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Въведение
От Вашата букална лигавица, взехме проба и използвахме метод наречен полимеразна верижна реакция (PCR), 
който копира многократно Вашето ДНК, за да можем да генерираме достатъчно количество генетичен материал за 
анализ на генетичният Ви профил.
След това идентифицираме уникални последователности на ДНК в някои от Вашите гени. Определени 
промени (полиморфизми) в тези гени са подробно проучени. Съществуват доказателства, които свързват тези 
полиморфизми с риска на индивида да развие определени хронични заболявания или промени в метаболизма. 
След като установим наличието или отсъствието на тези полиморфизми, можем качествено да оценим 
определени области на риск за здравето, свързани със специфичните гени. За да се направи цялостна оценка 
на риска за здравето, е необходимо да се вземат предвид факторите на околната среда (диета и начин на живот) 
заедно със съпътстващия генетичен профил.

Как да разчетете резултатите си
Ще откриете генетичните си резултати на следващите страници. От лявата страна ще видите името и описанието 
на гена. От дясната страна ще намерите конкретния си резултат и обяснение на резултатите, свързаните с тях 
рискове и препоръки за диета и начин на живот. Въздействието може да бъде класифицирано по следния начин:

Без 
въздействие

Слабо 
въздействие

Умерено 
въздействие

Силно 
въздействие

Благоприятно 
въздействие

        

NutriGenLabs EOOD
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Въведение в NGMind
NGMind е генетично изследване, което открива генетични вариации, свързани с промени в ключови биологични 
области, засягащи психичното здраве. Недостатъци в тези области, резултат от генетични изменения, заедно 
с фактори на околната среда, увеличават риска от развитие на разстройства, свързани с психичното здраве. 
Областите на психичното здраве, за които е информативен NGMind, включват: невродегенеративни разстройства, 
тревожни разстройства и поведение на пристрастяване. 

 N   Невродегенеративни нарушения: 
Лекото когнитивно увреждане причинява слабо, но забележимо и измеримо понижаване на 
когнитивните способности, включително памет и мислене. Хората с леко когнитивно увреждане имат 
повишен риск от развитие на болест на Алцхаймер или друг вид деменция. Промененото 
функциониране на специфични биологични зони е свързано с повишен риск от леко когнитивно 
увреждане, както и с късна поява на болест на Алцхаймер.

M   Тревожни разстройства: 
Нарушенията на настроението са психични разстройства, които се характеризират с повишаване или 
понижаване на настроението на индивида до степен, която може да пречи на ежедневния живот за 
продължителен период от време. Специфичните разстройства на настроението включват биполярно и 
депресивно разстройство, като задно с тях се изследва и предразположеност към тревожност, стресови 
разстройства и други от невротичният спектър.

  A   Поведение на пристръстяване: 
Склонността към пристрастяване може да се прояви при редица разстройства, които се характеризират 
със сложна етиология и са повлияни както от генетични фактори, така и от фактори на околната среда. 
Генетиката и областите на пристрастяване включват поведенчески разстройства като нарушения на 
храненето (склонност към преяждане), търсене на адреналин и поемане на риск. Злоупотребата с 
различни субстанции включва риск от развитие на зависимост към алкохол, никотин, канабис и опиати. 
Тази област дава информация и за поява на психотично поведение при употреба на канабис.

Невродегенеративни 
разстройства

Липиден метаболизъм 
Възпаление 

Допаминергичен път 
Допаминергичен път

Поведение на  
пристрастяване

Клетъчна сигнализация 
Ендоканабиоиден път 
Допаминергичен път 
Допаминергичен път 

