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Затлъстяване  
Фокусирай се върху 

 

 

 
Над средната 

Повишен LDL 
холестерол Тренировки за издръжливост 

        

 

 

 
По-голяма 

склонност към 
повторно 

напълняване 

Отслабване и 
повторно 
напълняване 

 

 

 
Типичен 

Аеробен 
капацитет 
(VO2MAX) 

 

 

 
Над средната 

Понижен HDL 
холестерол 

         

 

 

 
Нормален 

Метаболизъм  

 

 
Нормална полза 

Горене на 
телесни мазнини 
чрез физически 
упражнения 

 

 

 
Среден 

Повишени 
триглицериди 

         

 

 

 
Типичен 

Нива на 
адипонектин 

 

 

 
Физическите 

упражнения са 
силно 

препоръчителни 

Отслабване с 
физически 
упражнения 

 

 

 
Под среден 

Повишена кръвна 
захар 

ТЕГЛО, ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И МЕТАБОЛИТНО ЗДРАВЕ 

ДИЕТА И ХРАНЕНЕ 

Здравословни 
мазнини 

 

 
 

25% от общия калориен 
прием 

Твоят резултат е Балансирана диета 

Сложни 
въглехидрати 

 

 
 

55% от общия калориен 
прием 

Чист протеин 
 
 

 
 

20% от общия калориен 
прием 

Добре е да повишиш приема на: 

Витамин B6 | Витамин B12 | Фолат – фолиева киселина | Витамин A | Витамин E 

Метаболизъм 
на кофеина 

 
Бърз 

метаболизатор 

 

 Положителен индикатор |  Отрицателен индикатор |  Неутрален индикатор 

Непоносимост 
към лактоза 

 
По-малка 

вероятност  

 



Име / ID:    
Пол:    
Активационен код:    
Дата:    

 Персонален генетичен резултат ◆   Re:Gena ◆ regena.bg ◆ +359 885 289 437 ◆ team@regena.bg ◆ Стр. 3/46 

Лични данни  Информация за лабораторията 

ID на клиента: 
Дата на раждане: 
Пол: 
Етнически произход: 
Дата на доклада: 
Дата на получаване: 

  Код за активация: 
Вид проба: 

 

Дата на вземане на 
пробата: 

 

Лекар, наредил теста  Резултатите от изследването са прегледани 
и одобрени от 

Д-р Олга Антонова  Лабораторен директор  
Д-р Джес Савала 

Извършено изследване / метод  

 
Генотипизиране чрез използване на PCR подход 
за обогатяване на пробата и секвениране от 
следващо поколение 

 

 

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА НАУЧНАТА ТЕЖЕСТ 

Избраните за този доклад генетични маркери и изследвания са отражение на 

най-добрите и най-новите генетични проучвания в областта на диетологията, 

храненето, физическата активност, свързаните с наднорменото тегло 

заболявания и реакцията към различни медикаменти. Може да се счита, че 

някои проучвания имат по-голяма тежест от други, в зависимост колко души от 

населението са били включени и дали резултатите са били репликирани. 

Поради текущото състояние на научните изследвания за влиянието на гените 

върху диетата, физическата активност и храненето, повечето проучвания 

цитирани в доклада са били проведени сред представители на европеидната 

раса. Въпреки че всички имаме едни и същи гени, съществуват генетични и 

негенетични особености сред различните етноси, които може да доведат до 

различни резултати при представители на други раси. Докладът ти съдържа 

система със звезди (в частите, където е приложимо), описана по-долу, която 

измерва тежестта на научните доказателства за генетичните маркери и 

асоциираните с тях резултати. Оценяването със звезди не е приложимо за 

частите, отнасящи се до заболяванията и реакцията към медикаменти. 

Генетичните маркери и проучвания, използвани за описанието на тези 

заболявания, обаче, се основават на най-широко приетата научна информация 

в областта. 

★★★★ Резултати, получени от мащабно 

проучване от около 2 000 или повече 

души, с поне едно допълнително 

проучване, което е показало същите 

резултати (репликиращо проучване). 

★★★★ Резултати, получени от средно по 

големина проучване от поне 400 души, 

със или без репликиращо проучване. 

