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Обобщение на препоръките 
Следващите две страници дават индивидуално обобщение за хранителните добавки, начина на хранене, начина на 
живот и последващи интервенции, подкрепяни от резултатите описани в този доклад. Хранителните добавки са 
класирани според персонализираната полза, която се основава на комбинация от (1) силата на доказателствата, 
подкрепящи добавката, (2) размера на специфичните здравни рискове, които се свързват с всеки генетичен вариант 
(генетичен полиморфизъм, докладван за този пациент), и (3) това колко ефективна е дадената добавка в прицела си 
към отговорните биологични механизми, свързани с генетичния(те) вариант(и) . Генът(ите), който(ито) стоят в подкрепа 
на всяка една хранителна добавка е/са посочен(и) под името на добавката в графиката. Вдясно от графиката е дадена 
допълнителна информация за най-подкрепяните от резултатите хранителни добавки. Заедно със свързаните гени е 
предоставено и кратко описание на всяка препоръка в категориите Диета и Живот, Ум и Тяло. Продължителна 
грижа  се състои от два раздела: (1) класифицирана оценка и скринингови  препоръки и (2) допълните последваща 
грижа. Може да намерите още детайли за това как всяка интервенция специфично би била полезна за пациента като 
направите справка за резултата на всеки пациент от гените в секцията Ключови препоръки. Те се намират в раздела 
Възможности за подобряване на здравето.  

Хранителни добавки 

Омега-3 мастни киселини 
ACE, BDNF, BNP, CACNA1C, FTO, PCSK9 

Витамин D 
ABCA7, APOE, BNP, CD33, CRHR1 

Каротеноиди 
ABCA7, APOE, CD33 

Магнезий 
ACE, CACNA1C 

Фосфатидилсерин 
BDNF, CRHR1 

Метилфолат + B12 
MTHFR 

DHA 
APOE 

Про /пребиотици 
FUT2 

Куркумин 
ABCA7, CD33 

Ашваганда 
CRHR1 

Литий 
BDNF 

N-ацетил-цистеин 
CRHR1 

Агматин 
CRHR1 

PEA 
FUT2 

Берберин 
PCSK9 

CoQ10 
BNP 

Важност 
 

 

 

 

 

Топ 5 хранителни добавки 

Омега-3 мастни киселини 
Омега-3 мастните киселини, доказано намаляват 
възпалението, подобряват настроението и когнитивните 
умения, и намаляват риска от сърдечно съдови заболявания. 
Използваните дози варират между 1г до 2г на ден. Високото 
съдържание на докозахексаенова киселина (DHA) има 
положителен ефект върху когнитивните умения. 

Витамин D 
Ниските нива на Витамин D се свързват с когнитивен спад, 
лошо настроение и възпаление. Препоръчителната доза за 
възрастни е 600IU на ден и 800IU на ден за възрастни над 70-
годишна възраст  

Каротеноиди 
Поддържането на високи концентрации на каротеноиди 
като лутеин, може да намали риска от сърдечно съдови 
заболявания и когнитивен спад. Хранителните добавки са 
широко достъпни и могат да помогнат за по-доброто 
усвояване на храните.  

Магнезий 
Ниските нива на магнезий са свързват с повишено кръвно 
налягане, исхемична болест на сърцето и диабет тип 2. 
Приемът на добавки може да подобри съня и да намали 
ефектите, причинени от хроничен стрес. Агенцията по 
контрол на храните и лекарствата, САЩ (FDA), препоръчва 
прием на магнезий от 400мг на ден. Прием на до 500мг на 
ден се използва за подобрение на съня и настроението. 

Фосфатидилсерин 
Фосфатидилсерин, 400мг на ден, може да помогне срещу 
стрес-активираното действие на HPA оста и да намали 
симптомите на стрес при уязвими хора.
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Диета 
Средиземноморска-DASH интервенция за забавяне на невродегенеративни 
процеси (MIND)

Обобщение 

За пациента са открити няколко генетични варианта, които сочат, че както когнитивните умения, така и здравето на 
сърдечносъдовата система могат да се подпомогнат от MIND диета. Диетата MIND комбинира части от диетичните подходи за 
спиране на хипертония (DASH) и средиземноморската диета, като и двете показват подобряване на когнитивните умения и 
сърдечносъдовата система. Диетата MIND набляга на приема на пресни плодове, зеленчуци и бобови храни. Диетата MIND 
включва също препоръки за определени храни като листни зеленчуци и горски плодове, за които се знае, че намаляват когнитивния 
спад, особено при хора , които дълготрайно се придържат към режима.  

Свързани гени: ABCA7, ACE, APOE, BNP, CD33, CLOCK, FTO, MC4R, PCSK9, PPARG 

Допълнителни препоръки за диетата 

Поддържането на високи концентрации каротеноиди като тези 
в портокалите, жълтите и червени плодове и зеленчуци, сред 
които са тиква, моркови, домати, може да понижи риска от 
деменция. Набавените с храната каротеноиди могат да 
намалят риска от инсулт. 
Свързани гени: ABCA7, APOE, CD33 

FDA препоръчва възрастните да консумират не повече от 
2300мг натрий на ден, за да запазят здравословни нива на 
кръвно налягане. 
Свързани гени: ACE, BNP 

Диети богати на наситени мазнини и рафинирана захар 
намаляват BDNF и могат да увеличат риска от когнитивен спад. 
Свързани гени: BDNF 

Живот, Ум и Тяло 

Пробиотиците и пребиотиците подпомагат поддръжката на 
периодонталното и стомашно-чревното здраве. 
Свързани гени:  FUT2 

При диета включваща високи концентрации на зехтинови 
полифеноли и олеинови киселини, може да подобри 
кардиометаболитните параметри.. 
Свързани гени: ABCA7, MC4R 

Пациенти, за които е открита глутенова нетолерантност, 
може да извлекат полза от допълнителни съвети, касаещи 
хранителния им режим. За повече информация посетета 
www.celiac.org 
Свързани гени: HLA-DQ2.2/4/2.5/8 

Физческа активност 
Доказано е, че физическата активност има положителен ефект 
върху много области на здравето. Генетичните варианти, 
посочени по-долу показват, че пациента има по-голяма полза 
от физически упражнения. 
Свързани гени:  BDNF, FTO, MIR-181 

Социална подкрепа 
Вероятно е този човек да има по-големи ползи от повишена 
социална покрепа при справянето с травмиращи житейски 
събития. 
Свързани гени: BDNF, CRHR1, OXTR 

Продължителна грижа 

Невротерапия, Медитация и Майндфулнес терапия 

Доказано е, че медитацията и практикуването на майндфулнес 
понижават физиологичните маркери на стрес, включително 
нивата на кортизол, кръвно налягане, сърдечен ритъм, 
триглицериди и маркери на възпалението. Невротерапията 
(Neurofeedback) е нова технология, която може да помогне за 
облекчаването на симптомите на тревожност и подобряване на 
настроението. 
Свързани гени: CRHR1, MIR-181 

Сън 
Генетичните варианти идентифицирани в този доклад, 
предполагат, че пълноценните навици на сън оказват особено 
положително влияние върху емоционалното, когнитивното и 
физическо здраве на пациента. 
Свързани гени: ABCA7, APOE, CACNA1C, CLOCK 

Обмислете скрининг за риска от 
диабет: ACE, CLOCK, FTO, MC4R 

Оценка на сърдечносъдовия риск: ACE, 
APOE, BNP, PCSK9 

Оценка на признаците за нарушен сън: 
CLOCK, MEIS1 

Оценка на признаци и симптоми за 
синдром на неспокойните крака: MEIS1 

Повишено внимание при прием на 
лекарства, понижаващи  фолата: MTHFR 

Важност Допълнително проследяване 
Мелатонинът може да помогне на пациенти с нарушен 
сън Свързани гени:  ABCA7, APOE, CACNA1C, CD33 

Оценка на глутеновата чувствителност/ толерантност 
Свързани гени:  HLA-DQ2.2/4/2.5/8 

Оценка на серумните нива на хомоцистеин Свързани 
гени: MTHFR 

Повишено внимание при интерпретацията на серумни 
нива на CRP Свързани гени:  CRP 

Обмислете оценка на микробиома Свързани гени: FUT2 

Обмислете възможността за подробна оценка на 
липидите Свързани гени: PCSK9 

● 

● 

● 

● 

● 

● 
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Философия на системите 

КОГНИТИВНИ И УМСТВЕНИ 
УМЕНИЯ 

Памeтта, фокусът, възприятието и 
настроението се проявяват чрез сложни 
взаимосвързани системи. Нарушенията в 
тези системи, дължащи се на комбинация от 
фактори на околната среда и генетична 
предразположеност доказано значително 
увеличават риска от когнитивен спад и 
мозъчна мъгла. Определянето на причинния 
механизъм, който е в корена на тези 
нарушения, позволява да се подходи 
целенасочено, за да се подобри когнитивната 
функция, работната памет и да се забави 
когнитивния спад. 