Серотонинергичен път 
Реакция към стрес

Нарушения на 
настроението

Възпаление 
Метилиране 

Допаминергичен път 
Допаминергичен път 

Серотонинергичен път 
Реакция към стрес 

Клетъчна сигнализация 
Интегрирана сигнализация

Асоциирани 
гени

CRP, IL-1, IL-6, TNFA 
MTHFR, MTR 

COMT 
BDNF 

1A HTR1A 
FKBP5, OXTR 

CACNA1C, ANK3 
GSK3B

Асоциирани 
гени

APOE 
CRP, IL-1, IL-6, TNFA 

COMT 
BDNF

Асоциирани 
гени

CHRNA3, CHRNA5 
CNR1, FAAH, AKT1 

DRD1, DRD2, DRD3, DRD4, 
COMT, OPRM1 

BDNF 
SLC6A4 
GABRA2

A

M

 N



DNA Mind Стр. 3 от 20

Таблица с обобщение на резултатите
Биологична 

област

Наименование 

на гена

Генетична 

вариация

Вашият 

резултат

Въздействие на гена

Липиден 
метаболизъм APOE E2/E3/E4

Възпаление

CRP G>A

IL1-A
4845 G>T

-889 C>T

IL1-B
3954 C>T

-511 A>G

IL1-RN 2108 C>T

IL-6 -174 G>C

TNFA -308 G>A

Метилиране
MTHFR

677 C>T

1298 A>C

MTR 2756 A>G

Интегрирана 
сигнализация GSK3B

C>G

A>C

G>A

Реакция към стрес
FKBP5 C>T

OXTR G>A

Клетъчна 
сигнализация

AKT1 T>C

ANK3
A>G

C>T

CACNA1 G>A

CHRNA3 G>A

CHRNA5 Asp398Asn

Допаминергичен 
път

COMT Val158Met

DRD1
T>C

C>T

DRD2 Taq1A/2A

DRD3 Ser9Gly

DRD4 -521 C>T

OPRM1 Asn40Asp

Ендоканабиноиден 
път

CNR1 T>C

FAAH 385 C>A 

GABA-ергичен 
сигнален път GABRA2 T>C

Невротрофинов път BDNF Val66Met

Серотонинергичен 
път

1A HTR1A -1019 C>G

SLC6A4 A>C

 N M A

E3/E3

GG

AA

AA

CT

GG

CC

TG

CA

AG

CC

GG

TT

AA

CC

GA

CC

AG

TT

CC

GG

CC

CC

AC

TC

AA

AA

CT

CC

CG

CC

CC

CC

CT

CC

AG
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Липиден метаболизъм
Аполипопротеин Е е важен белтък в пътя на липидния метаболизъм и се асоциира с болест на Алцхаймер с късно 
начало (LOAD). ApoE играе множество роли в патогенезата на LOAD; влияе върху отлагането на Аβ, фосфорилирането 
на Tau, образуването на неврофибриларни мрежи и невровъзпалението. Важно е да се отбележи, че факторите на 
околната среда също допринасят значително за повишаване на риска от LOAD.

APOE  E2/E3/E4
APOE кодира аполипротеин Е - протеин, транспортиращ липиди, функциониращ както в периферната, така и в 
централната нервна система. Той участва в множество биологични процеси, свързани с развитието и прогресията 
на болест на Алцхаймер. Два еднонуклеотидни полиморфизма в APOE гена водят до три възможни изоформи. 
Изоформите засягат структурата и функцията на APOE, включително свързването към липидите, рецепторите и Aβ.

Вашият резултат:

Възпаление
Невровъзпалението е признато като един от потенциалните механизми, медииращи появата на широк спектър 
от психични разстройства. Проучвания показват, че абнормни възпалителни реакции могат да доведат до 
променени поведенчески реакции и когнитивен дефицит. Вариации в гените, кодиращи възпалителни цитокини, 
заедно с фактори на околната среда, могат да увеличат риска от хронично нискостепенно възпаление и 
развитие на психиатрични заболявания, включително невродегенеративни и разстройства на настроението. 
Като се има предвид, че възпалението играе ключова роля в патогенезата на психиатричните разстройства, 
противовъзпалителните терапии могат да изиграят ключова роля в тяхната терапия и профилактика.

CRP rs1205 G>A
CRP, кодиращ С-реактивен протеин, е острофазов протеин и маркер на възпалението. Нивата му се увеличават със 
секрецията на IL-6 от макрофаги и Т клетки.

Вашият резултат:

E3/E3

GA

APOE ε3/ε3 генотипът е най-често срещан в общата
популация и кодира „нормален“ белтък.

Счита се, че носителите на APOE ε3/ε3 генотипа имат
„неутрален“ генотип и не са изложени на повишен риск
от редуциране  на познавателните способности.

G алелът повишава експресията на CRP, който се
свързва с по-високи нива на CRP в серума.  G алелът
също се свързва с натрупването на Aβ в мозъка.

G алелът повишава предразположението към
заболявания, свързани с хронично възпаление. Алелът
се свързва с повишен риск от редуциране на
познавателните способности.
Особено внимание към дейности в начина на живот за
понижаване на възпалението, включително повишен
прием на омега-3 мастни киселини.



