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Насочващ специалист:

Резултатите от активно провежданите генетични изследвания в областта на спорта разкриват 

наличието на редица връзки между генетичните вариации и физическите заложби. За да постигнете 

максимума от своя спортен потенциал, е важно да направите подходящите избори, които в най-

голяма степен съответстват на Вашата уникална генетична природа. Тази новаторска генетична услуга 

Ви предоставя специфична информация, с помощта на която да подберете тренировъчен режим, 

хранителен режим и начин на живот, отговарящи максимално на Вашите индивидуални заложби. 

За постигането на успех в избрания от Вас спорт се изискват множество фактори, част от които са и 

изследваната генетична информация. Съветите в този доклад трябва да се използват като ръководство, 

което да Ви помогне да оптимизирате и персонализирате тренировъчния си режим.

NGSport разглежда различни биологични области, свързани със спортните постижения. Наблюденията 

в тези области могат да се използват за персонализиране на Вашата тренировъчна програма, за да 

получите колкото се може повече от Вашите тренировъчни сесии. 

NutriGen Ltd
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Нормален ген 

Вариантен ген 

Потенциал за 
постижения на 
основно ниво

Потенциал за
изключителни 
постижения 

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 генетичните вариации?
С изключение на еднояйчните близнаци, всички хора имат малки разлики (вариации) в своя генетичен код. 

Именно тези малки разлики правят всеки от нас неповторим. Също както една-единствена буква променя 

значението на дадена дума, така и промяна в една-единствена база може да промени функцията на гените 

ни. 

Пример: 

Генетичните вариации могат да повлияят биологичния път на активност на гена и по този начин да 

въздействат на важни за здравето на организма метаболитни процеси. Познанието за тези генетични 

вариации представлява голямо предимство, позволяващо изготвянето на прецизни препоръки за 

тренировъчния и хранителния режим с цел оптимизиране на спортните резултати.
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КАК ДА РАЗЧЕТЕТЕ ТОЗИ ДОКЛАД
На страница 4 е представен обобщен изглед на Вашите резултати с имената на гените и тестваните 

вариации. Подробни обяснения за функцията на всеки ген са изложени в края на доклада. 

Определени генетични вариации предполагат по-добри спортни постижения, а други може да обуславят 

повишен риск от травми или по-бавно възстановяване. Ще Ви предоставим препоръки за тренировъчни и 

хранителни режими, които са подходящи за Вас.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕНА: 
За всяка генетична вариация са определени коефициенти на въздействие, на базата на съвременни 

рецензирани научни изследвания, и приноса на вариацията за променената реакция на тялото към 

тренировки. Коефициентите на въздействие не определят дали даден вариант е добър или лош, а по-скоро 

подсказват как гените Ви би трябвало да повлияят върху избора Ви за следване на един или друг начин на 

живот. 

Няма въздействие върху определената биологична 
област Без въздействие:

Слабо въздействие върху определената биологична 
област

Слабо  
въздействие:

Трябва да се обърне внимание на тази област и да се 
направят определени промени в начина на живот

Умерено  
въздействие: 

Съществува значително въздействие върху тази 
биологична област, което предполага, че трябва да 
се направят сериозни промени в тренировъчния и/
или хранителния режим

Силно  
въздействие: 
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ОБОБЩЕНИЕ НА ВАШИТЕ РЕЗУЛТАТИ
Риск от травми

Потенциал за експлозивност

Метаболизъм на кофеина

Най-подходящо време за тренировки
Сутрин-вечер (циркаден ритъм)

Възстановяване

Потенциал за издръжливост

Чувствителност към сол

При Вас не се наблюдават генетично обусловени
предпочитания към сутрешни/вечерни
тренировки.

При Вас се наблюдава понижена способност за
метаболизиране на кофеина.

Вие сте чувствителни към солта.

Изследваните гени показват, че имате среден
потенциал по отношение на експлозивност/сила.

Вашите генетични резултати показват, че имате
по-висок от средния потенциал по отношение на
издръжливостта.