★★★★ Малко по мащаб проучване в 

определени случаи на по-малко от 400 

души, с други малки репликиращи 

проучвания. Резултатите в тази 

категория са предварителни, но 

покриват критериите за статистическа 

значимост. 

★★★★ Резултатите в тази категория се считат за 

силно предварителни.  

 

Информация 

Това изследване и неговите характеристики са разработени и определени от Pathway Genomics Corporation. Според американските стандарти за 

лабораторни изследвания (CLIA), лабораторията е квалифицирана да извършва изследвания с голяма сложност. Това изследване се използва за 

медицински цели. То не бива да се използва при криминални разследвания или научни разработки.  
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ОБОБЩЕНИ ПРЕПОРЪКИ 

 Диета 

 Добре е да спазваш балансиран хранителен режим с достатъчно 
количество протеини, мазнини и въглехидрати, а не диета, 
ограничаваща приема на мазнини или въглехидрати. 

 Опитай се да контролираш хранителните си навици. При теб се 
наблюдава генетичен вариант, асоцииран с по-голямо желание за 
храна, което означава, че си склонна да положиш допълнителни 
усилия, за да се сдобиеш храните, които обичаш. Ето защо може да се 
наложи да работиш върху самоконтрола си. 

 Възможно е да консумираш повече от средното количество 
примамливи за теб храни, тъй като имаш генетичен маркер, който се асоциира с невъздържаност при 
хранене. Трябва да ограничиш достъпа си до храни, които те изкушават. 

 Възможно е да изпитваш глад по-често от останалите хора. Препоръчително е да имаш под ръка 
здравословни леки закуски, в случай че огладнееш и да се храниш бавно, за да дадеш време на 
организма си да усети засищането от храната. 

 При теб съществува по-малка вероятност от непоносимост към лактоза, което означава, че може да 
приемаш млечни продукти, без да имаш нежелани стомашно-чревни странични ефекти от тях. Добре 
е да избираш млечни продукти, които са бедни на калории, мазнини и добавена захар. 

 

 Нужда от хранителни вещества 

 При теб се наблюдава генетичен вариант, асоцииран с понижени нива 
на фолиева киселина. Добри източници на фолат са зеленчуците, 
плодовете, пълнозърнестите храни, бобовите растения, също както и 
обогатени с фолат храни и хранителни добавки (витамини). 

 Носител си на генетичен вариант, който се асоциира с понижени нива 
на витамин B6. Трябва да включваш в хранителния си режим храни, 
богати на витамин B6, например зеленолистни зеленчуци, 
пълнозърнести храни, бобови, пилешко месо, риба и яйца. 

 Носител си на генетичен вариант, който се асоциира с понижени нива 
на витамин B12. Трябва да включваш в хранителния си режим храни, богати на витамин B12, например 
месо, риба, пилешко и млечни продукти. Може да си набавиш нужното количество B12 като приемаш 
обогатени с В12 храни или хранителни добавки (витамини). 
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 Физическа активност 

 Генетичните ти резултати предполагат по-големи ползи за 
здравословното ти състояние при занимания с упражнения за 
издръжливост – ходене на средни и дълги разстояния, джогинг и 
каране на колело. Възможно е съпротивителните тренировки да не са 
толкова ефективни. 

 Ти си носител на генетичен вариант, асоцииран с наднормено тегло. 
Може да намалиш рисковете си от напълняване, ако водиш физически 
активен начин на живот. 

 Физическите упражнения може да са от по-голяма полза при теб, тъй 
като повишават нивата на HDL (добрия) холестерол. 

 При теб се наблюдава генетичен вариант, наречен „гена на спринтьора“, който повечето елитни 
спортисти също притежават. Вероятно имаш заложби да се занимаваш със спортове и тренировки, 
които изискват бърза, експлозивна мускулна сила, например спринтове или вдигане на тежести. 

 

 Метаболизъм 

 При теб се наблюдава по-висока от средната генетична обусловеност 
за повишени нива на LDL холестерол. Препоръчва се да следиш 
редовно холестерола си при лекар. 

 Генетичните ти резултати показват, че най-доброто средство за 
повишаване на нивата на HDL (добрия) холестерол при теб са 
физическите упражнения. Физическата активност може да спомогне 
за подобряване нивата на HDL холестерола ти. 