DNA Mind Стр. 5 от 20

 IL-1: IL-1A, IL1-B & IL-1RN
IL-1 все по-често се спряга като важен компонент на каскадната възпалителна реакция и следователно експресията 
на IL-1 е ключова в патогенезата на няколко хронични заболявания. Биологичната активност на IL-1 включва двата 
агониста - IL-1alpha (IL-1A) и IL-1beta (IL-1B), специфични IL-1 рецептори и IL-1 рецепторен антагонист (IL-1RN), който 
е отрицателен регулатор на провъзпалителния отговор. Определени генетични вариации на IL-1A, IL-B и IL-1 RN 
водят до по-активен възпалителен отговор и са свързани с повишено предразположение към развитие на редица 
хронични заболявания.

Вашият резултат:

IL-6 -174 G>C
Интерлевкин 6 е провъзпалителен цитокин, който играе ключова роля във възпалението и регулира експресията на 
CRP.

Вашият резултат: CG

IL1 положителен:
Индивиди, които носят вариации в IL-1A, IL-1B или IL-
1RN, имат по-активен възпалителен отговор и може да
се счита, че имат повишена IL-1 активност. Това е
свързано с повишен риск от хронично нискостепенно
възпаление и предразположение към редица
нарушения на менталното здраве.

IL1 положителен:
Индивидите с повишена IL-1 активност са изложени на
повишен риск от невровъзпалителни заболявания,
включително редуциране на познавателните
способности и нарушения в настроението, особено
депресивни разстройства. Връзката се изменя в
присъствие на стимул от околната среда като
психосоциален стрес.
Повишен прием на хранителни вещества, за които е
известно, че намаляват секрецията на
провъзпалителни маркери. Такива са омега-3 мастните
киселини, куркумин, джинджифил и храни, богати на
хранителни вещества от растителен произход, като
горски плодове, съдържащи съединения, като
например резвератрол, антоциани и дехидроаскорбат.

C алелът на този функционален SNP е свързан с
повишени IL-6 и CRP концентрации и е свързан с
повишен риск от хронично нискостепенно възпаление.

IL-6 C алелът е свързан с повишен риск от редуциране
на познавателните функции, както и нарушения на
настроението особено при излагане на психосоциални
стресови фактори и провъзпалителна среда. Рискът,
свързан с C алела, е допълнително изразен при
пушачи.
Индивиди с C алел трябва да спазват диета, за да
намалят възпалението, която включва повишено
съдържание на n-3 мастни киселини, понижено
съдържание на наситени мастни киселини и повишено
съдържание на хранителни антиоксиданти.
Здравословното тегло и избягването на всякакво
тютюнопушене също са задължителни за контрол на
възпалението.
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TNFA -308 G>A
Тумор некротизиращ фактор-а (TNFa) е провъзпалителен цитокин, секретиран както от макрофаги, така и от 
адипоцити. Доказано е, че променя глюкозната хомеостаза в цялото тяло.

Вашият резултат:

MTHFR
Метилен тетрахидрофолат редуктазата, кодирана от гена MTHFR, катализира превръщането на 
5,10-метилентетрахидрофолат в 5-метилтетрахидрофолат, който е ко-субстрат за реметилиране на хомоцистеин и 
получаване на метионин. Намалената ензимна активност, дължаща се на полиморфизми, води до нарушаване на 
метаболизма на хомоцистеин и фолатния цикъл, което причинява намалена способност за синтезиране на важни 
невротрансмитери.

MTHFR 677 C>T

Вашият резултат:

Mетилиране 
Метилирането включва процеса на свързване на метилови групи към молекула или субстрат и играят съществена 
роля в производството на невротрансмитери. За да се осъществят реакциите на метилиране, са необходими 
специфични количества витамини от група В. Витамините от група В са хранителни вещества, които се набавят от 
храната. Нарушеното метилиране вследствие на ензимни дефицити, както и ниските нива на витамини от група В, 
са свързани с повишен риск от нарушения на настроението.

GG

CC

Не са открити вариации в -308 G>A локуса. TNFA GG
генотипът е немутирал и е свързан с нормална
експресия на TNFA.

Носителите на GG генотип не са свързани с повишен
риск от нарушения на менталното здраве, като
редуциране на познавателните функции и депресивно
разстройство. 

Не са открити вариации в 677 C>T локуса. CC генотипът
е свързан с нормална ензимна активност.