КАРДИОМЕТАБОЛИЗЪМ 

Идентифицирани са няколко рискови 
генетични фактора, които разрушават 
биологичните пътища, включени в липидния 
метаболизъм, хомеостазата и 
възпалителните процеси, водещи до 
повишен общ риск от диабет, сърдечни 
заболявания, разстройства на настроението 
и когнитивен спад. Установени са също 
модели на превантивна грижа, които 
модулират рисковете, свързани с тези 
генетични полиморфизми. 

СТОМАШНО-ЧРЕВНА И 
ИМУННА СИСТЕМА

Съществува сложна мрежа от взаимовръзки 
между биологията и гастроинтестиналния 
тракт и междуклетъчното сигнализиране на 
имунната система. Тази мрежа включва 
чревната микрофлора, която оказва влияние 
върху усвояването на хранителни вещества и 
имуно-модулираната метаболитна функция. 
Генетичните варианти, които водят до 
дисбиоза или смущения в чревната флора, се 
асоциират с развиване и прогресия на 
възпалителни болести.

СТРЕС И 
ЕМОЦИОНАЛНО ЗДРАВЕ

Отговорът на стреса „Бий или Бягай“ 
включва сложни хормонални сигнални 
верижни процеси, които модулират 
подходящ отговор на заплахите на околната 
среда. През последните години бяха 
идентифицирани генетични фактори, които 
оказват влияние на регулацията на този 
процес и водят до повишен риск от 
физическа и психологическа заболеваемост. 
Едновременно с това са установени и 
множество модели на лечение, които са 
специфични насочени към тези скрити 
механизми на нарушения на отговора към 
стреса. 

ВЪЗПАЛЕНИЕ 

Възпалителните процеси са фино настроени 
динамични процеси, които са необходими 
при имунния контрол, регенерацията на 
тъканите и възстановяването след 
нараняване. Нарушената регулация 
процесите, поради рискови фактори – 
генетични или природната, стои в основата 
на много сложни заболявания включително 
инфекции, невродегенеративни 
заболявания, затлъстяване, атеросклероза и 
рак. Идентифицирането на замесените 
специфични генетични варианти може да 
помогне да се подходи целенасочено с 
превантивни грижи и да се намалят 
рисковете, свързани с нарушена регулация 
на възпалителните процеси.. 

СЪН 

Сънят е съществена характеристика, 
свързана с пластичността на мозъка – 
способността на мозъка да се развива и 
адаптира. Нормалните модели на сън 
спомагат за хормоналния баланс, 
регенерацията на тъкани, стабилността на 
настроението и когнитивната функция. 
Нарушаването на функцията на съня води до 
автономна дерегулация, промени в 
метаболизма на кортизола и смущения във 
функцията на имунната система. 
Идентифицирането на механизмите, лежащи 
в основата на нарушението на циркадния 
ритъм или възбуждащото сигнализиране е 
съществено за подбора на подходяща 
намеса за подобряване на общото 
здравословно състояние. 

Важен урок, който научихме от Проекта човешки геном е, че интерпретирането на генетични данни с 
биологично значение изисква премахването на класическия, редукционистки подход и преосмисляне на 
начина, по който гледаме на механизмите, стоящи в основата на болестите и здравето, за да се изтегли фокусът 
към системната биология. Системната биология  представлява холистичен подход за дешифриране на 
взаимосвързаните биологични системи. Базира се на разбирането , че сложните мрежи или области на 
здравето, които формират живите организми, са повече от сбора на техните части. Ако попитате един зидар как 
се строи катедрала, той няма да Ви опише релефа и формата на всеки отделен камък, а ще опише как всички 
тези капъни пасват заедно, за да образуват цялостна структура. Аналогично, нашите тела се съставени от 
множество взаимосвързани системи. Така малки биологични изменения, в коя да е част, може да имат 
изключително влияние върху много от другите, особено когато това се комбинира с допълнителни фактори от 
генетиката, начина на живот или други външни фактори. 

Тестът Mindful DNA™ е структуриран на база системна биология. Използвайки точни изследвания и експертни 
мнения, ние сме идентифицирали полиморфизми в рамките на 32 гена, които могат да оказват влияние върху 
здравето,  но също са интегрирани в множество области на здравето и засягат цялостното здравословно 
състояние. Разделили сме тези гени в 6 основни области на здравето (системи). Базирайки се на 
персонализираните резултати, предоставяме ключови препоръки, насочени към намаляване на влиянието на 
генетичния риск или подобряване на цялостното здраве чрез научно доказани промени в начина на живот.  
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ПРЕПОРЪКИ ПО ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО 

КОГНИТИВНИ И УМСТВЕНИ УМЕНИЯ 

Диабетът, затлъстяването, пушенето, увреждането на слуха и високото кръвно налягане са все значими 
рискови фактори за когнитивен спад, които подлежат на промяна. В допълнение, лечението на нарушенията на съня 
доказано намалява риска от деменция. Физическата активност и когнитивните упражнения могат да доведат до 
повече незабавни ползи. При хора, извършващи такива упражнения, се наблюдава значително увеличаване на 
работната памет и на умението да си припомнят скорошни и отдавнашни спомени.  

КАРДИОМЕТАБОЛИЗЪМ 

Хранителните режими, които са богати на фибри и ненаситени мазнини, като в същото време са с ограничен прием 
на рафинирана захар, сол, наситени и транс-мазнини, са широко препоръчвани като мощен метод за 
подобряване на сърдечносъдовото здраве. Физическата активност независимо дали ще е дневна разходка в парка, 
йога или тежка физическа тренировка, има големи ползи за подобряването на здравето в няколко направления. 
Работната група по превенция на САЩ, препоръчва възрастните хора, в зависимост от годините, пола и риска да се 
подлагат на липиден скрининг. При някои хора може да се препоръча по специфичен липиден скрининг. 

СТОМАШНО-ЧРЕВНА И ИМУННА СИСТЕМА 

Микробиомът на червата е изключително важен за функционирането на имунната система. Злоупотреба с 
антибиотици може да доведе до разстройване на микробиома на червата, което да повиши риска от инфекции и 
поява на симптоми свързани с възпалени черва. Пробиотиците и пребиотиците увеличават благоприятния 
микробиомен състав, който допринася за цялостното общо здравословно състояние и функция на имунната система. 
Управлението на симптомите на раздразненото черво включва, хранене по-често и с по-малки порции и избягване 
на храни, възбуждащи апетита. 

СТРЕС И ЕМОЦИОНАЛНО ЗДРАВЕ 

Хроничния стрес има широк негативен ефект върху всички области на здравето. Практикуването на Майндфулнес, 
медитация, йога, прогресивна мускулна релаксия, тай чи и други форми на физически упражнения, са добре 
изучени методи за намаляване на стреса. Един от най-обещаващите очертаващи се индикатори за мониториране на 
стреса е вариабилността на сърдечната честота (ВСЧ). Намалената вариабилност на сърдечната честота се свързва с 
разстройства, свързани със стреса и повишената заболеваемост и смъртност. Намеси, които увеличават ВСЧ като 
практикуването на майндфулнес, могат да доведат до намаляване на стреса.  

ВЪЗПАЛЕНИЕ 

Хроничните възпаления са предпоставки за развиване на ракови заболявания, сърдечносъдови заболявания, 
метаболитни разстройства и когнитивен спад. Намаляването на консумацията на наситени мазнини и 
повишаването на консумацията на омега-3 мастни киселини, намаляват възпалителните процеси и подобряват 
показателите за здраве в много направления. Демонстрирано е, че средиземноморската диета намалява риска от 
сърдечносъдови събития, инсулти и диабет. Ниско-гликемичните диети могат да намалят възпалителните процеси, 
оксидативния стрес и стойностите на показатели на инсулиновата резистентност.   

СЪН 

Нарушената регулация на съня е главен рисков фактор за множество физически и невропсихиатрични разстройства 
включително затлъстяване, сърдечносъдови заболявания, деменция, афективни разстройства и разстройства на 
настроението. Съществуват няколко подлежащи на промяна фактора, които могат да подобрят съня. Избягването на 
алкохол и кофеинови напитки, късно вечер може да подобри качеството и продължителността на съня. Храненето 
с храни с нисък гликемичен индекс, с фокус върху зеленчуци и протеините  и увеличената физическа активност, 
могат да помогнат да се поддържа будността и да се подобри качеството на сън през нощта. 