 За да си сигурна, че диетата и тренировъчният ти режим ти помагат да 
поддържаш оптимално здравословно състояние, консултирай се с 
лекар, който да следи нивата на кръвната захар и холестерола ти. 
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ДИЕТА 

 

 

ТВОИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Подходяща диета Стр. 8 БАЛАНСИРАНА ДИЕТА 

   
Реакция към мононенаситени мазнини Стр. 11 НЕУТРАЛЕН 

   
Реакция към полиненаситени мазнини Стр. 11 ПО-ГОЛЯМА ПОЛЗА 

   
Нива на омега-6 и омега-3 Стр. 12 ПОНИЖЕН 

 

ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ ДИЕТАТА 

 СИ С ПОМОЩТА НА ГЕНЕТИКАТА 

Начинът, по който се храним, по който тялото ни обработва 

храните и общото ни здравословно състояние се влияят от 

гените ни. Научни изследвания показват, че генетичните 

особености са от голямо значение и за ефективността на 

даден хранителен режим. Определили сме най-добрият 

режим за теб според твоите резултати, което ще ти 

помогне да оптимизираш метаболизма си, да отслабнеш и 

да подобриш здравословното си състояние. 
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 Подходяща диета 
Избрахме твоята диета след внимателно проучване на множество 

генетични варианти, асоциирани с начина, по който хората реагират към 

различните макронутриенти (протеини, мазнини и въглехидрати), които 

консумират1,2,3,4,5,6. Също така анализирахме и генетичните ти рискови 

профили по отношение на метаболитното здраве, за да определим коя е 

препоръчителната за теб диета7,8. Съвкупността от генетичните ти резултати 

предполага коя е най-подходящата за теб диета: нискомазнинна, 

нисковъглехидратна, средиземнморска или балансирана. Препоръчваме 

ти да обсъждаш с лекаря си всяка промяна в режима ти на хранене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твоят резултат 

 

Твоите гени 

Изследван ген Твоят 
генотип 

Научна 
сила 

ADIPOQ-
rs17300539 

G/G ★★★★ 

APOA2-rs5082 C/T ★★★★ 
FTO-rs9939609 A/T ★★★★ 
KCTD10-rs10850219 G/G ★★★★ 
LIPC-rs1800588 C/C ★★★★ 
MMAB-rs2241201 C/G ★★★★ 
PPARG-rs1801282 C/C ★★★★ 

И много други 
 

  

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТВОЯТА ДИЕТА 

 Добре е да спазваш хранителен режим с балансирано 
съотношение на  протеини, мазнини и въглехидрати, а не диета, 
специфично насочена към ограничаване на мазнини или 
въглехидрати. 

 Опитай се да контролираш хранителните си навици. При теб се 
наблюдава генетичен вариант, асоцииран с по-голямо желание за 
храна, което означава, че си склонна да положиш допълнителни 
усилия, за да се сдобиеш храните, които обичаш. Ето защо може да 
се наложи да работиш върху самоконтрола си. 

 Възможно е да консумираш повече от стандартното количество 
примамливи за теб храни, тъй като имаш генетичен маркер, който 
се асоциира с невъздържаност при хранене. Трябва да ограничиш 
достъпа си до храни, които те изкушават. 

 Възможно е да изпитваш глад по-често от останалите хора. 
Препоръчително е да имаш под ръка здравословни леки закуски, в 
случай че огладнееш и да се храниш бавно, за да дадеш време на 
организма си да усети засищането от храната. 

 При теб съществува по-малка вероятност от непоносимост към 
лактоза, което означава, че може да приемаш млечни продукти, без 
да имаш нежелани стомашно-чревни странични ефекти от тях. 
Добре е да избираш млечни продукти, които са бедни на калории, 
мазнини и добавена захар. 

БАЛАНСИРАНА ДИЕТА 

Твоят генотип се асоциира с 
отслабване или други ползи за 
здравето при спазване на диета, 
в която има баланс между 
здравословни мазнини, 
въглехидрати с нисък 
гликемичен индекс, протеин и 
цялостно ниско ниво на 
калории. 
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 БАЛАНСИРАНА ДИЕТА 
За да постигнеш балансирана диета, трябва да консумираш разнообразни 

храни от всички хранителни групи. Добре е да избираш богати на 

нутриенти храни, включително цветни плодове и зеленчуци със силен 

аромат и вкус, пълнозърнести храни като овесени ядки, пълнозърнест хляб, 

киноа, кафяв ориз и царевични тортили. За да приемаш достатъчно 

протеини, трябва да включиш в менюто си бобови, риба (и други морски 

храни) и да ограничиш консумацията на червено месо до най-много 100 гр. 