Вашите генетични резултати показват, че при Вас
рискът от травми на меките тъкани е по-висок от
средния.

Вероятно се възстановявате бързо от
натоварващи физически упражнения.
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ВАШИТЕ ГЕНЕТИЧНИ РЕЗУЛТАТИ: ЧАСТ I 
ТРАВМИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Риск от травми
Необходимо е само да се огледаме наоколо, за да установим, че някои от нас явно са податливи на травми, а 

на други никога не им се налага да пропуснат тренировка поради контузия. Освен това някои хора могат да 

се възстановяват бързо след тренировка и са готови отново за натоварващи занимания само след няколко 

дни почивка, докато при други това не се случва толкова бързо и на тях им трябва по-дълга пауза между 

интензивни тренировки. Изследванията показват, че определени генетични варианти обуславят по-бавното 

възстановяване от натоварващи тренировки, а други варианти определят повишения риск от травми при 

някои хора.

ВАШИЯТ РИСК ОТ ТРАВМИ
Вариация в гена Вашият генетичен 

резултат
Въздействие 

на гена 

Склонност към 
травми 

COL1A1 G>T

COL5A1 C>T

GDF5 C>T

CT

TC

GG

Генетичните Ви резултати показват, че е много вероятно  рискът Ви от травми на меките тъкани да е
по-висок от средния. Това означава, че не само трябва да подбирате обем и интензивност на
тренировките, които да са подходящи за физическите Ви възможности, но и редовно да правите
кондиционни упражнения, които предотвратяват травми. Не забравяйте, че начинът на хранене също
играе важна роля в предпазването от травми.
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ПРЕПОРЪКИ

Вашите генетични резултати показват, че трябва да предприемете превантивни мерки, за да се
опитате да предотвратите разтеженията, които може да възникнат при тренировки.
Упражненията за предотвратяване на травми или кондиционните тренировки могат още да се
нарекат „прехабилитационни тренировки.“ Тренировките за издръжливост и гъвкавост са в основата
на прехабилитацията и рехабилитацията в случай на възникване на травма. Някои от упражненията за
предотвратяване на травми, които може да включите в тренировките си, са класически упражнения за
издръжливост, упражнения с тежести, плиометрични упражнения, пилатес, йога, стречинг или
специфични кондиционни упражнения, разработени с цел предотвратяване на определени видове
травми (може да се посъветвате по този въпрос със специалист по биокинетика).
Ако тренирате редовно, ще е полезно да имате две или повече кондиционни занимания на седмица,
за да намалите риска от травми.
Ако сте елитен спортист или сте концентрирани само върху определен спорт, е добра идея да имате
набор специфични за Вашия спорт кондиционни упражнения, които да изпълнявате почти
ежедневно. Трябва да предвидите най-често възникващите, специфични за определения спорт,
травми на меките тъкани и да се посъветвате с треньор или специалист в съответната област.
Например: бегачите са податливи на възпаление на ахилесовото сухожилие, разтежения на прасеца и
на коленните сухожилия, пателарен тендинит и синдром на илиотибиалната връзка; колоездачите
страдат често от болки в коленете, гърба и врата; плувците са застрашени от болки в рамото („рамо на
плувец“) и болки в коленете при практикуващите бруст.
Що се отнася до режима на хранене, важно е да се приема достатъчно количество витамин С, желязо
и протеини, тъй като те са необходими за възстановяването на колагена. След интензивна тренировка
може да приемате висококачествен източник на протеини, за да подпомогнете  аминокиселинната
синтеза. Ако правите редовни тренировки с умерена до висока интензивност, може да приемате
допълнително хидролизиран колаген или костен бульон.
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ВАШЕТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Вариация в гена Вашият генетичен 

резултат
Въздействие 

на гена

Възпаление

IL6 G>C

IL6R A>C

CRP G>A

TNFA G>A

Оксидативен стрес
SOD2 C>T

eNOS G>T

Генетичните Ви резултати показват, че се възстановявате бързо след натоварващи физически
упражнения. Това означава, че имате капацитет за значително натоварване и чести тренировки.