Информацията по-долу обобщава, независимо от индивидуалните генетични резултати, онези подлежащи на промяна 
фактори, за които е доказано, че могат да понижат риска, свързан с различни видове генетична предразположеност.
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Ръководство за интерпретация на възможностите за подобряване на здравето 

РЕЗУЛТАТИ 
Информацията, представена в този доклад, има за цел даде на пациентите и техните лекари съответните генетични 
резултат, които да дадат насоки за начина на живот, хранителния режим и избора на хранителни надбавки, с цел да се 
подобри цялостното здраве. Разпределени в 6 основни области на здравето, генетичните резултати са представени 
заедно с обобщение на всеки ефект върху здравето, асоцииран с тях 

В случаите, в които генетичен резултат показва риск за здравето, обобщението предоставя доказани препоръки, които 
биха намалили тези рискове. В случаите, в които генетичен резултат показва устойчивост, т.е. намален риск, асоцииран 
с предпазващ генотип, се предоставя кратко обяснение, което описва механизма, по който може да възникне този 
намален риск. В случаите, когато пациентът има нормален за гена генотип, за който съществува предпазващ генетичен 
вариант, се дават препоръки, които биха наподобили ефекта на предпазващия генотип. Генетичните резултати, за 
които няма установено влияние, се изброяват в списък в края на доклада 

Информацията в този доклад е единствено с образователни цели. Тези резултати не са предназначени да поставят диагноза или 
да правят пълни препоръки за лечение на което и да е заболяване. Тук докладваните резултати се отнасят единствено до 
специфични гени, тествани от Mindful DNA.

ГЕН: 

Всеки от изследваните 
генетични варианти се 
намира в рамките на 
(или е в близост до) 
някой ген. Това поле 
представя гена, за който 
се знае, че се повлиява 
от генетичния вариант.  

РЕЗУЛТАТ: 

Това е резултата на 
тествания генетичен 
вариант. Всеки човек 
унаследява две копия от 
всеки ген, едно от 
майката и едно от 
бащата. Показания 
резултат представя 
генотип, който е 
комбинация от два 
унаследени гена 

ИКОНА НА ЩИТ: 

Ако пациентът има 
алела за устойчивост 
на този ген, ще се 
появи икона на щит. 
Този символ показва, 
че резултата може да 
говори за защитен 
ефект срещу 
специфичен здравен 
риск 

РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 

Процентът на разпределение 
представя честотата на 
получения генотип, базирана 
на данни от проекта 1000 
Genomes, който включва 
всички раси/етноси. Ако 
генетичният резултат се състои 
от множество полиморфизми, 
докладваната стойност ще 
бъде на второстепенните, 
предоставени от проекта 1000 
Genomes  

*Разпространението на APOE 
фенотиповете със справка от 
Prevalence for APOE PMID 16204452. 

ОБЛАСТ НА 
ЗДРАВЕТО: 

Областите на 
здравето са 
уникални системи 
или мрежи на 
тялото, които са 
взаимосвързани и 
функционират като 
цялостна система. 

ГЕН: XXXX | РЕЗУЛТАТ: ХХХХ РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: X% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО:

ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 

Това е кратко описание на посочената 
функция на гена. Всички свързани 
ефекти, които всеки открит генетичен 
вариант може да има. 

КЛЮЧОВИ ПРЕПОРЪКИ: Tук са вписани препоръки за възможни 
действия, които да предприемете. 

ФОНОВ ЦВЯТ: 
ЗЕЛЕН – Генотип с възможност за подобряване на здравето 
СИН – Генотип, носещ висока устойчивост 
ЛИЛАВ – Генотип, за който няма препоръки за действие

КЛЮЧОВИ ПРЕПОРЪКИ: 

Основаващи се на доказателства възможности за подобряване на здравето, които се базират на генетичните резултати, включително терапии, промени в начина на 
живот, хранителни режими и други нелекарствени мерки. 

 Силни клинични доказателства: Доказателствата за препоръките са базирани на 
множество големи контролирани проучвания и мета анализи с постоянство в резултатите 
или доказани насоки за лечение от медицински общности и правителствени агенции 
governmental agencies. 

 Клинични доказатества: Доказателствата за препоръките са базирани на едно или 
повече големи проучвания (N>100). 

 Предварителни клинични доказатеелства:  Доказателствата за препоръките са 
базирани на малки проучвания с хора (N<100), които се нуждаят от допълнителни 
проучвания. 

  Предклинични доказателства: Доказателствата за препоръките са базирани на 

проучвания ин витро или с животински модели. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО
Безспорно, най-важният раздел от този доклад са генетичните резултати с известни ефекти върху здравето и научно 
обосновани препоръки относно мерките, които могат да се предприемат за подобряване на здравето. В допълнение към 
общите препоръки, фокусирани насоки предоставят ключовите препоръки, налични за всеки ген. 

ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 

Аполипопротеин Е (APOE) е мултифункционален 
белтък с централна роля в липидния 
метаболизъм, цялостното състояние на 
митохондриите и невронната морфология и 
функциониране. Алелът c4 намалява активността 
на този белтък и повишава риска от 
атеросклероза, високо кръвно налягане и късно 
отключваща се болест на Алцхаймер. Това обаче 
не е определящо. Наблюдавано е, че до 50% от 
хората с два с4 алела (високорискови) оцеляват 
до 80-годишна възраст, без да развият 
Алцхаймер.

ГЕН: APOE | РЕЗУЛТАТ: c3/c4 РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 23.10% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 

КЛЮЧОВИ ПРЕПОРЪКИ 

Алелът c4 се асоциира с хипертонично съдово заболяване. Внимателното 
лечение на хипертонията може да намали риска от когнитивен спад при 
уязвими хора.  
Придържане към средиземноморската диета може да намали риска от леки 
когнитивни увреждания и болестта на Алцхаймер.  Средиземноморската диета 
включва висок прием на риба, зеленчуци, плодове, зърнени храни, ненаситени 
мастни киселини (предимно под формата на зехтин) и ниска до умерена 
консумация на вино, млечни продукти и месо.
Витамин D  играе ключова роля в здравето на мозъка и ниски нива на витамин D 
се свързва с намалена когнитивна функция у по-възрастни пациенти. Обмислете 
прием на хранителни добавки с витамин D, ако има клинична индикация. 

Показано е, че при възрастни пациенти с деменция продължително освобождаване 
в организма на мелатонин - по 2 mg на ден оказва положителни ефекти върху 
когнитивните умения и запазването на съня. За мелатонина също е показано, че 
инхибира амилоидната агрегация в животински модели при болест на Алцхаймер.

Високи дози (1 до 2 грама на ден) на DHA добавки при носители на гена APOE4 
могат да забавят когнитивния спад и да намалят случаите на болест на Алцхаймер.

Запазването на по-високи концентрации на каротеноиди, като лутеин, може да 
намали риска от деменция. Това е в съответствие с предклинични доказателства, че 
каротеноидите може да инхибират ß-амилоидите.
За да научите повече за генетиката на болестта на Алцхаймер, както и за други източници, 
обърнете се към Националния институт по остаряване на  www.nia.nih.gov. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО 
Безспорно, най-важният раздел от този доклад са генетичните резултати с известни ефекти върху здравето и научно 
обосновани препоръки относно мерките, които могат да се предприемат за подобряване на здравето. В допълнение към 
общите препоръки, фокусирани насоки предоставят ключовите препоръки, налични за всеки ген. 

ГЕН: CD33 | РЕЗУЛТАТ: C/C РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 64.10% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 

ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 

ABCA7 кодира АТР-свързващ касетен А7 белтък, 
включен в транспорта на субстрати през 
клетъчната мембрана, включително холестерол и 
апоптозни клетъчни остатъци. Този генотип се 
свързва с повишен риск от болест на Алцхаймер, 
вероятно поради намаленото почистване на 
амилоиди и фосфолипиди в мозъка 

ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 

CD33 е рецептор, намиращ се в миелоидните и 
глиалните клетки в ЦНС и участва в регулирането 
на активността на миелоидните клетки и 
възпалителните сигнали. За CD33 също е 
показано, че повлиява на изчистването на ß-
амилоиди. Генотипът C/C е най-често срещан, но 
не носи защитата срещу болестта на Алцхаймер, 
която се свързва с по-редките генотипи C/A или 
A/A.

ГЕН: ABCA7 | РЕЗУЛТАТ: T/G РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 29.50% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО:

КЛЮЧОВИ ПРЕПОРЪКИ 
Придържане към средиземноморската диета може да намали риска от леки 
когнитивни увреждания и болестта на Алцхаймер.  Средиземноморската диета 
включва висок прием на риба, зеленчуци, плодове, зърнени храни, ненаситени 
мастни киселини (предимно под формата на зехтин) и ниска до умерена 
консумация на вино, млечни продукти и месо.
Витамин D играе ключова роля в здравето на мозъка и ниски нива на витамин D се 
свързва с намалена когнитивна функция у по-възрастни пациенти. Обмислете 
прием на хранителни добавки с витамин D, ако има клинична индикация. 

Показано е, че при възрастни пациенти с деменция продължително освобождаване 
в организма на мелатонин - по 2 mg на ден оказва положителни ефекти върху 
когнитивните умения и запазването на съня. За мелатонина също е показано, че 
инхибира амилоидната агрегация в животински модели при болест на Алцхаймер.

Има предварителни доказателства, че полифенолите от зехтина могат да повишат активността 
на ATФ-свързващия касетен транспортер и да спомогнат на изтеглянето на холестерол. В 
допълнение, предклинични доказателства сочат, че полифеноли от зехтина може да агрегират 
тау белтъците във фибриларни възли, което е един от главните допринасящи фактори за болестта 
на Алцхаймер и други тау-патологии. 
Запазването на по-високи концентрации на каротеноиди, като лутеин, може да 
намали риска от деменция. Това е в съответствие с предклинични доказателства, че 
каротеноидите може да инхибират ß-амилоидите.