два или три пъти седмично. Що се отнася до мазнините, най-добре е да 

избираш растителни и да ограничиш приема на животински мазнини. 

Трябва да избягваш преработени и много рафинирани храни, 

трансмазнини и добавена захар.  

 

 

 

БАЛАНСИРАНА ДИЕТА: 
Основни елементи 

Плодове и зеленчуци 
 Консумирай цветни зеленчуци и 

плодове със силен вкус и аромат. 
 Приемай разнообразни по цвят 

плодове и зеленчуци. 
 Опитвай се да ядеш 9 порции плодове и 

зеленчуци на ден. 
 Зеленолистните зеленчуци са 

оптималният вариант. 
 Ограничи натуралните сокове от 

магазина до половин чаша на ден (без 
захар или подсладител).  

Зърнени храни и скорбялни 
зеленчуци 
 Избягвай обработени и рафинирани 

зърнени храни.  

Богати на протеин храни 
 Поне 1-2 порции протеин трябва да са от 

бобови растения. 
 Ограничи консумацията на червени 

меса. 
 Консумирай риба или други морски 

храни поне 2 или 3 пъти седмично. 
 Изрязвай всички кожи и мазнини от 

месо, риба и пилешко. 
 Приготвяй месото печено, на грил, на 

пара или поширано. 
 Избягвай пърженото месо.  

Млечни продукти 
 Неподсладеното кисело мляко е 

оптималният вариант. 
 Избягвай консумацията на млечни 

продукти с добавена захар. 
 Добре е да ограничиш консумацията на 

сирене.  

Мазнини и масла 
 Избягвай хидрогенираните и транс 

мазнините. 
 Ограничи консумацията на наситени 

мазнини.  

Общи 
 Добре е да намалиш или напълно да 

избягваш консумацията на добавена 
захар и храни с добавена захар. Това е 
особено важно ако се опитваш да 
отслабнеш, да поддържаш оптимални 
нива на кръвна захар или ако имаш 
високи триглицериди.  
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 Реакция към мононенаситени мазнини 
Мазнините са важна част от всяка диета и не всички от тях са вредни. 

Мононенаситените мазнини са полезни мазнини, които се срещат в 

авокадото, маслините, някои ядки и масла, например зехтин. Двата 

възможни резултата в това изследване са „по-голяма полза“ или 

„неутрален.“ Резултат „по-голяма полза“ означава, че може да имаш полза 

от консумацията на храни, които съдържат мононенаситени мазнини. Като 

цяло е добре да се избягва консумацията на транс мазнини и да се 

ограничи консумацията на наситени мазнини. 

Варианти в два гена, ADIPOQ и PPARG, се асоциират с по-ниско телесно 

тегло при пациенти, при които мононенаситените мазнини представляват 

повече от 13% от общия калориен прием5,6. Това се равнява на консумация 

на 1-2 супени лъжици зехтин и четвърт чаша ядки като част от общия прием 

на калории при хранителен режим от 1 800 калории на ден.  

Твоят резултат 

 

Твоите гени 

Изследван ген Твоят 
генотип 

Научна 
сила 

ADIPOQ-
rs17300539 

G/G ★★★★ 

PPARG-rs1801282 C/C ★★★★ 

 

 Реакция към полиненаситени мазнини 
Полиненаситените мазнини са полезни мазнини, които са от важно 

значение за доброто функциониране на сърцето и мозъка, също както и за 

растежа и развитието. Съществуват два вида полиненаситени мазнини – 

омега-6 и омега-3. Добри източници на омега-6 мазнини са маслата от 

вечерна иглика и пореч, маслините, ядките и пилешкото. Добри източници 

на омега-3 са рибата, морските дарове, лененото семе, орехите, конопеното 

семе и зеленолистните зеленчуци.  

