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ОБОБЩЕНИ ПРЕПОРЪКИ 

 Диета 

 Придържай се към нискомазнинна диета вместо нисковъглехидратна, 
средиземноморска или др. 

 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. 

 Генетичните ти особености се асоциират с по-голяма вероятност от 
повторно напълняване след отслабване, така че е изключително важно 
да продължиш да спазваш подбраната спрямо гените ти диета и след 
като достигнеш желаното тегло. 

 При теб се наблюдават генетични маркери, асоциирани с напълняване при прием на повече 
наситени, отколкото полиненаситени мазнини. 

 

 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 
съдържащи фолат хранителни добавки (витамини). 

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

 Имаш генетичен вариант, който се асоциира с понижени нива на витамин D. Препоръчваме 
допълнителен прием на съдържащи витамин D хранителни добавки (витамини). Можеш да си 
набавиш витамин D и чрез излагане на слънце.  
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 Физическа активност 

 Трябва да продължиш с активното физическо натоварване дори след 
като отслабнеш, тъй като генетичните ти особености се асоциират с по-
голяма вероятност от повторно напълняване.  

 Ако в момента не спортуваш, започни постепенно и тренирай редовно. 
Стартирането с тежки физически натоварвания може да доведе до 
контузии, болка и разочарование.  

 

 Метаболизъм 

 При теб се наблюдава по-висок от средния генетично обусловен риск 
от затлъстяване. Ако ти е трудно да контролираш теглото си, трябва да 
предприемеш незабавно действия, за да намалиш рисковете си. 
Независимо от теглото ти в момента, докладът с резултатите ти 
представлява своеобразно ръководство, което може да ти помогне 
активно да работиш за достигане и запазване на здравословно тегло. 

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

 Генетичната ти предразположеност към определени метаболитни фактори се определя като „над 
средната.“ Препоръчва се да обсъдиш тези резултати с лекаря си.  

 

 Заболявания и реакция към медикаменти 

 В зависимост от резултатите ти може да се наложи да промениш 
диетата си, начина на живот или лекарствата, които приемаш. Добре е 
да обсъдиш това с лекаря си.  
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ДИЕТА 

 

 

ТВОИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Подходяща диета Стр. 7 НИСКОМАЗНИННА ДИЕТА 

   
Реакция към мононенаситени мазнини Стр. 10 НЕУТРАЛЕН 

   
Реакция към полиненаситени мазнини Стр. 10 ПО-ГОЛЯМА ПОЛЗА 

   
Нива на омега-6 и омега-3 Стр. 11 ТИПИЧЕН  

 

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

И много други 
 

  

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТВОЯТА ДИЕТА 

 Придържай се към нискомазнинна диета вместо 
нисковъглехидратна, средиземноморска или др. 

 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. 

 Генетичните ти особености се асоциират с по-голяма вероятност от 
повторно напълняване след отслабване, така че е изключително 
важно да продължиш да спазваш подбраната спрямо гените ти 
диета и след като достигнеш желаното тегло. 

 При теб се наблюдават генетични маркери, асоциирани с 
напълняване при прием на повече наситени, отколкото 
полиненаситени мазнини. 

НИСКОМАЗНИННА 
ДИЕТА 

Генотипът ти се асоциира с 
понижаване на теглото и други 
ползи за здравето при спазване 
на бедна на мазнини диета и 
особено такава, бедна на 
наситени мазнини. 
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 НИСКОМАЗНИННА ДИЕТА 
Диетата с контролиран прием на мазнини ограничава приема на мазни 

меса, сосове с масло и сметана, пълномаслени млека, сирена и кисело 

мляко. Фокусът на диетата пада върху богати на фибри плодове, зеленчуци 

и пълнозърнести храни, също както и върху чист протеин и нискомаслени 

млечни продукти. Въпреки че за доброто общо здравословно състояние е 

важно да се ограничават и дори избягват мазни, пържени храни, печива, 

сладолед и други десерти, ограничаването на приема на тези видове храни 

е от особена важност при прилагането на диета с контролиран прием на 

мазнини. Добре е да се приемат повече плодове и зеленчуци в ярки 

цветове и силни аромати и пълнозърнести храни като пълнозърнесто 

пшенично брашно, киноа, кафяв ориз и овесени ядки. Приемът на 

достатъчно протеини се постига чрез включването на бобови храни и риба 

(и други морски дарове), а консумацията на червено месо трябва да се 

ограничи до не повече от 100 гр. два или три пъти седмично. Ако 

консумираш млечни продукти, най-хубавият вариант е нискомаслено 

мляко или обикновено кисело мляко. Колкото до мазнините, най-добре е 

да избереш растителни мазнини и да сведеш приема си на животински 

мазнини до минимум. Да се избягват обработени и силно рафинирани 

храни и мазнини, също както и добавената захар. 

 

 

 

Нискомазнинна 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. 
 Да се избягват пържени зеленчуци, 

напр. пържени картофи. 
 Ограничи соковете от магазина до 

половин чаша на ден (без захар или 
подсладител). 

 Да се избягват десерти с добавени 
мазнини като пайове и тартове. 

Зърнени храни и скорбялни 
зеленчуци 
 Да се консумират само пълнозърнести 

храни. 
 Избягвай обработени и рафинирани 

зърнени храни. 