Не са открити вариации за този SNP. CC генотипът не се
свързва с повишен риск от нарушения на
настроението.
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MTHFR 1298 A>C

Вашият резултат:

MTR 2756 A>G
MTR генът кодира метионин синтаза, която е отговорна за регенерирането на метионин от хомоцистеин, като се 
използва 5-метилтетрахидрофолат като основен кофактор. Този ензим зависи от метилкобаламина и представлява 
част от цикъла на биосинтеза и регенерация на S-аденозилметионин.

Вашият резултат:

CA

AA

MTHFR 1298 CA генотипът води до промяна в
ензимната функция и се свързва с риск от повишени
хомоцистеинови нива и леко понижена ефективност за
синтез на невротрансмитери.

MTHFR 1298 CA генотипът е свързан с повишена
склонност към нарушения на настроението,
включително депресивни и биполярни разстройства,
особено при нисък прием на витамин B и ниски нива на
фолат. Носителите на MTHFR 1298 C алел може да имат
повишена нужда от витамин B, а метил фолатът може
да има изключително благоприятен ефект.

Не са открити вариации в 2756 A>G локуса, който се
свързва с нормален ензимен капацитет.

АА генотипът няма връзка с повишен риск от
нарушения на настроението.
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Интегрирана сигнализация
Пътят на интегрираната сигнализация представлява група от сигнални пътища за трансдукция, съставени от 
гликопротеини, които предават сигнали в клетката чрез рецептори на клетъчната повърхност. Пътят на интегрираната 
сигнализация регулира критичните аспекти на диференциация и миграцията на клетките, клетъчната полярност, 
невронното моделиране и органогенезата по време на ембрионалното развитие.

GSK3B
GSK3B кодира В-изоформата на гликоген синтаза киназа 3, която се експресира в изобилие в централната нервна 
система и е асоциирана с няколко невропсихиатрични разстройства, включително биполярно и голямо депресивно 
разстройство. Гликоген синтаза киназа 3 представлява важен целеви протеин на няколко антидепресанти, както и на 
литий, а повишеното регулиране на GSK3B е свързано с нарастващ риск от разстройства на настроението.

GSK3B rs334555 C>G, rs11925868 A>C, rs11927974 G>A

Вашият резултат:

Реакция към стрес
Известно е, че излагането на стрес допринася за отключване на разстройства. Въпреки че стресът е част от 
ежедневието, има голяма вариабилност между индивидите свързана с развитието на стрес-асоциираната 
психопатология. Важен маркер за чувствителност към стрес е функцията на оста хипоталамус-хипофиза-
надбъбречни жлези (HPA-axis). Промяната в индуцираните от стрес кортизолни реакции, може да предскаже 
различията в нервната бдителност по време на излагането на стрес.

Окситоцинът също играе важна роля в справянето със стреса. Генетични промени в гена за рецептора на окситоцин 
(OXTR) имат пряка връзка с психични нарушения като тревожност, депресия и свързани с тях стресови реакции.

FKBP5 rs1360780 C>T
FK506 свързващият протеин, кодиран от FKBP5, действа като помощник, който модулира не само активността на 
глюкокортикоидния рецептор в отговор на стресори, но и множество други клетъчни процеси както в мозъка, така 
и в периферията. FKBP5 генът се регулира чрез комплексни взаимодействия между стресови фактори от околната 
среда, генетични варианти на FKBP5 и епигенетични модификации на отговорните за глюкокортикоиди локуси в 
генома.

Вашият резултат: CC

Нормален:
Генотипната комбинация се свързва с нормална
регулация на GSK3B. 

Нормален:
Носителите на тази комбинация от генни вариации на
GSK3B не са с повишен риск от биполярно
разстройство.

Неутрален

CC генотипът се свързва с нормална FKBP5 експресия и
непроменена активност на глюкокортикоидния
рецептор.

Индивидите с CC генотип може да имат по-добра
способност да контролират стреса в сравнение с тези с
CT или TT генотип и не са изложени на повишен риск от
посттравматично стресово разстройство.
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OXTR rs53576 G>A
Окситоцинът е пептиден хормон и невропептид, който участва в регулиране на настроението, безпокойството и 
социалната биология. Той играе роля в социалното обвързване, сексуалното възпроизводство и при двата пола по 
време и след раждането. Протеинът, кодиран от гена OXTR, принадлежи към семейството на G-протеин свързани 
рецептори и действа като рецептор за окситоцин. Неговата дейност е медиирана от G протеини, които активират 
фосфатидилинозитол-калциевата вторична сигнална система.