Двата възможни резултата в това изследване са „по-голяма полза“ и 

„неутрален.“ Резултат „по-голяма полза“ означава, че е добре да 

консумираш повече храни, които съдържат полиненаситени мазнини. Като 

цяло е добре да се избягва консумацията на транс мазнини и да се 

ограничи консумацията на наситени мазнини. Едно проучване, проведено 

сред жени, е показало, че носителките на определен вариант на гена 

PPARG имат по-ниско телесно тегло, когато консумират повече 

полиненаситени отколкото наситени мазнини6. 

Твоят резултат 

 

Твоите гени 

Изследван ген Твоят 
генотип 

Научна 
сила 

PPARG-rs1801282 C/C ★★★★ 
   

  

НЕУТРАЛЕН 

При хората с такъв генотип 
количеството мононенаситени 
мазнини, приемани с храната, 
не се очаква да повлияе на 
теглото. Все пак е 
препоръчително да избягваш 
транс мазнините и да замениш 
някои наситени мазнини с 
мононенаситени, защото е 
полезно за здравето. 

ПО-ГОЛЯМА ПОЛЗА 

Хората с генотип като твоя, 
които включват повече 
полиненаситени мазнини 
отколкото наситени в храната 
си, имат по-ниско телесно тегло 
в сравнение с тези, които не 
спазват такъв режим. 
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РЕАКЦИИ КЪМ ХРАНИ 

 

 

ТВОИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Метаболизъм на кофеина Стр. 18 БЪРЗ МЕТАБОЛИЗАТОР 

   
Горчив вкус Стр. 18 НЕ УСЕЩА 

   
Сладък вкус Стр. 19 ТИПИЧЕН 

   
Непоносимост към лактоза Стр. 19 ПО-МАЛКА ВЕРОЯТНОСТ 

   
Изчервяване от алкохол Стр. 20 ПО-МАЛКА ВЕРОЯТНОСТ 

 

ГЕНИТЕ ТИ МОЖЕ ДА ВЛИЯЯТ НА РЕАКЦИЯТА ТИ  

КЪМ ОПРЕДЕЛЕНИ ХРАНИ 

Генетични изследвания са извършвани във връзка с определени 

реакции към някои храни. Нашите тестове използват наличните в 

момента данни относно реакциите към кофеин, храни с горчив 

вкус, сладки храни, млечни продукти и алкохол. По-долу може да 

видиш резюме на резултатите си. 
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 Метаболизъм на кофеина 
Кофеинът е един от най-широко използваните по света стимуланти и се 

открива в листата и семената на много растения. Освен това той може да 

бъде произвеждан синтетично и се добавя към определени храни. Кофеин 

съдържат чаят, кафето, шоколадът, много безалкохолни и енергийни 

напитки, също както и някои обезболяващи и лекарства, продавани без 

рецепта. Кофеинът се метаболизира от чернодробен ензим, кодиран от 

гена CYP1A2. Определена вариация в маркер на гена CYP1A2 обуславя 

различните нива на ензимна активност и, следователно, различния 

метаболизъм на кофеина24,25,26. Двата възможни генетични резултата в 

доклада са „бърз метаболизатор“ и „бавен метаболизатор.“ Ако си „бавен 

метаболизатор“, то има вероятност стимулиращият ефект на кафето при теб 

да продължава по-дълго време. Способността на организма ти да 

метаболизира кофеина се определя не само от гените, но също и от други 

фактори27,28 – колко кафе пиеш, дали пушиш или приемаш орални 

контрацептиви. Всички тези фактори може да повишат или понижат 

способността ти да метаболизираш кофеин. Ето защо най-добрият съвет е 

да си създаваш навици, които са максимално добри за общото ти 

здравословно състояние. 

Твоят резултат 

 

Твоите гени 

Изследван ген 
Твоят 

генотип 
Научна 

сила 

CYP1A2-rs762551 A/A ★★★★ 

   

 Горчив вкус 
Едни и същи неща имат различен вкус за различните хора. Варианти на 

гена TAS2R38 се асоциират с различни нива на чувствителност към 

вещество, наречено PTC29,30, което има силно горчив вкус. Възможните 

резултати по отношение на горчивия вкус са „усеща“, „не усеща“ и 

„неопределен.“ Хората с резултат „усеща“ вероятно са по-чувствителни към 

горчивия вкус на храни като грейпфрути, кафе, тъмен шоколад и 

кръстоцветни зеленчуци като брюкселско зеле, обикновено зеле и кейл. 

