецептори за IL-1 и антагонист на IL-1 рецептор 
(IL-1RN), който е негативен регулатор на про-
възпалителната реакция. Определени генетични 
вариации в IL-1A, IL-B и IL-1 RN водят до по-активна 
реакция към възпаление и се свързват с повишен риск 
от някои хронични заболявания.

Възпаление – продължение

Вашият резултат:

Носителите с вариации на IL-1A, IL-1B или IL-1RN се асоциират
с повишена концентрация на IL-1 в плазмата, както и с някои
провъзпалителни хронични заболявания, включително
периодонтит, коронарна болест на сърцето, някои
автоимунни заболявания и определени видове рак. Да се
увеличи приемът на нутриенти, за които е известно, че
инхибират секрецията на провъзпалителни маркери. Сред тях
са омега-3 мастни киселини, куркумин, джинджифил, както и
богати на фитонутриенти храни като боровинки и къпини,
които съдържат вещества като ресвератол, антоцианини и
дехидроаскорбат.
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Оксидативен стрес
Свободните радикали са нормални вторични продукти от генериращите енергия биохимични процеси в организма. 
Те се свързват много лесно с други молекули и могат да увредят ДНК, протеините и клетъчните мембрани. 
Антиоксидантите са „уловители“ на свободни радикали, които се свързват с тях, дезактивирайки молекулите им. 
Ензимите са естествените източници на антиоксиданти в организма, но антиоксидантите могат да се приемат и чрез 
доста видове храни, особено плодове и зеленчуци. Собствените антиоксидантни ензими на тялото обаче играят 
основна роля в антиоксидантната защита. 

Наименование 
на гена

Генетична 
вариация

Вашият 
резултат

Въздействие 
на гена

eNOS 894 G>T

MnSOD/SOD2 47 T>C (Val16Ala)

CAT -262 C>T

GPX1 Pro198Leu

eNOS  894 G>T
Произхождащият от ендотела азотен оксид (NO) 
играе важна роля в регулацията на съдовия тонус 
и периферното съдово съпротивление. Освен това 
предпазва кръвоносните съдове, като потиска 
тромбоцитната агрегация, левкоцитната адхезия 
и клетъчната пролиферация на гладките мускулни 
влакна.

MnSod/SOD2  47 T>C (Val16Ala)
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. 

CAT  -262 C>T
CAT кодира антиоксидантния ензим каталаза, който 
се експресира в най-големи количества в черния 
дроб, бъбреците и еритроцитите. Този ензим отговаря 
за бързото превръщане на водородния пероксид 
във вода и кислород, като една молекула от този 
ензим може да катализира над 1 милион молекули 
водороден пероксид в секунда. Понижената активност 
на CAT води до повишена концентрация на водороден 
пероксид, а следователно и до повишен оксидативен 
стрес.

Вашият резултат:

Вашият резултат:

Вашият резултат:

GG

GG

TT

TT

TC

TC

CT

Не се установява генетична вариация в локуса на 894 G>T.

Съществуват доказателства, че при хомозиготни носители на
алел C, които консумират по-малко плодове и зеленчуци,
съществува по-голям риск от развитие на определени
заболявания, вкл. някои видове рак. За носителите на алел C е
важно да се осигури прием на достатъчни количества
антиоксиданти. Ако приемът чрез храната е недостатъчен, да
се помисли за подходящи добавки.

Генотип TT се асоциира с понижена активност на CAT в
сравнение с генотип CC. Да се спазва богат на полифеноли
хранителен режим и да се консумират много зеленчуци. Да се
намали излагането на токсини от храната и околната среда,
идващи от замърсяване пестициди, пушени храни и нитрати,
използвани като хранителни консерванти. Да се окуражава
спирането на тютюнопушенето.
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Оксидативен стрес – продължение

GPX1  Pro198Leu
Глутатион пероксидаза 1 (GPx1) е най-
разпространената ензимна селенопероксидаза 
в организма. Експресира се повсеместно в почти 
всички телесни тъкани. Катализира превръщането на 
водороден пероксид във вода и също така редуцира 
хидропероксидите и пероксинитрита в мастните 
киселини, като използва глутатион за субстрат и 
спомага за запазване на редокс баланса.