Вашият резултат:

Клетъчна сигнализация
Гените, кодиращи белтъци, участващи в клетъчната сигнализация, са важни за осигуряването на нормална 
комуникация между невроните, оцеляването им и формирането на паметта. Протеините на клетъчната сигнализация 
също играят важна роля за активиране освобождаването на специфични невротрансмитери и хормони.

Калциевата и натриевата сигнализация контролират много неврологични функции, включително освобождаване от 
невротрансмитери и регулиране на възбудителната сигнализация в мозъка. Нарушения в тези пътища са свързани с 
разстройства на настроението, по-специално с биполярно разстройство.

AKT1 rs2494732 T>C
Серин/треонин протеинкиназата AKT1 е ензим, кодиран от гена AKT1. В развитието на нервната система, AKT1 е 
медиатор за поддържането на жизнезненоспособността на невроните при стимулиране с разстежни фактори.

Вашият резултат:

GG

CC

GG генотипът определя нормалната дейност на
окситоциновия рецептор.

Индивиди с GG генотип могат да имат по-добра
способност да различат емоционалното състояние на
другите в сравнение с тези с A-алел, особено в
стресова среда.

AKT1 CC генотипът е свързан с изменена генна
функция.

Носителите на CC генотипа имат значително повишен
риск от психотичен отговор след употреба на канабис.
Свързаният риск е повишен при тези, които
пушат/използват канабис редовно.
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ANK3
ANK3 кодира анкирин-3, който играе ключова роля във функционирането на натриевите канали и регулирането на 
възбуждащата сигнализация. Този ген е свързан с състояния, характеризиращи се с нестабилност на настроението.

ANK3 rs10994336 C>T

ANK3 rs1938526 A>G

Вашият резултат:

Вашият резултат:

CACNA1C rs1006737 G>A 
Генът CACNA1C принадлежи към семейство гени, които осигуряват инструкции за формиране на калциеви канали. 
CACNA1C кодира субединица от тип L на калциеви канали, участваща във възбудителната сигнализация в мозъка и 
свързана със състояния, характеризиращи се с променливост на настроението.

Вашият резултат: AA

AA

CC

ANK3 AA генотипът е свързан с нормален капацитет на
клетъчния сигнален път.

AA генотипът се счита за нискорисковия генотип.
Носителите на ANK3 AA генотипа не са изложени на
повишен риск от нарушения на настроението.

CACNA1 AA генотипът е свързан с променен обем на
продълговатия мозък и повишена CACNA1 възбудна
сигнализация.

AA генотипът е свързан с предразположение към
депресивно и биполярно разстройство.
Методи за понижаване на възбудната сигнализация,
като осигурен достатъчен прием на омега-3 МК и
употреба на стабилизатори на настроението, може да
се използват, ако е клинично показано.

ANK3 CC генотипът е свързан с нормален капацитет на
клетъчния сигнален път.

CC генотипът се счита за нискорисков генотип.
Носители на ANK3 CC генотип не са изложени на
повишен риск от нарушения на настроението.
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CHRNA3 rs16969968 G>A 
CHRNA3 кодира алфа З субединицата на никотиновия ацетилхолинов рецептор. Кодираният протеин е лиганд на 
йонен канал, който вероятно играе роля в невротрансмисията и освобождаването на невротрансмитери след 
излагане на стимул като например никотин.

CHRNA5 Asp398Asn / D398N
CHRNA5 кодира алфа 5 субединицата на никотиновия ацетилхолинов рецептор. Кодираният протеин е лиганд 
на йонен канал, който вероятно играе роля в невротрансмисията и освобождаването на невротрансмитери след 
излагане на стимул като например никотин.

Вашият резултат:

Вашият резултат: AG

AG

A алелът е свързан с понижение във функцията на
ацетилхолиновия рецептор.

Индивиди с AG генотип могат да са изложени на
повишен риск от никотинова зависимост и са склонни
също да пушат средно повече цигари на ден. Тези
индивиди също показват понижена белодробна
функция, когато са изложени на никотин. Носителите
на CHRNA3 A алел могат да се възползват от никотин-
заместваща терапия за спиране (NRT) и има по-голяма
вероятност да постигнат 6-месечен светъл период, ако
им се предпише никотин-заместваща терапия в
сравнение с пациентите с GG генотип.
Информацията за риска от никотинова зависимост и
отговора на спиране може да помогне за подходяща
намеса и въздействие.