Резултат „усеща“ не означава, че тези храни не ти харесват, а просто, че е 

възможно да усещаш горчивия им вкус по-силно, отколкото някой с 

резултат „не усеща“. Освен това, хората с резултат „усеща“ трябва да следят 

консумацията на сол, защото има вероятност да предпочитат солени храни, 

тъй като те прикриват горчивия вкус31. Резултат „неопределен“ означава, че 

няма достатъчно научни доказателства за начина, по който генотипът ти се 

асоциира с чувствителността към горчивия вкус. 

Твоят резултат 

 

Твоите гени 

Изследван ген 
Твоят 

генотип 
Научна 

сила 

TAS2R38-rs713598 G/G ★★★★ 
TAS2R38-
rs1726866 T/T ★★★★ 

   
  

БЪРЗ МЕТАБОЛИЗАТОР 

Вероятно метаболизираш 
кофеина бързо. 

НЕ УСЕЩА 

Вероятно имаш ниска 
чувствителност към горчив вкус.  
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ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ 
 

 

ТВОИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Тренировки за издръжливост Стр. 30 ПО-ГОЛЯМА ПОЛЗА 

   

Силови тренировки Стр. 31 
ПО-МАЛКО 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ 

   
Аеробен капацитет (VO2max) Стр. 31 ТИПИЧЕН 

   

Мускулна експлозивност Стр. 32 
ПОВИШЕНА МУСКУЛНА 

ЕКСПЛОЗИВНОСТ 

   
Тендинит на ахилесовото сухожилие Стр. 32 ТИПИЧЕН 

   

Отслабване с физически упражнения Стр. 33 
ФИЗИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ 
СА СИЛНО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ 

   

Кръвно налягане след физическа активност Стр. 33 
ФИЗИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ 

СА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ 

   
HDL (добър) холестерол след физическа активност Стр. 34 ПО-ГОЛЯМА ПОЛЗА 

   
Горене на телесни мазнини чрез физически 
упражнения 

Стр. 34 НОРМАЛНА ПОЛЗА 

   
Инсулинова чувствителност след физическа 
активност 

Стр. 34 ПО-ГОЛЯМА ПОЛЗА 

 

ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НОСИ ДОБРЕ ИЗВЕСТНИ 

ПОЛЗИ ЗА ЗДРАВЕТО 

Изследванията показват връзка между генетичните особености, 

физическата активност и начина, по който организмът реагира на 

тренировки за отслабване и други ползи за здравето. Няколко 

примера за тази връзка включват гените ACE и ACTN3 и 

асоциацията им с елитния спорт, също както и гена LPL и връзката 

му с горенето на телесни мазнини чрез физически натоварвания. 

По-долу може да видиш резюме на твоите резултати. 
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 Тренировки за издръжливост 
Тренировките за издръжливост включват упражнения, които се правят по-

продължително време с умерена интензивност. Повечето хора имат полза 

от комбинация между тренировки за издръжливост, висока интензивност и 

съпротива. Някои имат генетични маркери за „по-голяма полза“ от 

тренировки за издръжливост, докато други имат само „нормална полза“ от 

такива занимания. Изследванията, използвани за изчисление на резултата 

ти, се базират на реакция към програма за издръжливост с 

продължителност 20 седмици53,54,55. Може да използваш този резултат, за да 

правиш промени в тренировъчния си режим. Трябва винаги да се 

консултираш с лекаря си, преди да започваш каквато и да е програма с 

физически упражнения. 

Твоят резултат 

 

Твоите гени 

Изследван ген 
Твоят 

генотип 
Научна 

сила 

LIPC-rs1800588 C/C ★★★★ 
LPL-rs328 C/C ★★★★ 

PPARD-rs2016520 A/G ★★★★ 

   
  

ПРЕПОРЪКИ ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ 

 Генетичните ти резултати предполагат по-големи ползи за 
здравословното ти състояние при занимания с упражнения за 
издръжливост – ходене на средни и дълги разстояния, джогинг и 
каране на колело. Възможно е съпротивителните тренировки да не 
са толкова ефективни. 