CG

AA

GA

GG

TT

GG
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ПРЕПОРЪКИ

Изследваните гени показват, че Вие се възстановявате с бързо темпо, но все пак би било добре да
обърнете внимание на някои стратегии за възстановяване, за да се възползвате максимално от
тренировъчния си режим.
Способността да издържате на чести интензивни тренировки се дължи на комбинация от определени
вариации в изследваните гени и физическа основа, изграждана в продължение на много години. Ако
вече тренирате на високо ниво от няколко години, приемете това като индикация, че тялото Ви на
теория може да издържи на големи натоварвания при подходящите условия. В противен случай е
препоръчително да достигнете до това ниво бавно, като вземате предвид риска от травми.
Възстановяването се определя принципно като период между две тренировки. На теория човек има
нужда от 2 – 3 дни почивка между натоварващи тренировки. Тъй като Вие се възстановявате по-бързо
от средното, веднъж щом имате необходимата тренировъчна основа, може да достигнете до 3 – 4
интензивни тренировки по определен спорт на седмица. Около тези основни 3 – 4 тренировки могат
да бъдат изградени други поддържащи и кондиционни занимания. Ако сте опитен спортист,
потенциално може да преминете към една тренировка на ден плюс допълнителна тренировка в
някои дни. Винаги си оставяйте един пълен ден почивка на седмица. Спортуващите за удоволствие
могат да включат най-много 6 занимания на седмица.
Сънят е много важен за възстановяването. Трябва да спите достатъчно, за да се чувствате свежи на
сутринта. Препоръчително е сънят да е с продължителност около 8 часа.
Важно за оптималното Ви възстановяване е да контролирате начина си на хранене. Възпалението и
оксидативният стрес оказват влияние на темпото на възстановяване, затова трябва да се опитвате да
консумирате предимно храни с противовъзпалителен и антиоксидантен ефект и да избягвате храни,
стимулиращи възпалението.
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ВАШИТЕ ГЕНЕТИЧНИ РЕЗУЛТАТИ: ЧАСТ II 
ПОСТИЖЕНИЯ
Известно е, че различията във физическите способности и спортните постижения могат да се обяснят 
с генетични фактори. Именно такива фактори са разгледани във Вашия тест NGSport. Те помагат за 
определянето на реакцията Ви към различни видове тренировъчни режими. Въпреки че аеробните 
тренировки, силовите тренировки и тези с тежести, са важни за развитието на цялостното здравословно 
състояние и добра физическа форма, пропорционалното съотношение между тези тренировки трябва да 
бъде различно при отделните хора, дори при тези, които се стремят към едни и същи цели. Резултатите от 
този генетичен тест ще Ви дадат възможност да съсредоточите усилията си върху вида тренировки, от който 
ще получите най-добър резултат, независимо дали става дума за упражнения за издръжливост или силова 

тренировка. 

Област на 
действие Вариация в гена

Вашият 
генетичен 
резултат

Въздействие 
на гена, 

експлозивност 

Въздействие 
на гена, 

издръжливост

Кръвен поток и 
дишане 

AGT T>C

ACE I>D

BDKRB2 C>T

VEGF C>G

Енергия по време на 
тренировки 

NRF2 A>G

PPARGC1A G>A

PPARA G>C

Източници на 
енергия по време на 

тренировки

ADRB2 Arg16Gly A>G

ADRB2 Gln27Glu C>G

TRHR C>T

Мускулно-скелетни 
характеристики

ACTN3 R>X

VDR T>C

CC

II

XX

CT

CC

AG

GG

AA

AA

TC

GG

TT
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ВАШИЯТ СПОРТЕН ПОТЕНЦИАЛ
Какви предимства Ви предоставят Вашите гени? Дали реагирате по-добре на силови тренировки или на 

тренировки за издръжливост?