Куркуминът, естествено намиращо се в куркумата полифенолно съединение, може да 
подпомогне когнитивната функция и настроението при възрастни.  Куркуминът също подпомага 
изчистването на амилоиди в предклинични модели при болест на Алцхаймер.

За да научите повече за генетиката на болестта на Алцхаймер, както и за други източници, 
обърнете се към Националния институт по остаряване на  www.nia.nih.gov. 

КЛЮЧОВИ ПРЕПОРЪКИ 

Придържане към средиземноморската диетаможе да намали риска от леки когнитивни 
увреждания и болестта на Алцхаймер.  Средиземноморската диета включва висок прием на 
риба, зеленчуци, плодове, зърнени храни, ненаситени мастни киселини (предимно под 
формата на зехтин) и ниска до умерена консумация на вино, млечни продукти и месо.

Витамин D  играе ключова роля в здравето на мозъка и ниски нива на витамин D се 
свързва с намалена когнитивна функция у по-възрастни пациенти. Обмислете прием 
на хранителни добавки с витамин D, ако има клинична индикация.
Показано е, че при възрастни пациенти с деменция продължително освобождаване в 
организма на мелатонин - по 2 mg на ден оказва положителни ефекти върху 
когнитивните умения и запазването на съня. За мелатонина също е показано, че 
инхибира амилоидната агрегация в животински модели при болест на Алцхаймер.
Запазването на по-високи концентрации на каротеноиди, като лутеин, може да 
намали риска от деменция. Това е в съответствие с предклинични доказателства, че 
каротеноидите може да инхибират ß-амилоидите.
Куркумин, естествено намиращо се в куркумата полифенолно съединение, може да 
подпомогне когнитивната функция и настроението при възрастни.  Куркуминът също 
подпомага изчистването на амилоиди в предклинични модели при болест на 
Алцхаймер.
За да научите повече за генетиката на болестта на Алцхаймер, както и за други 
източници, обърнете се към Националния институт по остаряване на 
www.nia.nih.gov.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО 
Безспорно, най-важният раздел от този доклад са генетичните резултати с известни ефекти върху здравето и научно 
обосновани препоръки относно мерките, които могат да се предприемат за подобряване на здравето. В допълнение към 
общите препоръки, фокусирани насоки предоставят ключовите препоръки, налични за всеки ген. 

ГЕН: ACE | РЕЗУЛТАТ: A/G РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 40.90% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 

ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 

Мозъчен невротрофичен фактор (BDNF) е белтък, 
включен в неврогенезата и невропластичността, 
като помага за растежа и диференцирането на 
невроните. Този генетичен вариант се свързва с 
намалена невропластичност, увредена работна 
памет, нарушена регулация на отговорите към 
стрес и депресия

ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 

ACE кодира ангиотензин I превръщащ белтък, 
основен компонент на ренин-ангиотензин-
алдостерон (RAA) системата. Тя регулира кръвното 
налягане. Този генотип води до повишена 
активност на ACE с придружен риск от 
хипертония, сърдечносъдови заболявания и 
метаболитни заболявания.

ГЕН: BDNF | РЕЗУЛТАТ: Val/Met РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 26.40% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 

КЛЮЧОВИ ПРЕПОРЪКИ 
Редовната физическа активност, равняваща се на 2.5 часа на седмица или повече 
могат да понижат риска от сърдечносъдови заболявания, депресия и деменция. 
Показано е, че упражненията подобряват когнитивната функция и подпомагат 
невропластичността като повишават BDNF.
В някои проучвания, омега-3 мастните киселини от храната като тези, намиращи се 
в рибата или зехтина, е показано, че повишават нивата на BDNF и подобряват 
когнитивната функция.
Фосфатидилсерин в доза 400mg на ден може да помогне срещу стрес-
индуцираната активация на оста хипоталамус-хипофиза-надбъбречна жлеза (HPA) и 
да помогне в намаляването на симптомите на стрес при уязвими хора. 
Предлаганите на пазара монитори на активност или смарт устройства за носене 
могат да помогнат в постигане на целите за препоръчителните нива на физическа 
активност.

За лития е показано, че повишава нивата на BDNF и скорошно клинично проучване 
показа, че литий в дози 300 МИКРО грама на ден, приеман за повече от година, 
предпазва пациентите с болест на Алцхаймер от когнитивен спад .

Диети, богати на наситени мазнини и рафинирана захар намаляват BDNF и могат 
да способстват когнитивния спад.

КЛЮЧОВИ ПРЕПОРЪКИ 
Агенцията за храните и лекарствата на САЩ препоръчва на възрастни да консумират 
неповече от 2300 mg натрий на ден, за да запазят нормални нива на кръвно 
налягане. 
Възрастни с хипертония и пред-хипертонично състояние трябва допълнително да 
намалят приема си на натрий до 1500 mg на ден, което също може да намали 
кръвното налягане.
Възрастни, които биха получили полза от намаляване на нивото на кръвното 
налягане, също трябва да комбинират понижен прием на натрий с хранителния план  
Диетичните подходи за спиране на хипертонията (DASH), който представлява 
диета, богата на плодове, зеленчуци, нискомаслени млечни продукти и намалено 
съдържание на холестерол и наситени мазнини. 
За повече информация относно диетата DASH  и други ключови промени в начина на 
хранене, посетете  Американската сърдечна асоциация на www.heart.org/
HEARTORG.
Ниски нива на магнезий се свързват с хипертония, исхемична болест на сърцето и диабет 
тип 2. Американската агенция по храни и лекарства препоръчва дневен прием на 
400mg. 
Американската сърдечна асоциация препоръчва ≥ 2 порции тлъста риба на седмица. 
Когато обаче хранителният режим ограничава консумацията на риба или ако са желани 
по-високи дози, за да се намали сърдечносъдовия риск, добавки с омега-3 мастни 
киселини >1 грам на ден могат да намалят риска от сърдечносъдови заболявания. 
Американската асоциация за диабет препоръчва да се обмисли тестване за откриване на 

Американската асоциация за диабет препоръчва да се обмисли тестване за откриване на 
преддиабетно състояние за възрастни, които са с наднормено тегло или страдат от 
затлъстяване и имат един или повече допълнителни рискови фактора за диабет. 
Инсулиновата резистентност може да предхожда развитието на преддиабетно състояние и 
да допринесе за възпаление. Тестването за инсулинова резистентност може да бъде от полза 
за проследяването на дългосрочни промени в инсулиновата чувствителност и функцията на 
ß клетките.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО
Безспорно, най-важният раздел от този доклад са генетичните резултати с известни ефекти върху здравето и научно 
обосновани препоръки относно мерките, които могат да се предприемат за подобряване на здравето. В допълнение към 
общите препоръки, фокусирани насоки предоставят ключовите препоръки, налични за всеки ген. 

ГЕН: FTO | РЕЗУЛТАТ: T/A РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 40.60% ОБЛАСТ НА ЗАДРАВЕТО: 

ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 

Мозъчен натриуретичен пептид (BNP) играе роля 
в регулирането на режима на циркулация и 
запазване на нивото на кръвното налягане. 
Генотипът T/T носи повишен риск от хипертония 
и сърдечносъдови заболявания, в сравнение с 
генотипите C/C или C/T.

ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 

Този ген кодира белтък, асоцииран с натрупването 
на  мазнини и затлъстяване. Представлява ензим, 
участващ в пътищата на метилация, с висока 
експресия в хипоталамуса и с централна роля в 
метаболизма и сигнализацията за ситост. Този 
генетичен вариант се свързва с нарушена 
регулация на метаболизма и приема на храна с 
последващ повишен риск от метаболитен 
синдром, който включва затлъстяване, диабет тип 
2 и сърдечносъдови заболявания. 

ГЕН: BNP | РЕЗУЛТАТ: T/T РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 42.10%       ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 

КЛЮЧОВИ ПРЕПОРЪКИ 
Агенцията за храните и лекарствата на САЩ препоръчва на възрастни да 
консумират неповече от 2300 mg натрий на ден, за да запазят нормални нива на 
кръвно налягане. 
Възрастни с хипертония и пред-хипертонично състояние трябва допълнително 
да намалят приема си на натрий до 1500 mg на ден, което също може да намали 
кръвното налягане.
Възрастни, които биха получили полза от намаляване на нивото на кръвното налягане, също 
трябва да комбинират понижен прием на натрий с хранителния план  Диетичните подходи 
за спиране на хипертонията (DASH), който представлява диета, богата на плодове, 
зеленчуци, нискомаслени млечни продукти и намалено съдържание на холестерол и 
наситени мазнини. 
За повече информация относно диетата DASH  и други ключови промени в начина на 
хранене, посетете  Американската сърдечна асоциация на www.heart.org/HEARTORG.
Американската сърдечна асоциация препоръчва ≥ 2 порции тлъста риба на 
седмица. Когато обаче хранителният режим ограничава консумацията на риба или 
ако са желани по-високи дози, за да се намали сърдечносъдовия риск, добавки с 
омега-3 мастни киселини >1 грам на ден могат да намалят риска от 
сърдечносъдови заболявания.
Коензим Q10  е хранително вещество, което поддържа функционирането на 
митохондриите. Набавянето на CoQ10, 100 mg два пъти на ден, може да 
контролира нивото на BNP и да помогне за поддържане на нормално кръвно 
налягане.
Витамин D може да играе ключова роля в регулацията на кръвното налягане. 
Обмислете прием на хранителни добавки с витамин D, ако има клинична индикация.