 Ти си носител на генетичен вариант, асоцииран с наднормено 
тегло. Може да намалиш рисковете си от напълняване, ако водиш 
физически активен начин на живот. 

 Физическите упражнения може да са от по-голяма полза при теб, 
тъй като повишават нивата на HDL (добрия) холестерол. 

 При теб се наблюдава генетичен вариант, наречен „гена на 
спринтьора“, който повечето елитни спортисти също притежават. 
Вероятно имаш заложби да се занимаваш със спортове и 
тренировки, които изискват бърза, експлозивна мускулна сила, 
например спринтове или вдигане на тежести.  

ПО-ГОЛЯМА ПОЛЗА 

Тренировките за издръжливост 
носят повече полза на хора с 
генотип като твоя. 



Име / ID:    
Пол:    
Активационен код:    
Дата:    

 Персонален генетичен резултат ◆   Re:Gena ◆ regena.bg ◆ +359 885 289 437 ◆ team@regena.bg ◆ Стр. 31/46 

 Силови тренировки 
Силовите тренировки са упражнения, които целят изграждането на 

мускули чрез прилагане на противопоставящи се сили. Възможните 

резултати в доклада са „препоръчителни“ и „по-малко препоръчителни“. В 

едно проучване сред млади мъже, при носителите на генотип C/G или C/C в 

rs7566605 се установила по-голяма вероятност от нарастване на обема 

мазнини след 12-седмична програма от съпротивителни тренировки, 

поради което силовите тренировки за тези хора се считат за „по-малко 

препоръчителни“73. Подобна асоциация не е била установена при жени. 

Твоят резултат 

 

Твоите гени 

Изследван ген 
Твоят 

генотип 
Научна 

сила 

INSIG2-rs7566605 C/G ★★★★ 
   

 Аеробен капацитет (VO2max) 
Максималната кислородна консумация (VO2max) често се използва като 

най-добрата мярка за здравето на сърдечното и респираторно здраве. 

VO2max представлява максималният обем кислород, което тялото може да 

оползотвори за единица време. Базовите нива на VO2max са различни и 

зависят от възрастта, пола, минали заболявания, общото здравословно 

състояние в момента и нивото на физическа активност. Всеки обаче може 

да подобри физическата си форма и нивата на VO2max чрез тренировки за 

издръжливост. Елитните спортисти, които се занимават със спортове за 

издръжливост като крос-кънтри ски и бягане на дълги разстояния, имат по-

висок VO2max отколкото елитни спортисти, които се занимават със 

спортове за експлозивност като борба и вдигане на тежести74. ЕНП 

rs8192678 в гена PPARGC1A, който е основен регулатор на енергийния 

метаболизъм, бил асоцииран с базовия VO2max (L/min) в проучване сред 

303 мъже от Испания и Великобритания75. Генотипи G/G и G/A в rs8192678 

били асоциирани с „типичен“ VO2max, а генотип A/A – с „понижен“ VO2max. 

Тази асоциация не е проучена сред жени. Добре е да не забравяш, че 

винаги можеш да увеличиш своя VO2max и да подобриш физическата си 

форма с помощта на тренировки за издръжливост, дори ако започнеш с 

понижен аеробен капацитет. 

Твоят резултат 

 

Твоите гени 

Изследван ген 
Твоят 

генотип 
Научна 

сила 

PPARGC1A-
rs8192678 G/G ★★★★ 

   
  

ПО-МАЛКО 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ 

Силовите тренировки вероятно 
са по-малко препоръчителни за 
носителите на генотип като твоя, 
тъй като съществува риск от 
увеличаване обема на мазнини. 
Умерените силови тренировки 
все пак се препоръчват с оглед 
общата полза за здравословното 
състояние. 

ТИПИЧЕН 

Твоят генотип се асоциира с 
типичен аеробен капацитет. 



 

 

 

 

 

 

 

Ако имаш още въпроси относно услугите на Re:Gena, не се 

притеснявай да се свържеш с нас: 

Re:Gena 

 +359 885 289 437 

 https://regena.bg 

 team@regena.bg 

 https://www.facebook.com/ReGenaOfficial/ 
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