Вашият резултат: CT

Генотип CT се свързва с нарушен антиоксидантен баланс и
повишен риск от хронични заболявания, вкл. някои видове
рак и коронарна болест на сърцето, особено ако носителите
на тази вариация приемат малко количество плодове и
зеленчуци. Да се спазва хранителен режим, богат на
полифеноли, и да се приема голямо количество зеленчуци,
както и да се консумира бразилски орех и други хранителни
продукти, богати на селен. Да се избягва излагане на токсини
от тежки метали и пестициди. Да се окуражава спирането на
тютюнопушенето.
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Здраве на костите
Костите ни не са неподвластна на промяна структура. Клетките ни работят непрестанно, разграждайки стари кости 
и създавайки нова костна тъкан. Загубата на костна маса започва на около трийсетгодишна възраст при мъжете 
и жените, като тази загуба е особено осезаема при жените след менопауза. Последните проучвания показват, че 
нутриционни и генетични фактори играят важна роля за здравето на костите. 

Наименование 
на гена

Генетична 
вариация

Вашият 
резултат

Въздействие 
на гена

VDR

Fok1 T>C

Bsm1 G>A

Taq1 C>T

COL1A1 1546 G>T

VDR
Костната маса до голяма степен се определя от гените. Генът за рецептора на витамин D (VDR) отговаря за около 
70% от общото влияние на гените върху костната плътност. Играе важна роля за калциевата хомеостаза, растежа 
и диференциацията на костните клетки и абсорбирането на калция в червата.

Вашият резултат:

Вашият резултат:

Вашият резултат:

CC

CC

GG

CC

CC

AA

AA

Не се установява генетична вариация.

Алел T (A) се асоциира с понижена костна минерална плътност в зависимост от концентрацията си и с предразположение към
остеопороза, особено при нисък прием на калций. При носителите на генотип TT (АА) се наблюдава ниска фосфорна
реабсорбция, когато количеството на приемания с храната калций е ниско, което от своя страна води до по-ниска абсорбция
на калция и по-чести фрактури на бедрената кост. При жени, носителки на генотип TT (АА), се наблюдава засилена загуба на
костна маса, когато приемът им на кофеин е по-висок от 300 mg дневно. При тях да се осигури достатъчен прием на калций и
витамин D и да се намали приемът на кофеин до по-малко от 300 mg на ден. Препоръчително е да се направи изследване за
нивото на витамин D.

Носителите на генотип CC имат засилено костно ремоделиране, по-висока костна загуба и са по-застрашени от остеоартрит,
особено ако приемат малко калций. При носителите на генотип CC се наблюдава по-голяма костна загуба, ако приемът на
кофеин надвишава 300 mg на ден. При тях да се осигури достатъчен прием на калций и витамин D и да се намали приемът на
кофеин до по-малко от 300 mg на ден.Препоръчително е да се направи изследване за нивото на витамин D.
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COL1A1  1546 G>T
Колаген тип I е основният белтък в костите, съставен 
от две колаген алфа-1 вериги и една колаген алфа-2 
верига. 

Здраве на костите – продължение

Вашият резултат: GG

Не се установява генетична вариация в локуса на 1546 G>T.
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Инсулинова чувствителност
Инсулинът е хормон, който способства усвояването на глюкоза от храната в клетките. Хората с понижена инсулинова 
чувствителност имат ограничена способност да реагират на действието на хормона. Научната литература показва, 
че е възможно инсулиновата чувствителност и резистентност да играят важна роля в някои от най-често срещаните 
заболявания, включително затлъстяване, диабет тип 2, високо кръвно налягане, сърдечносъдови заболявания и 
нарушен метаболизъм на мазнините. 

Наименование 
на гена

Генетична 
вариация

Вашият 
резултат

Въздействие 
на гена

PPARG Pro12Ala or C>G

TCF7L2 rs7903146 C>T

SLC2A2 Thr110Ile

FTO rs9939609 T>A

PPARG  Pro12Ala or C>G
Счита се, че пероксизом-пролифератор-активиран 
рецептор-γ участва в адипоцитната диференциация. 
Той е транскрипционен фактор, активиран от мастни 
киселини, играещ важна роля в адипогенезата 
и експресията на адипоцит-специфични гени. 
Освен това участва в регулацията на глюкозния и 
липидния метаболизъм и е нуклеарен рецептор за 
тиазолидиндионовия клас инсулин-сенсибилизиращи 
лекарства.