КЛЮЧОВИ ПРЕПОРЪКИ 
Няколко проучвания показват, че хора с наднормено тегло, носители на този генотип 
получават дори по-голяма полза от физическата активност и намаляването на 
калорийния прием в сравнение с хора с по-често срещания генотип.

Показано е, че следването на средиземноморската диета помага срещу генетичната 
предразположеност към затлъстяване, която идва от този генотип. Средиземноморската 
диета включва висок прием на риба, зеленчуци, плодове, зърнени храни, ненаситени мастни 
киселини (основно под формата на зехтин) и ниска до умерена консумация на вино, 
млечни продукти и месо.
Американската сърдечна асоциация препоръчва ≥ 2 порции тлъста риба на седмица. 
Когато обаче хранителният режим ограничава консумацията на риба или ако са желани 
по-високи дози, за да се намали сърдечносъдовия риск, добавки с омега-3 мастни 
киселини >1 грам на ден могат да намалят риска от сърдечносъдови заболявания.
Американската асоциация за диабет препоръчва да се обмисли тестване за откриване на 
преддиабетно състояние за възрастни, които са с наднормено тегло или страдат от 
затлъстяване и имат един или повече допълнителни рискови фактора за диабет. 
Инсулиновата резистентност може да предхожда развитието на преддиабетно състояние и да 
допринесе за възпаление. Тестването за инсулинова резистентност може да бъде от полза за 
проследяването на дългосрочни промени в инсулиновата чувствителност и функцията на ß 
клетките.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО 
Безспорно, най-важният раздел от този доклад са генетичните резултати с известни ефекти върху здравето и научно 
обосновани препоръки относно мерките, които могат да се предприемат за подобряване на здравето. В допълнение към 
общите препоръки, фокусирани насоки предоставят ключовите препоръки, налични за всеки ген. 

ГЕН: PPARG | РЕЗУЛТАТ: G/G РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 0.70% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 

ГЕН: CLOCK | РЕЗУЛТАТ: C/C РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 6.70% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 

ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 

MC4R кодира меланокортин 4 рецептора, 
който спомага за регулацията от хипоталамуса 
на чувството за ситост, метаболизма и 
енергийната хомеостаза. Този генетичен 
вариант води до промяна в MC4R 
сигнализирането. Тя може да причини 
повишен риск от наднормено тегло и 
затлъстяване. Този генотип се асоциира с 
метаболитния синдром.

ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 

PPARG  кодира ядрен рецептор, който регулира 
окислението на мастни киселини. Този генотип е 
по-срещан в силовите атлети и носи понижен 
риск от инсулинова резистентност и диабет тип 2. 
Той също се свързва обаче и с повишен индекс 
на телесната маса (BMI) и затлъстяване, вероятно 
поради понижена регулация на метаболизма на 
мастни киселини.

ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 

CLOCK е един от основните гени, включени в 
"молекулния часовник", който навигира 
циркадния ритъм. Този генотип причинява 
повишена експресия на CLOCK и може да е 
свързан с повишен риск от метаболитен синдром 
при хора от европеиден и азиатски произход. 
Вероятно това е заради нарушена регулация на 
настроението, апетита и цикъла сън-бодърстване. 

ГЕН: MC4R | РЕЗУЛТАТ: T/C РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 35.90% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 

КЛЮЧОВИ ПРЕПОРЪКИ 
Американската асоциация за диабет препоръчва да се обмисли тестване за откриване на 
преддиабетно състояние за възрастни, които са с наднормено тегло или страдат от 
затлъстяване и имат един или повече допълнителни рискови фактора за диабет. Инсулиновата 
резистентност може да предхожда развитието на преддиабетно състояние и да допринесе за 
възпаление. Тестването за инсулинова резистентност може да бъде от полза за проследяването 
на дългосрочни промени в инсулиновата чувствителност и функцията на ß клетките.

Показано е, че следването на средиземноморската диета помага срещу 
генетичната предразположеност към затлъстяване, която идва от този генотип. 
Средиземноморската диета включва висок прием на риба, зеленчуци, плодове, 
зърнени храни, ненаситени мастни киселини (основно под формата на зехтин) и 
ниска до умерена консумация на вино, млечни продукти и месо.
Диети, богати на олеиново олио показват ефект в редуцирането на затлъстяването 
в коремната област при хора с риск от метаболитен синдром. 

КЛЮЧОВИ ПРЕПОРЪКИ 

Придържането към средиземноморска диета може да подейства срещу 
генетичното предразположение към затлъстяване и може да предпази от 
теломерно скъсяване при пациенти с този генотип. Средиземноморската 
диета включва висок прием на риба, зеленчуци, плодове, зърнени храни, 
ненаситени мастни киселини (предимно под формата на зехтин) и ниска до 
умерена консумация на вино, млечни продукти и месо.

КЛЮЧОВИ ПРЕПОРЪКИ 
Насоките на AASM за лечение на вродени заболявания на режима сън-бодърстване, 
свързани с циркадния ритъм, подкрепят употребата на следене на съня и актиграфия за 
оценяване на моделите на сън-бодърстване, ако има клинична индикация. 
Актиграфията също се препоръчва, ако инсомнията е свързана с депресия.
В допълнение на физическите тренировки, е показано, че придържане към 
средиземноморската диета намалява риска от метаболитен синдром. 
Средиземноморската диета включва висок прием на риба, зеленчуци, плодове, зърнени 
храни, ненаситени мастни киселини (основно от зехтин) и ниска до умерена консумация 
на вино, млечни продукти и месо.
Американската асоциация за диабет препоръчва да се обмисли тестване за 
откриване на преддиабетно състояние за възрастни, които са с наднормено тегло или 
страдат от затлъстяване и имат един или повече допълнителни рискови фактора за 
диабет. Инсулиновата резистентност може да предхожда развитието на преддиабетно 
състояние и да допринесе за възпаление. Тестването за инсулинова резистентност може 
да бъде от полза за проследяването на дългосрочни промени в инсулиновата 
чувствителност и функцията на ß клетките.
Фототерапията показва ефективност за сезонната и несезонната депресия  и може 
да е ефективна за определени заболявания, свързани с цикъла сън-бодърстване. 
За информация относно симптомите и опциите за лечение на болестите, засягащи съня, 
се обърнете към Американската академия за медицина на съня за базирани на 
доказателства съгласувани мнения и указания за лечение на www.aasm.org.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО 
Безспорно, най-важният раздел от този доклад са генетичните резултати с известни ефекти върху здравето и научно 
обосновани препоръки относно мерките, които могат да се предприемат за подобряване на здравето. В допълнение към 
общите препоръки, фокусирани насоки предоставят ключовите препоръки, налични за всеки ген. 

ГЕН: SMARCA4 (LDLR) | РЕЗУЛТАТ: G/T РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 21.80% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 

ГЕН: LRP1 | РЕЗУЛТАТ: T/C РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 45.80% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 

ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 

Пропротеин конвертаза SK9 (PCSK9) регулира LDL 
в плазмата и нивата на липидите чрез повишено 
разграждане на LDL рецептори. Генотипът T/T е 
най-често срещаният, но не носи защита срещу 
хипергликимия и инфаркт на миокарда, 
асоциирани с по-рядко срещаните генотипи C/T 
или C/C.

ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 

SMARCA4 кодира белтък, който регулира 
експресията на близки гени, кодиращи липидните 
рецептори. Този генетичен вариант се свързва с 
леко понижение в появата на сърдечносъдови 
заболявания и ранен инфаркт на миокарда в 
множество проучвания в азиатски и европеидни 
извадки на населението, но не в хората от 
африкански произход.

ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 

Протеин, свързан с рецептора за липопротеин с 
ниска плътност 1 (LRP1) регулира глюкозния 
метаболизъм в мозъка, сигнализирането на 
NMDA (глутамат) рецептори, и може да играе 
роля в съдовата хомеостаза. Генетичният 
вариант е асоцииран с леко намален риск от 
мигрена при хора от европеиден произход.