Богати на протеин храни 
 Да се приема поне ¼- ½ чаша бобови 

на ден. 
 Избирай боб, приготвен без добавени 

мазнини. 
 Да се ограничи консумацията на 

червено месо до не повече от 100 гр., 
два или три пъти седмично.  

 Консумирай риба или други морски 
дарове 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. 
 Да се ограничи консумацията на яйца 

до 4 на седмица (поширани или твърдо 
сварени). 

Млечни продукти 
 Най-добрият вариант е обикновено, 

нискомаслено кисело мляко. 
 Да се избират нискомаслени млечни 

продукти (2%) без добавена захар. 
 Да се избягва консумацията на сирене. 

Мазнини и масла 
 Избягвай хидрогенираните мазнини  и 

транс мазнините. 
 Ограничи консумацията на наситени 

мазнини. 
 Да се ограничи количеството на 

добавените мазнини до 3-4 ч.л. на ден. 

Общи 
 Добре е да намалиш или напълно да 

спреш консумацията на добавена захар 
и храни с добавена захар. Това е 
особено важно, ако се опитваш да 
отслабнеш или да поддържаш 
оптимални нива на кръвна захар, както 
и ако имаш високи серумни нива 
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, поради 
здравните ползи, произтичащи 
от това. 

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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НУЖДА ОТ ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА 

 

 

ТВОИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Витамин B2 Стр. 17 ДА СЕ ПОДДЪРЖА БАЛАНС  

   
Витамин B6 Стр. 18 ДА СЕ ПОДДЪРЖА БАЛАНС 

   

Витамин B12 Стр. 18 
ДА СЕ ОПТИМИЗИРА 

ПРИЕМЪТ 

   

Фолат – Фолиева киселина Стр. 19 
ДА СЕ ОПТИМИЗИРА 

ПРИЕМЪТ 

   
Витамин A Стр. 20 НЕОПРЕДЕЛЕН 

   
Витамин C Стр. 20 ДА СЕ ПОДДЪРЖА БАЛАНС 

   

Витамин D Стр. 21 
ДА СЕ ОПТИМИЗИРА 

ПРИЕМЪТ  

   

Витамин E Стр. 22 
ДА СЕ ОПТИМИЗИРА 

ПРИЕМЪТ 
 

ВИТАМИНИТЕ И НУТРИЕНТИТЕ СА ВАЖНА ЧАСТ 

ОТ НАШЕТО ЗДРАВЕ  

Определени генетични маркери се асоциират с 

предразположение към понижени нива на определени 

нутриенти, което означава, че е добре да се приемат 

достатъчни количества от храните, които ги съдържат. 

Приемът на достатъчно витамини и нутриенти чрез 

храната е важна част от програмата ти за добро здраве. 

Препоръчителният дневен прием за витамини и 

нутриенти в тази част на доклада се базира на препоръки 

от Медицинския институт на националните академии.  
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 Витамин B2 
Витамин B2, наричан още рибофлавин, е основен компонент на флавин 

мононуклеотид (ФМН) и флавин аденин динуклеотид (ФАД), които играят 

ролята на кофактори на няколко основни ензима, участващи в електрон-

транспортната верига и метаболизма на въглехидратите, мазнините и 

белтъците23. Витамин B2 се съдържа в много храни, сред които мляко, 

сирене, зеленолистни зеленчуци, бобови, фасул, немазни меса и обогатени 

зърнени култури. При носителите на генотип T/T на вариант в гена MTHFR 

има вероятност да се наблюдават повишени нива на хомоцистеин, което е 

рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания и инсулт24,25,26. Най-високи 

нива на хомоцистеин се установяват при носителите на генотип T/T с 

понижени нива на рибофлавин или витамин B2, като изследванията 

демонстрират, че допълнителният прием на рибофлавин понижава нивата 

на хомоцистеин при тези пациенти27,28. Следователно, препоръката за 

носителите на генотип T/T е „да се оптимизира приемът“ на витамин B2, като 

приемат богати на витамин B2 храни. От друга страна, нивата на витамин B2 

оказват сравнително по-малко влияние върху нивата на хомоцистеин при 

носителите на генотип C/T или C/C, така че препоръката за тези пациенти е 

„да се поддържа баланс“ и да спазват здравословен хранителен режим. 

Твоят резултат 

 

Твоите гени 

Изследван ген 
Твоят 

генотип 
Научна 

сила 

MTHFR-rs1801133 C/T ★★★★ 
   

  

ПРЕПОРЪКИ ЗА 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 съдържащи фолат хранителни добавки 
(витамини). 

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

 Имаш генетичен вариант, който се асоциира с понижени нива на 
витамин D. Препоръчваме допълнителен прием на съдържащи 
витамин D хранителни добавки (витамини). Можеш да си набавиш 
витамин D и чрез излагане на слънце.  

ДА СЕ ПОДДЪРЖА 
БАЛАНС 

Нивата на рибофлавин оказват 
сравнително малко влияние 
върху нивата на хомоцистеин 
при носителите на генотип като 
твоя. Повишените нива на 
хомоцистеин са рисков фактор 
за сърдечни заболявания. 
Трябва да спазваш 
здравословен хранителен 
режим. 



 

 

 

 

 

 

 

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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