TCF7L2  rs7903146 C>T
Генът транскрипционен фактор 7-като 2 (TCFL2) 
кодира транскрипционен фактор, който регулира 
хомеостазата на глюкозата в кръвта. Този SNP 
влияе както на инсулиновата секреция, така и на 
инсулиновата резистентност и се асоциира с повишен 
риск от инсулинова резистентност и захарен диабет 
тип 2.

SLC2A2  Thr110Ile
GLUT2, кодиран от гена SLC2A2, е член на семейството 
транспортни протеини, улесняващи транспортирането 
на глюкоза (GLUT). Експресира се в панкреаса, черния 
дроб, тънкото черво, бъбреците и мозъка. GLUT2 
улеснява първата стъпка в секрецията на инсулин, 
предизвикана от глюкоза, чрез навлизането на 
глюкозата в β-клетка на панкреаса. Предполага се, че 
този ген е глюкозен сензор поради слабия си афинитет 
към глюкоза. Счита се, че той е от голяма важност при 
постпрандиални състояния и че участва в приемането 
и регулацията на храната.

Вашият резултат:

Вашият резултат:

Вашият резултат:

CC

CC

CC

CC

TT

CC

CC

Не се установява вариация.

Генотип CC се влияе значително от вида и количеството
мазнини в хранителния режим по отношение на склонността
към затлъстяване и диабет. Увеличеният прием на общи и
наситени мазнини с храната се асоциира с по-голяма
обиколка на талията при носители на генотип CC. Трябва да се
обръща внимание на качеството на приеманите мазнини, като
се увеличи приемът на мононенаситени мастни киселини и се
намали приемът на наситени. Да се обърне внимание на
всички фактори от хранителния режим и начина на живот,
които оказват влияние на чувствителността към инсулин.

Анализът не установи генетични вариации.
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FTO  rs9939609 T>A
Генът FTO, асоцииран със затлъстяване и мастни 
натрупвания, присъства във висока концентрация 
в няколко метаболитно активни вида тъкан, 
включително сърдечна, бъбречна и адипозна. Той 
се експресира в най-големи количества в мозъка, 
главно в хипоталамуса, който регулира усещането за 
възбуда, апетита, температурата, автономната функция 
и ендокринната система. Предполага се, че генът FTO 
играе роля в регулацията на апетита и се асоциира с 
хранителните навици, приема и изразходването на 
енергия и намалено усещане за ситост.

Инсулинова чувствителност – продължение

Вашият резултат: TT

Не се установява вариация.
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Реакция към храна
Определени хранителни вещества и хранителни компоненти в различни хранителни продукти могат да 
влияят на индивите по различни начини. Появата на нови изследвания в тази област дава възможност да бъдат 
изследвани специфични гени, за да се даде повече представа за това как даден човек реагира на определени 
хранителни компоненти. Областите, обхванати в този панел, включват: непоносимост към лактоза, метаболизъм 
на полиненаситени мазнини (PUFA), чувствителност към кофеин, чувствителност към сол и претоварване с желязо, 
както и горчив вкус и метаболизъм на алкохол.

В допълнение, много хранителни продукти са свързани с така наречения синдром на раздразненото черво (СРДЧ). В 
този раздел се отчита реакцията към храни, по отношение на лактозна непоносимост и чувствителност към глутен, 
които могат да бъдат свързани със здравето на червата и симптомите на СРДЧ. 