AG генотипът води до понижена функция
на никотиновия ацетилхолинов рецептор.

Носителите на AG генотип са свързани с по-висок
отговор на удоволствие към първата цигара и могат да
са изложени на повишен риск от никотинова
зависимост.
Информацията за риска от никотинова зависимост
може да помогне за подходяща намеса и въздействие.
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Допаминергичен път и отговор на допамин
Допаминът е възбуждащ невротрансмитер от семейството на катехоламините, който се синтезира в мозъка и е 
отговорен за модулирането на възнаграждението и удоволстви-ето. Действието на допамина включва области 
на възнаграждение, познание, памет и двигателна координация. Промените в производството, разграждането 
и рецепторната функция на допамина могат да увеличат чувствителността към когнитивен спад, разстройства 
на настроението и разстройства на пристрастяващо поведение, включително риск от злоупотреба с вещества, 
поведение на търсене на риск и нарушения в храненето.

COMT Val158Met
COMT, кодиращ ензима катехол-О-метил трансфераза, отговаря за метилиране на катехоламини, като по този начин 
регулира нивата на допамин предимно в префронталната кора. Генетични вариации в COMT Val158Met определят 
ензимната функция до голяма степен и са свързани с разлики в разлики в протичането на нервни процеси стоящи в 
основата на когнитивното функциониране и разграждане на активиращите невротрансмитери.

Вашият резултат:

DRD1
DRD1 кодира допаминов рецептор от D1 подтип, който е най-често представеният допаминов рецептор в 
централната нервна система. D1 рецепторите регулират растежа и развитието на невроните, медиират някои 
поведенчески реакции и модулират медиирани от D2 допаминов рецептор събития. Допамин D1 рецепторът участва 
в регулирането на освобождаването на допамин в нуклеус акумбенс.

DRD1 rs4532 T>C

Вашият резултат:

AA

CT

COMT AA генотипът понижава ензимната функция на
COMT с 3- до 4-гънки. Поради по-ниската ензимна
активност COMT AA генотипът води до по-високи
допаминови нива в сравнение с GG генотипа.

Индивиди, които имат COMT AA генотип, могат да имат
по-високи допаминови нива и могат да показват
предимства при задачите на паметта и вниманието. AA
генотипът все пак е свързан с повишена склонност към
тревожни разстройства. При тези индивиди е важно да
се поддържа COMT функцията и да се облекчава
„натоварването“ на ензима, ограничавайки приема на
кофеин и алкохол, осигурявайки достатъчен прием на
кръстоцветни зеленчуци и поддържайки здравословно
тегло.

Поради заместването на C с T, което се появява в този
SNP, може да се потисне транслацията на рецептора,
изменяйки функционалността на DRD1 рецептора.

Този CT генотип може да бъде слабо свързан с
алкохолна зависимост и свързани разстройства,
включително биполярно разстройство и търсене на
непознатото, както и поведенческа настойчивост и
поведение на избягване на увреда, което се
характеризира с напрегнато очакване, страх от
несигурното и срамежливост.
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DRD1 rs5326 C>T

Вашият резултат:

DRD2 Taq1A/2A
DRD2 кодира допаминов рецептор от D2 подтип, който е неразделна част от системата за възнаграждение. Генът е 
свързан със съпътстващи заболявания, свързани с употребата на вещества, както и с поведение на търсене на риск и 
склонност към преяждане.

Вашият резултат:

DRD3 Ser9Gly
DRD3 кодира допаминов рецептор от D3 подтип. Този рецептор е локализиран до лимбичните система на мозъка, 
които са свързани с когнитивни, емоционални и ендокринни функции.

Вашият резултат:

CC

CC

CC

CC генотипът е свързан с непроменена DRD1
транслация.

Индивидите с CC генотип са показали повишен риск
към поведение със склонност към пристрастяване.

CC генотипът е свързан с нормална функция на
допаминовия рецептор.

Носителите на CC генотип не показват повишена
склонност към поведение със склонност към
пристрастяване и коморбидно разстройство, свързано
с употреба на субстанции.

C алелът е свързан с различен афинитет към допамин,
като е възможно да показва по-висок афинитет към
допамин и по този начин диференциална активност в
низходящата сигнализация.