ГЕН: PCSK9 | РЕЗУЛТАТ: T/T РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 80.80% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 

КЛЮЧОВИ ПРЕПОРЪКИ 

Придържането към средиземноморска диета помага за контрола на нивата на LDL и 
оказва защитен ефект срещу риска от сърдечносъдови заболявания. Средиземноморската 
диета включва висок прием на риба, зеленчуци, плодове, зърнени храни, ненаситени 
мастни киселини (предимно под формата на зехтин) и ниска до умерена консумация на 
вино, млечни продукти и месо.
Американската сърдечна асоциация препоръчва ≥ 2 порции тлъста риба на седмица. 
Когато обаче хранителният режим ограничава консумацията на риба или ако са желани по-
високи дози, за да се намали сърдечносъдовия риск, добавки с омега-3 мастни киселини 
>1 грам на ден могат да намалят риска от сърдечносъдови заболявания.
Работната група по превенция на САЩ (USPSTF) препоръчва скрининг за липидни 
заболявания на мъже и жени навършили 20 години или по-възрастни, ако те са 
с повишен риск за исхемична болест на сърцето.
USPSTF силно препоръчва скрининг на мъже над 35 години за липидни 
заболявания, независимо от предишната им медицинска история. 

При някои обстоятелства може да се насочи към допълнително или специализирано 
липидно тестване. Например, нивата на apoB могат да предскажат по-добре 
сърдечносъдовия риск при хора с метаболитен синдром или тези, които приемат 
медикаменти за понижаване на холестерола. 
Берберин, в дози от 500 до 1000 mg на ден е естествен инхибитор на PCSK9, за 
който е показано, че намалява нивата на холестерола, който не е HDL, при хора с 
дислипидемия. Това може също да подобри инсулиновата чувствителност при хора с 
метаболитен синдром. 

МЕХАНИЗЪМ НА ЗАЩИТА

Точният механизъм, по който този генотип намалява риска от мигрена, не е напълно 

разбран. LRP1 обаче може да играе роля в променената глутаматна хиперактивност при 

патогенезата на мигрената. 

МЕХАНИЗЪМ НА ЗАЩИТА 
SMARCA4  може да има регулаторна функция за рецепторите на липопротеините с ниска 
плътност (LDLRs). В предклинични проучвания е показано, че алелът T има ефект върху 
пролиферацията на клетките на гладката мускулатура. В големи клинични проучвания е 
показано и че той се свързва с по-ниски серумни нива на  LDL. Повишеното почистване на 
LDL е предполагаемият механизъм, по който този генотип носи устойчивост срещу 
сърдечносъдов риск.

Работната група по превенция на САЩ (USPSTF) препоръчва скрининг за липидни 
заболявания на всички мъже и жени ≥20-годишна възраст, ако са с повишен риск от 
исхемична болест на сърцето. USPSTF силно препоръчва скрининг за всички мъже ≥35-
годишна възраст, без значение от предишната им медицинска история.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО 
Безспорно, най-важният раздел от този доклад са генетичните резултати с известни ефекти върху здравето и научно 
обосновани препоръки относно мерките, които могат да се предприемат за подобряване на здравето. В допълнение към 
общите препоръки, фокусирани насоки предоставят ключовите препоръки, налични за всеки ген. 

ГЕН: FUT2 | РЕЗУЛТАТ: A/T, A/A РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 10.40% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 

ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 

Тази група на HLA гени кодира белтъци, които 
са необходими за представянето на антигени 
на имунната система.  Този генотип може да се 
свързва с целиакия, причинена от имунен 
отговор към глутенови белтъци. Като резултат 
възникват авто-антитела и локално стомашно-
чревно възпаление. 

ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 

Фукозилтрансфераза 2 (FUT2) катализира 
превръщането на фукоза в гликопротеини и е 
показано, че засяга състава на чревния 
микробиом. Този генотип носи намалена 
активност на ензима и може да повиши риска от 
определени възпалителни гастроинтестинални 
състояния като първичният склерозиращ холангит 
и болест на Крон.

ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 32.70% ГЕН: HLA-DQ2.2/4/2.5/8 | 
РЕЗУЛТАТ: DQ8 

КЛЮЧОВИ ПРЕПОРЪКИ 
Този генотип се свързва с развитие на целиакия, но не е диагностичен.  Оценете 
пациентската история за следните признаци и симптоми, за да определите дали е 
необходима допълнителна работа.
Стомашно-чревните симптоми на целиакия са неспецифични и включват диария, 
подуване, запек, коремна болка и загуба на тегло. Наблюдавани са и съпътстващи 
състояния на желязодефицитна анемия, дерматит, депресия и тревожност. 

За повече информация относно целиакията, включително списък на симптомите и 
последващи стъпки за предприемане, при съмнение за целиакия, посетете 
страницата на Фондацията за целиакия наwww.celiac.org. 

КЛЮЧОВИ ПРЕПОРЪКИ 
Пробиотиците, като например микроорганизмите Bifidobacterium и Lactobacillus, намиращи 
се в йогурта с жива закваска и ферментиралите зеленчуци (кимчи, кисело зеле и 
други), могат да помогнат за поддържането на здрави черва и да подобрят метаболизма. 
Тези пробиотици се предлагат и без нужда от предписание като хранителни добавки. 
Пробиотиците играят важна роля в балансираното функциониране на имунната система в 
СЧ тракт.

Запазването на нормална чревна микробиота е ключово за човешкото здраве. 
Обмислете оценка на чревната микробиота за специфични препоръки за лечение, 
включващи пребиотици и пробиотици.

Пребиотиците са разтворими фибри, които се метаболизират от микробиота в червата, за 
да се произведат късоверижни мастни киселини. Пребиотиците могат да окажат 
положителни локализирани (в стомашно-чревната лигавица) и системни антивъзпалителни 
ефекти. Има предварителни клинични доказателства, че диета, включваща олигозахариди, 
които ферментират слабо, може да се окаже благоприятна за хора със синдром на 
раздразнено черво и възпалителни болести на червата.

Показано е, че палмитоилетаноламид (PEA), вещество в яйчния жълтък, намалява 
възпалителните маркери и признаците на язвен колит в предклинични модели на  
хронични възпалителни заболявания на червата.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО 
Безспорно, най-важният раздел от този доклад са генетичните резултати с известни ефекти върху здравето и научно 
обосновани препоръки относно мерките, които могат да се предприемат за подобряване на здравето. В допълнение към 
общите препоръки, фокусирани насоки предоставят ключовите препоръки, налични за всеки ген. 

ГЕН: OXTR | РЕЗУЛТАТ: G/G РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 39.40% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 

ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 

MTHFR представлява финалната ензимна 
стъпка в превръщането на фолат в 5-
метилтетрахидрофолат (5-MTHF). Това е 
активната форма на витамин B9, която 
позволява проникване в ЦНС, нужно за 
синтезата на невротрансмитори. Генетичният 
вариант се асоциира с понижена активност на 
ензима, както и с повишен риск от депресия и 
нестабилност в настроението.

ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 

OXTR кодира рецептора за окситоцин. 
Окситоцинът е неврохормон, включен в 
социалното общуване и формирането на връзката 
майка-дете. Хора с генотипа G/G доказват по-
висок просоциален темперамент и понижени 
нива на кортизол в отговори на стрес. Носителите 
на G/G може да са предпазени при стрес в 
присъствието на социална подкрепа, но могат да 
бъдат и податливи на такъв стрес в нейно 
отсъствие, например в при предишно 
малтретиране в детска възраст.

ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 32.70% ГЕН: MTHFR C677T, A1298C | 
РЕЗУЛТАТ: C/T, A/C 

КЛЮЧОВИ ПРЕПОРЪКИ 

В допълнение на приемания с храната фолат, активната форма на фолиевата 
киселина, метилфолатът (още наричан L-метилфолат, 5-MTHF на надписи) може да 
бъде използван като хранителна добавка, за да се осигурят нужните нива, независимо 
от намалената ензимна активност на MTHFR. Препоръчителният дневен прием на 
фолат е 400 микрограма за здрави възрастни и по-високи дози за бременни и 
кърмещи жени. Метилфолатът е широко достъпен в дози от 400 микрограма или 
по-високи и често се комбинира с витамин B12 или мултивитамин.

Прием на метилфолат от 7 до 15 mg на ден може да намали симптомите на 
депресия, когато се прилага под медицинско наблюдение.

Понижена ензимна активност на MTHFR може да се отбележи чрез завишен 
хомоцистеин.  Хиперхомоцистеинемията (дефинирана като >15 микромола на 
литър) се асоциира с атеросклероза и депресия. Помислете за проверяване на 
серумните нива на хомоцистеин.
Имайте предвид, че няколко лекарства могат да намалят нивата на фолат и на B12, включително 
инхибитори на протонната помпа, орални контрацептиви и антиконвулсанти. Не трябва да се 
прекъсва приема на предписани лекарства без консултация с лекуващия лекар.

КЛЮЧОВИ ПРЕПОРЪКИ 

Хора с този генотип могат да извлекат полза от по-голяма социална подкрепа, за 
да облекчат ефекта на травмиращи житейски събития.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО 
Безспорно, най-важният раздел от този доклад са генетичните резултати с известни ефекти върху здравето и научно 
обосновани препоръки относно мерките, които могат да се предприемат за подобряване на здравето. В допълнение към 
общите препоръки, фокусирани насоки предоставят ключовите препоръки, налични за всеки ген. 