Наименование 
на гена

Генетична 
вариация

Вашият 
резултат

Въздействие 
на гена

Претоварване с 
желязо

HFE C282Y & H63D 

Чувствителност 
към кофеин

CYP1A2 A>C

Метаболизъм на 
полиненаситени 

мазнини
FADS1 rs174537 G>T

Чувствителност 
към сол

ACE I/D

AGT T>C

Горчив вкус TAS2R38

Pro49Ala

Ala262Val

Val296Iso

Непоносимост към 
алкохол 

ALDH2 rs671 G>A

Лактозна 
непоносимост

MCM6 −13910C>T

Глутенова 
непоносимост

HLA DQ2/DQ8

282CC & 63HH

CC

DQ2.2 & DQ8

AA

GG

DD

TC

Medium Taster

GG
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Претоварване с желязо

HFE  C282Y & H63D
Наследствената хемохроматоза е генетично 
заболяване, при което се наблюдава прекомерно 
натрупване на желязо в организма, което води до 
претоварване с желязо. При хора, страдащи от 
заболяването, дневната абсорбция на желязо от 
червата е по-голяма от количеството, необходимо 
за компенсиране на загубите. Тъй като нормалният 
организъм не може да увеличи количеството 
изхвърлено желязо, абсорбираното желязо се 
натрупва в тялото. Хората, носители на гените за 
наследствена хемохроматоза, може да нямат никакви 
симптоми или признаци, а заболяването е лечимо, 
ако се открие в ранен стадий. Сериозните симптоми 
и признаци на претоварване с желязо включват 
сексуална дисфункция, сърдечна недостатъчност, 
болки в ставите, чернодробна цироза, диабет, умора и 
хипермеланотична пигментация.

Вашият резултат:

Чувствителност към кофеин

CYP1A2  A>C
Кафето е основен източник на кофеин, който се 
преработва от ензим полиморфен цитохром P450 1A2 
(CYP1A2).

Метаболизъм на полиненаситени мазнини

FADS1  rs174537 G>T
Делта-5 и делта-6 десатурази, кодирани от гени 
FADS1 и FADS2, са ключови ензими за метаболизма 
на полиненаситените мастни киселини (PUFA), които 
катализират преобразуването на линолова киселина 
(LA) в арахидонова киселина (AA) и преобразуването 
на линоленова киселина (ALA) в ейкозапентаенова 
киселина (EPA). Еднонуклеотидни полиморфизми (SNP) 
в локуса на FADS се асоциират с висока концентрация 
на полиненаситени мастни киселини с дълга верига 
в кръвта, както и с концентрация на холестерол. Въз 
основа на генетичните си вариации различните хора 
се нуждаят от различни количества полиненаситени 
мастни киселини или полиненаситени мазнини с 
дълги вериги, набавяни чрез храната, за постигане на 
определени биологични ефекти.

Вашият резултат:

Вашият резултат:

282CC & 63HH

AA

GG

Анализът не установи генетични вариации, които повишават
риска от заболяването.

Носителите на генотип AA са бързи метаболизатори на
кофеин.

Алел G се асоциира с повишено преобразуване на дихомо-
гама-линоленова киселина в арахидонова киселина поради
повишена ензимна ефикасност и изглежда, че има връзка с по-
високи нива на арахидонова киселина, системно възпаление и
възпалителни състояния.
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Чувствителност към сол

ACE  I/D
ACE кодира ангиотензин-конвертиращия ензим, 
който участва в ренин-ангиотензиновата система, 
контролираща кръвното налягане, чрез регулиране на 
обема течности в тялото.. 

AGT  T>C
Ангиотензиноген се експресира в тъканите, участващи 
в регулирането на кръвното налягане, като бъбреци, 
надбъбречна жлеза и мозък. Повишените нива 
на ангиотензиноген се свързват с високо кръвно 
налягане. Освен това генът оказва влияние върху 
чувствителността на кръвното налягане към сол.

Вашият резултат:

Вашият резултатT:

Горчив вкус

TAS2R38  Pro49Ala / Ala262Val / Val296Iso
Вкусът е важен определящ фактор за поведението, 
свързано с приемане или отказване на храна. 
Индивидуалните вариации в чувствителността към 
горчивия вкус могат да окажат голямо влияние на 
хранителните предпочитания, нутриционния статус и 
здравето. TAS2R38 кодира вкусовия рецептор, който 
отговаря за чувствителността към горчиви вещества. 
Комбинациите от три SNP на гена TAS2R38 обуславят 
индивидуалния фенотип, свързан с усещането за 
горчив вкус.

Вашият резултат:

Непоносимост към алкохол 

ALDH2  rs671 G>A
Алдехид дехидрогеназа 2 (ALDH2) е ензим, който се 
експресира в черния дроб и преработва токсични, 
канцерогенни алдехиди в ацетат. Тези токсични 
алдехиди включват ацеталдехид, който се получава от 
етанол (алкохол), както и от 

4-хидроксиноненал и малондиалдехид, който се 
образува в резултат на липидна пероксидация. 

Ето защо този ензим играе ключова роля в защитата 
от оксидативен стрес. SNP определя активността 
на ензима и следователно концентрациите на 
ацеталдехид в кръвта след консумация на алкохол.