Носителите на CC генотипа са свързани с
повишена склонност към коморбидно разстройство,
свързано с употреба на субстанции, както и с повишен
риск от ранно развитие на зависимост към опиоиди и
амфетамини. Някои находки също са свързани с риск C
към повишено поведение на търсене на непознатото. 
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DRD4 -521 C>T
DRD4 кодира допаминов рецептор от D4 подтип, който е неразделна част от системата за възнаграждаване. Генът е 
свързан с предразположение към авантюризъм, склонност към развитие на зависимост към вещества, както и със 
синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD).

Вашият резултат:

OPRM1 Asn40Asp (118 A>G)
OPRM1 генът кодира mu опиоид рецептора (MOR), който е основната рецептор за свързване на ендогенни опиоидни 
пептиди и опиоид аналгетични средства като бета-ендорфин и енкефалини. MOR също има важна роля при 
злоупотреба към други наркотични вещества като никотин, кокаин и алкохол чрез модулация на допаминовата 
система.

Вашият резултат: AA

CC

CC генотипът е свързан с нормална рецепторна
функция.

Носителите на CC генотип могат да са по-
предразположени към поведение на търсене на
непознатото.

AA генотипът е свързан с нормална функция на мю
опиоидния рецептор.

AA генотипът не предпоставя към повишен риск от
поведение със склонност към пристрастяване или
зависимост към коморбидни субстанции.
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Ендоканабиноиден път
Канабиноидите, основно делта-9-тетрахидроканабинол (∆9-THC) и синтетични аналози, са психоактивни съставки 
на марихуаната. Канабиноидите се свързват с централните канабиноидни (CB1) рецептори, като имитират ефектите 
на ендогенно произведените канабиноиди. Проучвания показват, че канабиноидите повишават активността на 
допамина (DA) в нуклеус акумбенс (Nac) и префронталната кора (PFC) чрез активиране на CB1 рецепторите във 
вентралната тегментална област (VTA), което увеличава усвояването на DA от невроните.

В този панел ще бъдат докладвани генетични варианти, за които е доказано, че увеличават риска от зависимост от 
канабис, както и други незаконни вещества.

CNR1 rs2023239 A>G
CNR1 генът кодира единия от общо двата канабиноидни рецептори. Канабиноидите, главно делта-9-
тетрахидроканабинол, се свързват с централните канабиноидни рецептори, като имитират ефектите на ендогенно 
произведените канабиноиди. Генът има роля в модулирането на ендоканабиноидната и допамин-медиираната 
сигнална система за възнаграждаване.

FAAH 385 C>A
Генът FAAH кодира амидна хидролаза на мастната киселина - ензим, който се експресира в мозъка и черния дроб.

Вашият резултат:

Вашият резултат: CC

TT

Индивидите с CC генотип изглежда да имат по-висока
активация на обширни зони в кръга на
възнаграждение в сравнение с носителите на FAAH A-
алел след стимул.

FAAH CC генотипът не е свързан с повишен риск от
поведение със склонност към пристрастяване. Въпреки
че има по-нисък риск от пристрастяване е важно да се
отбележи, че носителите на CC генотип могат да
изпитат по-големи трудности при отказ в сравнение с
AA индивидите.

TT генотипът е свързан с нормална функция на CNR1 и
по този начин нормален сигнален път на
възнаграждението в тази зона.

TT генотипът не предпоставя повишен риск към
поведение със склонност към пристрастяване или
зависимост към други субстанции и канабиноиди.
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GABA-ергичен път
Екстернализиращото негативно, разрушително поведение насочено към околните или средата се счита за силен 
предиктор на злоупотребата на вещества в ранна и зряла възраст и GABA-ергичният път взима участие в този тип 
поведение.

Гама-аминомаслената киселина (GABA) е невротрансмитер, който се експресира предимно в централната нервна 
система и е основният инхибиторен невротрансмитер. Невронната активност в мозъка се регулира от възбуждащи и 
инхибиращи стимули, включително GABA-ергичната инхибираща активност. Стимулиране на инхибиторната GABA-
ергична активност чрез ендогенни лиганди или някои лекарства като бензодиазепини води до седация, амнезия 
и атаксия. Същевременно затихването на GABA-ергичната система води до възбуда, тревожност, неспокойствие, 
безсъние и свръх реактивност.

