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ОБОБЩЕНИ ПРЕПОРЪКИ 

 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. 

 Генетичните ти варианти показват, че имаш склонност да консумираш 
повече храни и напитки, съдържащи захар. Естествено сладки храни 
като плодове, моркови и сладки картофи могат да ти помогнат да 
задоволиш желанието си за сладко, замествайки алтернативите им, 
съдържащи добавена захар и имащи по-малка хранителна стойност. 

 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. 

 Генотипът ти се асоциира с по-големи ползи от консумацията на полиненаситени мазнини. Добре е 
да замениш наситените и транс мазнините (хидрогенираните мазнини) като масло, свинска мас и 
маргарин, с полиненаситени мазнини като растително масло, ядки, семена и риба. 

 Съществуват нови технологии, които могат да ти помогнат да планираш и следиш диетата си. Има 
онлайн или смартфон приложения, които улесняват спазването на диети. 

 

 Нужда от хранителни вещества 

 Носител си на генетичен вариант, който се асоциира с понижени нива 
на витамин B6. Трябва да включваш в менюто си 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 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). 

 Прегледай препоръчителния дневен прием на витамини и нутриенти за твоята възраст, пол и 
здравословно състояние. Не надвишавай препоръчителните дози. Понякога твърде голямото 
количество е вредно. 
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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 

 Имаш по-висок от средния генетичен риск от повишени нива на 
триглицериди, затова препоръчваме редовния им мониторинг от твоя 
лекар. Можеш да си помогнеш в достигането на оптимални нива на 
триглицеридите като поддържаш здравословно тегло, намалиш 
консумацията на наситени мазнини и захар и увеличиш приема на 
омега-3 мастни киселини (риба или морски дарове). 

 За да си сигурна, 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 БАЛАНСИРАНА 

   
Реакция към мононенаситени мазнини Стр. 10 НЕУТРАЛНА 

   
Реакция към полиненаситени мазнини Стр. 10 ПО-ГОЛЯМА ПОЛЗА 

   
Нива на омега-6 и омега-3 Стр. 11 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 T/T ★★★★ 
KCTD10-rs10850219 C/C ★★★★ 
LIPC-rs1800588 C/C ★★★★ 
MMAB-rs2241201 C/C ★★★★ 
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. 

 Генетичните ти варианти показват, че имаш склонност да 
консумираш повече храни и напитки, съдържащи захар. Естествено 
сладки храни като плодове, моркови и сладки картофи могат да ти 
помогнат да задоволиш желанието си за сладко, замествайки 
алтернативите им, съдържащи добавена захар и имащи по-малка 
хранителна стойност. 

 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. 

 Генотипът ти се асоциира с по-големи ползи от консумацията на 
полиненаситени мазнини. Добре е да замениш наситените и транс 
мазнините (хидрогенираните мазнини) като масло, свинска мас и 
маргарин, с полиненаситени мазнини като растително масло, ядки, 
семена и риба. 

 Съществуват нови технологии, които могат да ти помогнат да 
планираш и следиш диетата си. Има онлайн или смартфон 
приложения, които улесняват спазването на диети. 

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 по-нисък прием 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 ярко оцветени 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 храни, риба 

(и други морски дарове) 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 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 соковете 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 

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. 

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 мазнини  и 

транс мазнините. 
 Ограничи консумацията на наситени 

мазнини. 

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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МЕТАБОЛИТНИ ФАКТОРИ 

 

 

ТВОИТЕ ВЕРОЯТНОСТИ 

Повишен LDL холестерол Стр. 31 СРЕДНА 

   
Понижен HDL холестерол Стр. 32 СРЕДНА 

   
Повишени триглицериди Стр. 33 НАД СРЕДНАТА 

 

 

МЕТАБОЛИЗМЪТ ТИ СЕ ВЛИЯЕ ОТ МНОГО ГЕНИ 

Докладът ти включва генетични варианти, които измерват 

вероятността да имаш нисък HDL холестерол и високи LDL 

холестерол, кръвна захар и триглицериди. Всички тези 

фактори сочат към влошено метаболитно състояние и са 

първата крачка към най-различни заболявания като 

коронарна болест на сърцето, инсулт и диабет тип 2. По-

долу може да откриеш резюме на твоите генетични 

резултати по отношение на тези метаболитни фактори. 
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 Повишен LDL холестерол 
Липопротеин с ниска плътност (Low-density lipoprotein - LDL) е холестерол, 

който би могъл да е опасен за здравето, ако нивата му са прекалено 

повишени. Като тинята, която запушва канала, LDL холестеролът може да 

образува плаки и да се наслоява по стените на артериите. Това стеснява 

артериите и ги прави по-малко подвижни, което от своя страна увеличава 

риска от инфаркт и инсулт. В идеалния случай нивата на LDL холестерола 

не бива да надвишават 100 mg/dl. Нива от 100 до 129 mg/dl също са 

приемливи, а стойности от 130 до 159 mg/dl се считат за гранични. 

Показания от 160 mg/dl се смятат за високи, а над 190 mg/dl – за много 

високи. Лекарят ти може да измери колко е холестеролът ти. 

Генетичен резултат „висок“ или „над средния“ не означава, че имаш 

повишени нива на LDL холестерол, а показва, че може да имаш генетична 

предразположеност към повишени нива на LDL холестерол. От друга 

страна, „нисък“ или „под средния“ резултат означава, че има по-малка от 

средната вероятност да си генетично предразположена към повишени 

нива на LDL холестерол. Въпреки това може да възникнат проблеми с 

нивата ти на LDL холестерол в следствие на хранителния ти режим и други 

фактори. Хранителният режим играе важна роля за нивата на LDL 

холестерола. Преработените храни и храни с много транс мазнини 

повишават нивата на LDL холестерола. 

Твоята вероятност 

 

Твоите гени 

Изследван ген Твоят 
генотип 

Научна 
сила 

ABCG8-rs6544713 C/C ★★★★ 
APOB-rs515135 C/C ★★★★ 

CELSR2-
rs12740374 

G/T ★★★★ 

HMGCR-rs3846663 C/T ★★★★ 

HNF1A-rs2650000 C/C ★★★★ 

INTERGENIC-
rs1501908 

G/G ★★★★ 

LDLR-rs6511720 G/G ★★★★ 

MAFB-rs6102059 C/T ★★★★ 

NCAN-rs10401969 T/T ★★★★ 

PCSK9-rs11206510 T/T ★★★★ 

   
  

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДОБРО ЗДРАВЕ 

 Имаш по-висок от средния генетичен риск от повишени нива на 
триглицериди, затова препоръчваме редовния им мониторинг от 
твоя лекар. Можеш да си помогнеш в достигането на оптимални 
нива на триглицеридите като поддържаш здравословно тегло, 
намалиш консумацията на наситени мазнини и захар и увеличиш 
приема на омега-3 мастни киселини (риба или морски дарове). 

 За да си сигурна, 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. 

СРЕДНА 

Генетичният ти профил показва, 
че имаш средна вероятност от 
повишени нива на LDL 
холестерол. 



 

 

 

 

 

 

 

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/ 

https://regena.bg/
mailto:team@regena.bg
https://www.facebook.com/ReGenaOfficial/
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