Вашият резултат:

DD

TC

Medium Taster

GG

Изследванията показват, че при хомозиготни пациенти с
инсерция в гена ACE и с първична хипертония се наблюдава
значително повишаване на кръвното налягане при
увеличаване приема на сол, отколкото при носители на
генотип DD.

При носителите на алел C има повишен риск от хипертония,
но той намалява значително, ако се намали приемът на
натрий.

Генотипна комбинация PAV/AVI определя фенотип с умерено
усещане за вкус, което означава, че носителите му могат да
усещат горчиви хранителни вещества. При тях се наблюдава
понижен прием на зеленчуци, особено зеленолистни
зеленчуци, и предпочитание към сладки на вкус храни. Освен
това при тях се наблюдава риск от повишен индекс на
телесната маса (BMI) и вероятно – рак на дебелото черво. Да
се обърне внимание на тези предпочитания и да се окуражава
приемът на зеленчуци. Могат да се предложат по-вкусни ястия
със зеленчуци, към които са добавени и други съставки.

Не се установява генетична вариация в локуса на rs671 G>A.
Генотип GG води до нормално функциониращ ензим алдехид
дехидрогеназа.
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Лактозна непоносимост

MCM6  −13910C>T
Дефицитът на лактаза при възрастни е често срещано 
състояние с намаляването на способността на 
епителните клетки в тънките черва да разграждат 
лактозата, поради физиологичния спад на лактазния 
ензим. След поглъщане на мляко или други млечни 
продукти, хората, които страдат от това състояние, 
могат да получат коремни спазми, подуване на корема, 
метеоризъм и диария.

Вашият резултат:

Глутенова непоносимост

HLA  DQ2 /DQ8
Цьолиакията е добре познато, автоимунно заболяване, 
което засяга тънките черва, в резултат на тежка 
глутенова непоносимост. Алелите за човешки 
левкоцитен антиген (HLA) представляват основната 
генетична предразположеност. Положителният HLA 
тест е показателен за генетична предразположеност, 
но не означава, че заболяването непременно ще се 
развие.

Вашият резултат:

Здраве на червата

CC

DQ2.2 & DQ8

Генотип CC се асоциира с хиполактазия при възрастни от
европеидната раса. Носителите на този генотип трябва да
избягват приема на млечни продукти.

Анализът показва положителен резултат както за DQ2,2, така и
за DQ8. Този резултат предполага, че имате значително по-
голям шанс да развиете цьолиакия, когато сте на хранителен
режим с високо съдържание на глутен.  Това не е диагноза за
целиакия, но не може да бъде изключена като възможност.
Ако страдате от стомашно-чревни симптоми, като подуване на
корема, спазми, диария, метеоризъм, както и други общи
симптоми, като умора и болки в ставите и не сте изключили
глутена от хранителния си режим, препоръчваме Ви да
обсъдите по-нататъшно тестване за цьолиакия с диетолога
или общопрактикуващия си лекар.
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Витамин А

BCO1  G>T
BCO1 генът кодира ензима β-каротин 
15,15’-оксигеназа, който е отговорен за 
катализирането на окислителното разцепване на 
провитамин А каротеноиди за получаване на ретинал 
(витамин А). Експесира се силно в ретиналния 
пигментен епител, както и в бъбреците, тестисите, 
черния дроб, мозъка, тънките черва и дебелото черво. 
Неговият естествен кофактор е желязо (Fe).

Важно е да се отбележи, че тези провитамин А 
каротеноиди се конкурират за окисляване до витамин 
А, като ензимът благоприятства β-каротин над 
α-каротин, β-криптоксантин и β-апо-8’-каротенал.

Вашият резултат:

Метаболизъм на витамини
Нуждата от витамини зависи от редица фактори - пол, възраст, както и съпътстващи заболявания и генетика. Гените, 
които се описват в тази област са свързани с нуждите от витамин А, витамин D, витамин C и витамин B12.