Анализът на генетичните Ви вариации показва, че трябва да се фокусирате основно върху аеробни
упражнения и тренировки за издръжливост, за да постигнете максимално добри спортни резултати.
Това означава, че вероятно ще имате най-голяма полза, ако включите в режима си дълги тренировки
с умерена интензивност.
Не забравяйте, че има много променливи, които оказват влияние върху успеха по отношение на
тренировките и спортните постижения. Гените са само една от тези променливи, които трябва да
имате предвид, за да постигнете желания  резултат.
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КЛЮЧОВИ ТРЕНИРОВЪЧНИ ПРИНЦИПИ 

От най-голяма полза за Вашите постижения ще бъдат тренировки за издръжливост със средна до
голяма продължителност и предимно умерена интензивност, като може да включите и силови
упражнения  с по-висока интензивност и кондиционни занимания, за да стимулирате различни
енергийни системи и да постигнете добре балансирана физическа форма.
Тренировките за издръжливост, които може да се включат, са дълго бягане, колоездене, плуване и
други подобни умерени кардиоупражнения. Продължителността на тренировките може да варира в
периода 30 – 60 минути с постоянно темпо до 3 интервала по 10 минути с по-бързо темпо. Добре е да
обмислите резултатите от генетичните си изследвания в контекста на настоящите си цели и да
модулирате тренировките си според тях, като вземете предвид и специфичните за дадения спорт
занимания. Не забравяйте да включите загрявка преди тренировката и достатъчно дълъг плавен
преход към състояние на покой след нея.
Важно е да включвате силови упражнения и кондиционни занимания в режима си, дори и да
тренирате за издръжливост. Що се отнася до трениране с тежести, най-добре би било да се
фокусирате върху упражнения с ниска интензивност. Това означава извършването на много
повторения с относително малки тежести (30 – 40% от максималното възможно тегло) и подпомага
ефективността на мускулните контракции. Кръговите тренировки отговарят на този профил, а
плиометриката също може да се използва за тренировки, целящи по-добри резултати за
експлозивност.
Тъй като Вие имате добър потенциал за издръжливост, Ви препоръчваме да се съсредоточите върху
тренировки с ниска до умерена интензивност, като например ниво 1 – 4  от описаните в „Таблица със
зони на кардиотренировки“. Основните Ви тренировки трябва да са от ниво 2 и 3 и да са с умерена
интензивност и голяма продължителност.
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Таблица със зони на кардиотренировки 
Посочените нива в таблицата за кардиотренировки представляват зони на трениране, които могат да 

се изпълняват чрез мониториране на сърдечната честота (HR) ,посредством пулсоксиметър, или просто 

чрез Вашата степен на възприемчиво усилие (RPE). Трябва да проверите какъв е оптималният Ви пулс и 

ако желаете, да използвате уред за измерване на пулса (пулсоксиметър), за да определите нивото си на 

кардиотренировки (вижте по-долу). RPE представлява скала от 0 до 10, която описва как възприемате 

тренировката. 0 означава никакво натоварване, а 10 е максимално натоварване. Нивата от 1 до 4 се отнасят 

за тренировки за издръжливост, докато стойности над 4 се използват при кратки тренировки за бързина и 

интервални упражнения.

НИВО ИНТЕНЗИТЕТ  % ОТ ОПТИМАЛЕН ПУЛС  RPE

1 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ <81% <2

2 АЕРОБЕН 81-89% 2-3

3 ТЕМПО 90-93% 3-4

4 ПОД ОПТИМАЛНИЯ 94-99% 4-5

5 НАД ОПТИМАЛНИЯ 100-102% 6-7

6 АЕРОБЕН КАПАЦИТЕТ 103-106% >7

7 АНАЕРОБЕН КАПАЦИТЕТ >106% МАКСИМАЛЕН

Измерване на оптимален пулс и
определяне на Вашите тренировъчни зони 
Загрейте добре и след това направете 30-минутна максимално натоварваща тренировка на сравнително 

равна повърхност. Отбележете средния си пулс през последните 20 минути от тренировката - това е Вашият 