ГЕН: MIR-181 | РЕЗУЛТАТ: G/G РАЗПРОСТРАНЕНОСТ 77.40% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 

ГЕН: CACNA1C | РЕЗУЛТАТ: A/A РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 12.10% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 

ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 

CRHR1 кодира хормонния рецептор, 
освобождаващ кортикотропин. Той се 
координира с оста хипоталамус-хипофиза, за да 
навигира невроендокринните и поведенчески 
отговори към стрес. Този генотип се асоциира с 
нарушена регулация на кортизола и отговора на 
стрес, увредена работна памет и повишен риск 
от депресия в контекст на травма от детството.

ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 

МикроРНК-и(miRs) са къси, некодиращи РНК 
последователности, които имат пост-транслационна 
роля в генната експресия. За miR-181 е показано, че 
участва в развитието на невроните като допринася 
за формирането на гръбначния стълб и 
намаляването на дендритното разклоняване и 
растежа на аксоните. Генотипът G/G е най-често 
срещаният генотип, но не носи устойчивост към 
лошо настроение и стрес, която е свързана с по-
редките генотипове G/A или A/A.

ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 

Този ген кодира волтаж-зависимия калциев 
канал, Cav1.2, който е от ключово значение за 
нормалното развитие и пластичност на мозъка. 
Този генотип се свързва с риск от 
нефункциониращ калциев канал и повишена 
възбуждаща сигнализация, която може да има 
негативен ефект върху настроението и паметта. 
Няколко други полиморфизма на CACNA1C се 
асоциират с нарушена регулация на съня.

ГЕН: CRHR1 | РЕЗУЛТАТ: G/G РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 24.80% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 

КЛЮЧОВИ ПРЕПОРЪКИ 
Показано е, че медитацията понижава физиологичните маркери на стрес, 
включително нивата на кортизол, кръвното налягане, сърдечния ритъм, 
триглицеридите и маркерите на възпаление.
Фосфатидилсерин 400мг на ден може да помогне срещу стрес-индуцираната 
активация на оста хипоталамус-хипофиза-надбъбречна жлеза (HPA) и да помогне в 
намаляването на симптомите на стрес при уязвими хора. 

Има предварителни клинични доказателства, че N-ацетил-цистеин (NAC) по 2.4 
грама на ден могат да подпомогнат когнитивно-поведенческата терапия за 
подобряване на симптомите на посттравматичен стрес (PTSD).
По-ниските нива на витамин D се свързват с депресия. Обмислете 
приемът на добавки с витамин D, ако има клинична индикация.
Невронната обратна връзка, използваща количествена електроенцефалография 
(qEEG), която може да се окаже полезна за облекчаването на симптомите на 
тревожност и подобряване на настроението.

Ранни клинични изследвания сочат, че дневни дози от 300mg до 500mg ашваганда, 
представляваща вещество на растителна основа, което подсилва издръжливостта към 
стрес (адаптоген), може да намаляват високите нива на кортизол и да облекчат 
симптомите на тревожност.
Съществуват предклинични данни, че аминокиселината агматин може да помогне 
намаляването на вредните ефекти на кортизола и стреса върху настроението и 
когнитивната функция. 

КЛЮЧОВИ ПРЕПОРЪКИ 
Медитацията намалява кортизола, кръвното налягане, сърдечния ритъм, 
триглицеридите и маркерите на възпаление. Като цяло, практикуването на медитация 
води до намаляване на физиологическите маркери на стреса в набор от извадки на 
населението. Показано е, че медитацията има и малък положителен ефект върху 
сърдечносъдовия риск.
Тренировките могат да подобрят настроението и психологическото здраве. Могат 
също да противодействат на намаляването на дължината на теломерите, което се 
асоциира с психологическия стрес. Удължените теломери се свързват още с 
дълголетие.
Невронната обратна връзка, използваща количествена електроенцефалография 
(qEEG), която може да се окаже полезна за облекчаването на симптомите на 
тревожност и подобряване на настроението.

КЛЮЧОВИ ПРЕПОРЪКИ 
Съществуват силни клинични доказателства за това, че 1 до 2 грама на ден омега-3 мастни 
киселини могат да помогнат в намаляването на симптомите на депресия.  Предклинични 
проучвания показват, че омега-3 мастните киселини намаляват активността на Cav1.2.

Показано е, че при възрастни пациенти продължително освобождаване в организма 
на мелатонин - по 2 mg на ден оказва положителни ефекти върху когнитивните 
умения и запазването на съня.  Предклинични доказателства предполагат, че 
мелатонинът инхибира волтаж-зависимите калциеви канали като Cav1.2.
Магнезият е естествен блокер за калциевите канали. Прием на 500 mg магнезий 
преди лягане води до подобрение на субективната оценка на състоянието на 
инсомния. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО
Безспорно, най-важният раздел от този доклад са генетичните резултати с известни ефекти върху здравето и научно 
обосновани препоръки относно мерките, които могат да се предприемат за подобряване на здравето. В допълнение към 
общите препоръки, фокусирани насоки предоставят ключовите препоръки, налични за всеки ген. 

ГЕН: IL6 | РЕЗУЛТАТ: C/C РАЗПРОСТРАНЕНОСТ 4.80% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 

ГЕН: MEIS1 | РЕЗУЛТАТ: T/G РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 34.50% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 

ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 

CRP  кодира C-реактивен белтък, реагент от 
острата фаза, който се произвежда в отговор на 
възпаление и повреда в тъканите. Смята се за 
чувствителен маркер на възпалението и 
потенциално сърдечносъдово увреждане. Този 
генетичен вариант обаче се свързва с повишена 
експресия на CRP, независима от системно 
възпаление или тъканно повреждане.

ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 

Този ген експресира про-възпалителния цитокин 
интерлевкин 6 (IL-6). В някои проучвания този 
генотип се свързва с понижени циркулиращи 
нива на IL-6 и понижен риск от пародонтит.

ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 

MEIS1 кодира регулаторен белтък, участващ в 
невронното свързване и има предполагаема роля 
в метаболизма и транспорта на желязо. Този 
генетичен вариант е асоцииран със синдрома на 
неспокойните крака (СНК),  характеризиращ се с 
неприятно усещане или чувство на дискомфорт в 
краката и неконтролируема нужда човек да ги 
мърда. Симптомите често се появяват вечер и са 
най-изразени при покой или докато човек лежи в 
леглото. 

ГЕН: CRP | РЕЗУЛТАТ: C/T РАЗПРОСТРАНЕНОСТ 30.60% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 

КЛЮЧОВИ ПРЕПОРЪКИ 

Този генотип се свързва с повишена експресия на CRP, независимо оъ наличието 
на възпаление. Следователно, трябва да се вземат под внимание  допълнителни 
биомаркери за сърдечносъдови заболявания и/или възпаления, ако има клинични 
индикации.

КЛЮЧОВИ ПРЕПОРЪКИ 
Обмислете насочване към полисомнография (PSG), ако има клинична индикация.  
Ако клиничната история на пациент за синдром на неспокойните крака е неясна, PSG 
за периодични движения на краката може да се окаже полезна за потвърждаване на 
диагнозата на това заболяване.
На хора със синдром на неспокойните крака трябва да бъдат проверявани нивата на 
феритин. При тези с феритин ≤75 микрограма на литър, лекарите трябва да обмислят 
възможността за предписване на железен сулфат с витамин C.
Актиграфията се счита за метод за характеризиране на моделите на циркаден ритъм 
или на нарушенията в съня при хора с хронична инсомния, включително инсомнията, 
свързана с депресия. 
За повече информация, включително списък със симптомите и диагностичните 
критерии, се обърнете към Препотъките на Американската академия по 
неврология или източниците на Фондацията за синдрома на неспокойните крака 
(https://rls.org). 

МЕХАНИЗЪМ НА ЗАЩИТА

Алелът C води до понижена експресия на IL-6, про-възпалителен цитокин, за който е 

показано, че играе ключова роля в патофизиологията на пародонтита.
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БЕЗ ИЗВЕСТНО ВЛИЯНИЕ 
Този раздел изброява генетичните резултати на пациента, за които не съществуват известни рискове за здравето в контекста на 
този тест.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ 

Функцията на богатата на левцин повторна киназа 2 (LRRK2) не е изяснена напълно. Експресирана е обаче във високи нива в путамена (част от 
базалните ганглии) и в субстанция нигра, като за мутации в LRRK2 е показано усилване на невронна смърт, причинена от оксидативен стрес. Този 
генотип не се асоциира с повишен риск от болест на Паркинсон. 

ГЕН: TREM2 | РЕЗУЛТАТ: C/C РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 99.60% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 

 МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

TREM2 е рецептор, експресиран в микроглията, клетки, които играят централна роля в регулирането и модифицирането на възпалението в 

централната нервна система. Този генотип е свързан с нормална активност. 

ГЕН: COMT | РЕЗУЛТАТ: Val/Met РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 43.60% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

Катехол-o-метилтрансфераза (COMT) ензим, който разгражда допамина в префронталния кортекс на мозъка, където той е от ключово значение за 

паметта и вниманието. Този генотип води до нормална активност на ензима.