Наименование 
на гена

Генетична 
вариация

Вашият 
резултат

Въздействие 
на гена

Витамин А BCO1
G>T

Ala379Val C>T

Витамин D

CYP2R1 A>G

GC
T>G

1296 G>T

Витамин B12 FUT2 Gly258Ser G>A

Витамин C GSTT1
 Инсерция/

Делеция
Инсерция

TT

TT

CC

AG

GT

TG

AA

Носителите на ТТ генотип са свързани с нормална активност
на ВСО1 ензима и следователно нормално превръщане на
провитамин А каротеноиди в ретинал. Препоръчват се
стандартни хранителни препоръки.
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Витамин D

CYP2R1  A>G
CYP2R1 се експресира в черния дроб и кодира ензима 
25-хидроксилаза, който участва в превръщането на 
витамин D в 25 (OH) D (калцидиол) - първата от двете 
реакции за превръщане на витамин D в активната му 
форма (калцитриол). 

GC  T>G
GC, известен като специфичен за групата ген, е част 
от семейство албуминови гени и кодира витамин 
D-свързващ протеин (DBP), който свързва витамин D и 
го транспортира до прицелните му тъкани. 

Вашият резултат:

Вашият резултат:

BCO1  Ala379Val C>T
BCO1 генът кодира ензима β-каротин 
15,15’-оксигеназа, който е отговорен за 
катализирането на окислителното разцепване на 
провитамин А каротеноиди за получаване на ретинал 
(витамин А). Експесира се силно в ретиналния 
пигментен епител, както и в бъбреците, тестисите, 
черния дроб, мозъка, тънките черва и дебелото черво. 
Неговият естествен кофактор е желязо (Fe).

Важно е да се отбележи, че тези провитамин А 
каротеноиди се конкурират за окисляване до витамин 
А, като ензимът благоприятства β-каротин над 
α-каротин, β-криптоксантин и β-апо-8’-каротенал.

Вашият резултат:

Витамин А продължение

CC

AG

GT

AG генотипът е свързан със значителен риск от ниско
циркулиращо ниво на витамин D.
Установено е също, че хора с CYP2R1 AG генотип, приемащи
добавка холекалциферол, могат да имат по-ниска серумна
концентрация на 25 (OH) D от очакваната.
Осигурете адекватен прием на витамин D, излагане на UV и
добавка от витамин D, когато е необходимо.

GT генотипът е свързан с по-ниски концентрации на 25 (OH) D.
Добавката може да бъде свързана с по-слабо увеличение на
серумните нива при тези хора, в сравнение с тези без
варианта. Интервенциите за подобряване нивата на витамин
D включват: адекватен прием на витамин D с храната, излагане
на UV и добавка от витамин D, когато е необходимо.

CC генотипа има нормална ензимна активност. Препоръчват
се стандартни хранителни препоръки.
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Витамин B12

Витамин C

FUT2  Gly258Ser 772 G/A
FUT2 кодира ензима фукозилтрансфераза 2, 
който участва в абсорбцията на витамин В12 и 
междуклетъчния транспорт. 

GSTT1  Инсерция/Делеция
GSTT1 кодира член на семейството на глутатион 
S-трансфераза (GST), които са детоксикиращи ензими, 
допринасящи за антиоксидантния цикъл на глутатион-
аскорбиновата киселина (витамин С). Витамин С е 
основен антиоксидант, който подпомага намаляване 
производството на свободни радикали.

Вашият резултат:

Вашият резултат:

GC  1296 G>T
GC, известен като специфичен за групата ген, е част 
от семейство албуминови гени и кодира витамин 
D-свързващ протеин (DBP), който свързва витамин D и 
го транспортира до прицелните му тъкани. 

Вашият резултат:

Витамин D продължение

Инсерция

TG

AA

Наличието на гена осигурява синтез на активен ензим, който
предпазва от серумен дефицит на аскорбинова киселина,
когато хранителният прием на витамин С е недостатъчен.

АА генотипът е свързан с нормално функциониране на FUT2
ензима. Генетично няма повишен риск от по-ниски нива на
серумен витамин В12.

TG генотипът е свързан с по-ниски нива на D-свързващ
протеин (DBP) и по-ниски нива на серумен витамин D. Т алелът
може също да доведе до повишен риск за развитие на
метаболитен синдром, хронична обструктивна белодробна
болест (ХОББ) и някои видове рак, особено когато нивата на
витамин D са недостатъчни. Интервенциите за подобряване
нивата на витамин D включват: адекватен прием на витамин D
с храната, излагане на UV и добавка от витамин D, когато е
необходимо.



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. 
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