пулс при лактатен праг (LTHR). За да определите зоните си, Вашият LTHR би трябвало да е между ниво 4 

и 5 (100%) в кардиотаблицата по-горе. За да изчислите пулса си в останалите зони, умножавате LTHR по 

дадените проценти.
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Метаболизъм на 
кофеин Вариация в гена Вашият генетичен 

резултат

Метаболизъм на кофеин CYP1A2 C>A

Чувствителност към сол Вариация в гена Вашият генетичен 
резултат

Чувствителност към сол
AGT T>C

ACE I>D

Най-подходящо време 
за тренировки Вариация в гена Вашият генетичен 

резултат

Циркаден ритъм CLOCK 3111 T>C

* Доказателствата в тази област не са толкова убедителни, но все пак е добре да знаете!

CC

II

CA

Приемането на умерени количества кофеин води до подобряване на постиженията в спринта и
издръжливостта. CYP1A2 е един от основните ензими, които метаболизират кофеина.
Резултат за генотип CA означава, че имате понижена способност да метаболизирате кофеина.
Приемът на умерено до голямо количество кофеинови напитки, напр. кафе, се асоциира с повишен
риск от сърдечни заболявания. Препоръчваме Ви да консумирате напитки без кофеин. Що се отнася
до ползите за постиженията Ви, по-добре е да приемате кофеин повече от час преди началото на
състезанието, за да се възползвате от ефекта му.

CLOCK е основен елемент от биологичния часовник на човека и участва в регулирането на
метаболизма. Вашите резултати показват, че вероятно нямате предпочитания към определено време
за тренировки. Все пак трябва да вземете предвид по кое време на деня се провежда дадено
състезание или събитие, когато решавате кога да тренирате, тъй като в идеалния случай бихте искали
да привикнете към тренировки точно в този времеви диапазон. Ако тренирате сутрин, не забравяйте
да загреете, за да повишите телесната си температура, което подпомага постигането на по-добри
постижения.

Ензимите AGT и ACE участват в реакцията на кръвното налягане към приема на натрий.
Повишената консумация на сол се асоциира с риск от повишено  кръвно налягане. Резултатите Ви
показват, че значителното намаляване на консумацията на сол ще има благоприятен ефект за
здравето Ви, ако страдате от есенциална хипертония.

TC
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Обяснение на гените 
По-долу ще намерите обяснение на всички анализирани в този тест гени. Обърнете специално внимание на 

тези гени, за които имате средна или висока оценка на въздействие в таблиците..

ТРАВМИ
COL1A1 G>T
COL1A1 е един от най-често срещаните колагени в съединителната тъкан. Променената експресия на този 

ген може да доведе до повишен риск от травми поради структурни промени в съединителната тъкан. Ако 

сте носители на алел G, при Вас съществува повишен риск от травми на връзките и сухожилията поради 

понижена експресия на COL1A1.

COL5A1 C>T
COL5A1 е второстепенен колаген, който регулира формирането на нови фибри на меките тъкани. 

Променената експресия на този ген може да доведе до риск от травми. Носителството на алел T се 

асоциира с повишен риск от травми. Носителите на алел Т трябва да се запознаят със стратегии за 

предотвратяване на травми. 

GDF5 C>T
GDF5 участва в развитието и възстановяването на скелетни, ставни и меки тъкани. Този ген оказва влияние 

върху способността за възстановяване от травми на тъканите. Ако сте носители на алел Т, при Вас се 

наблюдава намалена експресия на този ген и вероятно повишен риск от травми на меките тъкани.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
IL6 G>C
IL6 е възпалителен цитокин, който стимулира реакцията на имунната система към натоварващи тренировки. 

Повишеното отделяне на този цитокин може да доведе до състояние на хронично възпаление. Носителите 

на алел C имат повишени нива на IL6 и на възпалителния маркер CRP и имат нужда от по-продължително 

възстановяване.