ГЕН: HDAC9 | РЕЗУЛТАТ: C/C РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 80.90% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО:: 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

HDAC9 е ензим, включен в метаболитните пътища, свързани с мозъчната и сърдечната съдова тъкан. Този генотип носи нормална функция.

ГЕН: CHRNA5/3 | РЕЗУЛТАТ: G/A, G/G, T/T РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 8.90% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

Гените в този клъстер кодират белтъци, които формират никотиновия рецептор, експресиран в централната нервна система и включен в 

никотиновата система за възнаграждение. Този генотип носи нормална активност.

ГЕН: LRRK2 | РЕЗУЛТАТ: G/G РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 99.96% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 
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БЕЗ ИЗВЕСТНО ВЛИЯНИЕ 
Този раздел изброява генетичните резултати на пациента, за които не съществуват известни рискове за здравето в контекста 
на този тест.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ 

FK506-свързващ белтък 5 (FKBP5) регулира кортизола, който е основният хормон участващ в отговора на стреса “Бий или бягай”. Този генотип е 

свързан с нормална активност. 

ГЕН: AKT1 | РЕЗУЛТАТ: T/T РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 19.20% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

Този генотип кодира протеин киназа B, която участва в комуникацията клетка-клетка между невроните и във формирането на спомени.  За 

канабиноидните рецептори е показано, че активират този път и намаляват допаминергичното инхибиране.  Този генотип носи нормална активност.

ГЕН: ANK3 | РЕЗУЛТАТ: C/C РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 78.00% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

ANK3 кодира анкирин G, белтък, който се свързва към няколко йонни канала и подрежда волтаж-зависимите натриеви канали чрез 

мембранно свързани домени. Този генотип отговаря за нормална активност на белтъка.

ГЕН: HLADQB1 | РЕЗУЛТАТ: Не е открит РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 92.00% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

HLA-DQB1 кодира белтък от повърхността на клетките T-лимфоцити, където участва в активирането на главния комплекс за тъканна съвместимост. 

Не беше засечен специфичния маркер *0602, който се асоциира с автоимунна патология, свързана с нарколепсия и множествена склероза.

ГЕН: FKBP5 | РЕЗУЛТАТ: C/C РАЗПРОСТРАНЕНОСТ: 45.10% ОБЛАСТ НА ЗДРАВЕТО: 
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Референтни публикации 

Препоръка Референция 
Агмантин 1-3 

Ашваганда 4-7 

Астаксантин 8-11 

Берберин 12-18 

Фототерапия 19-21 

Чобанка 22-29 

Кофеин 30-34 

Каротеноиди 35-39 

CoQ10 40-46 

Куркумин 47-58 

DASH Диета 59-60 

Упражнения и калорийна рестрикция 61-71 
Литий 72-80 

L-Метилфолат 81-87 

Магнезий 88-95 

Средиземноморска & MIND диета  96-115 

Мелатонин 116-127 

Майндфулнес & Медитация 128-131 

Препоръка Референция 
N-Ацетил-цистеин 132-144 

Никотинзаместителна терапия 145-148 

Омега-3 мастни киселини 149-171 

Окситоцин и социална подкрепа 172-184 

Палмитоилетаноламид 185-187 

Фосфатидилсерин 188-198 

Пребиотици 199-213 

Пробиотици 214-225 

Кверцетин  и EGCG 226-240 

Жълт кантарион 241-248 

Витамин D 249-261 

Допълнителни тестове & Проследяване 262-293 

Когнитивна & Умствена функция  294-300 

Кардиометаболизъм 301-304 

СЧ & Имунна система 305-308 

Стрес & Емоционално здраве 309-315 

Възпаление 316-329 

Сън 330-335 

ГЕН Референция 
ABCA7 336-346 

ACE 347-361 

AKT1 362-366 

ANK3 367-381 

APOE 382-394 

BDNF 395-407 

BNP 408-416 

CACNA1C 417-429 

CD33 430-435 

CHRNA5/A3 436-441 

CLOCK 442-455 

ГЕН Референция
COMT 456-472 

CRHR1 473-479 

CRP 480-485 

FKBP5 486-498 

FTO 499-509 

FUT2 510-520 

HDAC9 521-528 

HLA-DQ2.2/4/2.5/8 529-542 

HLA-DQB1 543-550 

IL6 551-564 

LRP1 565-574 

ГЕН Референция
LRRK2 575-580 

MC4R 581-586 

MEIS1 587-597 

MIR-181 598-605 

MTHFR 606-612 

OXTR 613-624 

PCSK9 625-639 

PPARG 640-651 

SMARCA4 (LDLR) 652-667 

TREM2 668-674 

Резултатите и препоръките в този доклад не са предназначени да предоставят изчерпателен преглед на литературата, 
касаеща който и да е генетичен маркер или здравна препоръка. Genomind не носи отговорност за актуализирането на този 
доклад, когато се появи нова информация.

Genomind са събрали и рецензирали справките, подкрепящи това изследване. Резюмета на номерираните по-долу справки могат да 

бъдат получени при заявка на Бялата книга и справки на Бялата книга и справки на Mindful DNA Professional на Genomind. [v2018-07]

         ПРЕПОРЪКИ ЛИТЕРАТУРНИ РЕФЕРЕНЦИИ

ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО - Референтни проучвания 
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МЕТОДИКА НА ТЕСТВАНЕ 
Разработването на този тест, както и валидирането на особеностите в изпълнението му, са извършени в клиничната 
лаборатория на Genomind. Тестът не е преминавал и не е бил одобряван от Агенцията за контрол на храните и лекарствата на 
САЩ (FDA). FDA не изисква да се прави ревю на този тест, тъй като той е лабораторно разработен (LTD). Тестът се използва с 
клинични цели и не трябва да се счита за експериментален или предназначен за изследователски цели. Лаборатория е 
сертифицирана съгласно Поправките за подобрение на клиничните лаборатории (CLIA) като квалифицирана да изпълнява 
клинично лабораторно тестване с висока сложност. Genomind извършват теста, използвайки стандартни и специфични TaqMan 
реактиви от всякакви видове. Резултатите от теста са предвидени да бъдат прогностични, а не диагностични и не са предвидени 
да бъдат единствената насока при взимането на решения за здравето на пациента.</p>  <p>  <strong>Ограничения в 
методологията на теста:</strong> Фактори, които влияят на количеството и качеството на извлечената ДНК включват, но не се 
ограничават до количеството взети клетки от букална лигавица, устната хигиена на пациента, техниката на събиране на пробата 
и наличието на нуклеинови кисели и нуклеази от хранителен или микробен произход. Количеството и качеството на ДНК са 
предмет на матрично зависими влияния. PCR инхибитори, ДНК от външен за организма произход и ензими, разграждащи ДНК, 
са фактори, които могат да повлияят на оценката на резултатите от теста. Някои SNP анализи са проблемни поради множество 
базови повтори и други отклонения в ДНК последователността, които могат да попречат на правилното намножаване и анализ. 
Чистотата на ДНК може да окаже ефект върху анализа. Докладът на Mindful DNA Professional се основава на настоящето 
разбиране относно клиничното значение на идентифицираните генетични варианти, проявата им, предполагаемата фенотипна 
изява и рисковете от повторна поява.</p>    <p>Тестваните генетични варианти включват ABCA7 rs3764650; ACE rs4343; AKT1 
rs2494732; ANK3 rs10994336; APOE rs429358, rs7412; BDNF rs6265; BNP rs198389; CACNA1C rs1006737; CD33 rs3865444; CHRNA5/3 
rs16969968, rs578776, rs588765; CLOCK rs1801260; COMT rs4680; CRHR1 rs110402; CRP rs1130864; FKBP5 rs1360780; FTO rs9939609; 
FUT2 rs1047781, rs601338; HDAC9 rs11984041; HLA-DQB1*06:02; HLA DQ2.5 rs2187668; HLA DQ2.2 rs2395182, rs7775228; HLADQ4 
rs4713586; HLA DQ8 rs7454108; IL6 rs1800795; LRRK2 rs34637584; LRP1 rs11172113; MC4R rs17782313; MEIS1 rs2300478; MIR-181 
rs322931; MTHFR C677T и A1298C; OXTR rs53576; PCSK9 rs11206510; PPARG rs1801282; SMARCA4 (LDLR) rs1122608; TREM2 
rs75932628. В доклада от теста не се включват други генетични варианти извън списъка.</p>

АНАЛИЗЪТ Е ИЗВЪРШЕН ОТ GENOMIND, Inc. 
2200 Renaissance Blvd, Suite 100, King of Prussia, PA 19406 
CLIA#39D2088097, CAP number 9046391 
David Robbins, PhD, DABCC, MT (AAB), Lab Director for Genomind, Inc. 

КОНТАКТИ - GENOMIND 
Phone: 877-895-8658 
E-mail: customerservice@genomind.com 
www.genomind.com 
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