GABRA2 rs279858 T>C
Генът GABRA2 кодира алфа-2 рецепторната субединица на гама-аминомаслената киселина. GABA е основният 
инхибиторен невротрансмитер в мозъка на бозайниците и действа в GABA-A рецепторите, които са лиганд на 
хлоридни канали. Проводимостта на хлоридните йони през тези канали може да бъде модулирана от агенти като 
бензодиазепините, които се свързват с GABA-A рецептора, като стимулирането на инхибиращата GABA-ергична 
активност води до седация, амнезия и атаксия.

Вашият резултат: CT
CT генотипът е свързан с нормална рецепторна
функция и не изменя ГАМК-ергичния път.

CT не е свързан с екстернализирано поведение или
повишен риск от разстройства, свързани с
пристрастяване.
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Невротрофинов път
Невротрофините са семейство от трофичните фактори, участващи в диференциацията и оцеляването на нервните 
клетки. Семейството на невротрофините се състои от фактор на невронния растеж (NGF), мозъчен невротрофичен 
фактор (BDNF), невротрофин 3 (NT-3) и невротрофин 4 (NT-4). Функцията и сигнализирането на невротрофина играе 
важна роля за невронното развитие и допълнителни дейности от по-висок порядък като учене и памет.

BDNF Val66Met
Генът BDNF кодира мозъчен невротрофичен фактор. Еднонуклеотидни полиморфизми в BDNF могат да играят 
ключова роля в генетичните предразположения към тревожност и депресивни разстройства.

Вашият резултат: CC
BDNF CC генотипът води до нормална експресия на
BDNF.

CC генотипът е немутирал и се счита, че има нормална
BDNF експресия и функция с непроменен риск от
нарушения на менталното здраве.
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Серотонинергичен път
Серотонинът, или 5-хидрокситриптаминът, е моноаминов невротрансмитер, който се получава от триптофан. 
Серотонинът се намира предимно в стомашно-чревния тракт, тромбоцитите в кръвта и централната нервна система 
(ЦНС). Серотонинът е важен модулатор на настроението, като допринася за чувствата на благополучие и щастие. 
Участието на невротрансмисията на серотонин в обучението и формирането на паметта чрез серотониновите 
рецептори може да играе модулираща роля в поведенческите ефекти, индуцирани от много психостимуланти, 
осигурявайки по-нататъшно разбиране на механизмите, които стоят в основата на формирането и извличането 
на свързани с лекарствата спомени. Ниските нива на серотонин са свързани с разстройства на настроението, 
включително депресия.

1A HTR1A -1019 C>G
1A HTR1A генът кодира G протеин-свързан рецептор за 5-хидрокситриптамин (серотонин) и принадлежи към 
5-хидрокситриптаминовата рецепторна подгрупа. Серотонинът е ключов участник в редица физиологични процеси 
и патологични състояния. Инактивирането на този ген води до поведение, съответстващо на повишена тревожност и 
отговор при стрес и е често асоциирано с генерализирано тревожно разстройство.

Вашият резултат: GG
G алелът блокира потискането на траснкрипцията,
регулирайки възходящо 5-HT1A активност и
повишавайки експресията на авторецептор. Това е
свързано с повишена отрицателна обратна връзка и
понижена серотонинова сигнализация в
постсинаптичните зони.

G-алелът предполага повишена реактивност на стрес и
понижено справяне със стреса, която може да
предразположи индивидите към депресия. CG
генотипът е свързан с голямо депресивно
разстройство и биполярно разстройство. G алелът
може също да бъде свързан с повишено импулсивно
разстройство.
Да се обмислят стратегии за управление на стреса като
подобряване на здравето на червата, както и
включване на храни, богати на триптофан.
Носителите на G-алела може също да се свързват с
понижени отговори на лечения, които модифицират 5-
HT системата.
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SLC6A4 -rs1042173 A>C
Генът SLC6A4 кодира Solute Carrier Family 6 Member 4 - интегрален мембранен протеин, който транспортира 
невротрансмитера серотонин от синаптичните пространства в пресинаптичните неврони, прекратявайки 
действието на серотонина. Този протеин е мишена на психомоторните стимуланти като амфетамини и кокаин.

Вашият резултат: CC

Има данни, че CC генотипът има по-висока SLC6A4
експресия.

Носителството на CC генотипа не предполага повишен
риск към разстройства, свързани с пристрастяване, и
не е свързано със състояние на тежка алкохолна
консумация.
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