IL6R A>C
IL6R е цитокинов рецептор, който оказва влияние на действието на IL6. Този ген регулира умората от 

тренировки и способността за възстановяване. Носителството на алел C причинява повишени нива на IL6R 

и IL6 и също така увеличава острите възпалителни ефекти при физически упражнения.
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CRP G>A
CRP се повишава вследствие на възпаление и участва в активирането на определени части от имунната 

система. Носителството на алел G се свързва с по-високи нива на CRP, което от своя страна се асоциира 

с повишени нива на възпаление и вероятно – нужда от по-дълго време за възстановяване между 

тренировките.

TNFA G>A
TNFA, подобно на IL6, е провъзпалителен цитокин, който стимулира острата фаза на реакцията към 

възпаление. Нивата на TNFA се повишават след интензивни упражнения. Алел A се свързва с повишени нива 

на TNFA и CRP. Носителите на алел А често страдат от умора и се нуждаят от повече време за възстановяване 

след тренировки.

SOD2 C>T
SOD2 е вътреклетъчен антиоксидантен ензим, който се среща най-вече в митохондриите. Натоварващите 

тренировки увеличават оксидативния стрес, поради което наличието на активни ензими като този е много 

важно за ограничаване умората на мускулите. Ако сте носители на алел С, при Вас вероятно се наблюдават 

по-високи нива на оксидативен стрес. Приоритет за Вас трябва да е приемът на плодове, зеленчуци и други 

антиоксиданти.

eNOS G>T
eNOS играе важна роля за регулирането на стеснението и съпротивлението на кръвоносните съдове. 

Понижената активност на този ензим, която се наблюдава при носителите на алел Т, се асоциира с 

повишено ниво на свободните радикали и оксидативния стрес.

ПОСТИЖЕНИЯ
AGT T>C
AGT е от голяма важност за регулирането на баланса на електролитите и телесните течности, както и за 

кръвното налягане. Генотип CC на AGT потенциално причинява вазоконстрикция и повишено кръвно 

налягане и се асоциира с по-голяма експлозивност.

ACE I>D
ACE е ключов ензим за регулирането на кръвното налягане, който оказва влияние на аеробния капацитет, 

мускулната сила и телесната маса. Алел I се асоциира с понижена активност на ACE и по-големи мускулна 

ефективност и аеробен капацитет. Алел D се асоциира с повишени нива на ACE, увеличен растеж на 

мускулите и по-голяма сила при тренировки със собствено тегло за експлозивност.
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BDKRB2 C>T
BBDRKB2 участва в регулирането на кръвното налягане чрез брадикининова вазодилатация.  Алел T се 

асоциира с повишена експресия на този ген и по-активна вазодилатация. Това от своя страна се свързва 

с по-голяма ефективност на мускулните съкращения, което е предимство при аеробни тренировки и 

резултати за издръжливост.

VEGF C>G
VEGF участва във формирането и растежа на нови кръвоносни съдове и следователно оказва влияние 

върху кръвоснабдяването и оксигенацията. Генотип CC обуславя по-високи нива на VEGF и вероятно по-

голяма мускулна ефективност вследствие на тренировъчни занимания, което е предимство при аеробни 

тренировки и спортни постижения за издръжливост.

NRF2 A>G
NRF2 подобрява дихателния капацитет и нивото на произвеждането на енергия по време на тренировки. 

Този ген участва и в образуването на митохондриите – мястото в клетката, където се генерира енергия. 

Много рядко срещаният алел G се асоциира с елитни постижения по отношение на издръжливостта и 

подобрение от 50 – 60% в максималния обем кислород при тренировки за издръжливост.

PPARGC1A G>A
PPARGC1A играе важна роля в регулацията на енергията и участва в увеличаването на митохондриите 

вследствие на тренировъчни занимания. Генотип GG се свързва с повишена митохондриална биогенеза при 

покой и след аеробни тренировки, което е предимство по отношение на аеробния капацитет.

PPARA G>C
PPARA участва в синтеза на ATP от мастни киселини. АТР е главният източник на енергия, който организмът 

използва по време на физически упражнения. Алел G се асоциира с повишен аеробен капацитет и 

значително по-висока специализация на бавните мускулни влакна. Алел C се асоциира с повече сила 

поради способността за натрупване на по-голяма мускулна маса и наличието на по-голяма сила по 

отношение на единични мускулни съкращения.

ADRB2
Адреналинът използва ADRB2 за да поддържа нивата на кръвната захар по време на дълги тренировки 

чрез подпомагане на процеса на гликогенолиза. Алел A на ABRB2 Arg16Gly и алел C на ADRB2 Gln27Glu се 

асоциират със способност за постигане на по-голям аеробен капацитет при тренировки за издръжливост. 

Ако сте носители на тези вариации, трябва да се съсредоточите върху аеробни тренировки, които 

стимулират максималния обем кислород и аеробния капацитет.
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TRHR T>G
TRHR участва в ускоряването на метаболизма, което е необходимо условие, за да се мобилизира енергията 

по време на тренировки. Ако сте носители на редкия генотип GG, вероятно по-бързо натрупвате чиста 

телесна маса при тренировки. Тази генетична вариация дава предимство при занимания за сила и 

експлозивност.

ACTN3 R>X
ACTN3 присъства в мускулни влакна тип II (мускулни влакна с бърза контракция) и оказва огромно влияние 

върху развитието на експлозивността. Генотип RR се свързва с по-голямо наличие на мускулни влакна с 

бърза контракция, което дава предимство при тренировки за сила, бързина и експлозивност. Носителите 

на генотип XX имат предимство при аеробни тренировки, навярно поради наличието на по-голям процент 

мускулни влакна с бавна контракция в организма.

VDR T>C
Генът VDR се свързва с мускулна сила. Носителите на генотип CC натрупват повече сила при тренировки 

с тежести, но същевременно често страдат от ниска минерална плътност и трябва да приемат достатъчно 

калций и витамин D и да ограничат консумацията на кофеин.

AGT T>C
AGT е от значение за регулиране на баланса на електролитите, телесните течности и кръвното налягане. 

Генотип CC на AGT води потенциално до вазоконстрикция и повишено кръвно налягане и се асоциира с 

по-голяма експлозивност. Случаите на високо кръвно налягане при носителите на генотип СС значително 

намаляват, когато се ограничи приемът на натрий

ACE I>D
ACE е ключов ензим за регулиране на кръвното налягане, който оказва влияние върху аеробния капацитет, 

мускулната сила и чистата телесна маса. Алел I се асоциира с понижена активност на ACE, по-висока 

мускулна ефективност и по-голям аеробен капацитет. Алел D се асоциира с повишени нива на ACE и 

ускорено нарастване на мускулите и силата при тренировки със собствено тегло за експлозивност. 

Изследванията показват, че при носители на генотип II, страдащи от есенциална хипертония, кръвното 

налягане се повишава повече при увеличен прием на сол, отколкото при носителите на алел DD.

CLOCK T>C
Генът Circadian Locomotor Output Cycles Kaput (CLOCK) е жизнено необходим елемент от човешкия 

биологичен часовник, който участва в регулирането на метаболизма. Носителите на алел C спят по-малко, 

оплакват се от сутрешна умора и са по-активни вечер. 
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CYP1A2 C>A
CYP1A2 е един от основните ензими, участващи в метаболизирането на кофеина – вещество, стимулиращо 

централната нерва система и метаболизма, което се използва с цел намаляване усещането за физическа 

умора. Умерени дози кофеин се използват в професионалния спорт за по-добри резултати при спринтове 

и издръжливост. Носителите на алел C имат понижена способност да метаболизират кофеин и умереният 

до висок прием на кофеинови напитки се асоциира с повишен риск от сърдечни заболявания. Носителите 

на алел C трябва да приемат кофеин повече от един час преди състезания, за да могат да се възползват 

от ефекта му. Носителите на генотип AA са в състояние да метаболизират кофеина по-бързо и е добре да 

приемат кофеин от половин до един час преди състезание, за да се възползват от ефекта му.



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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