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Вовед 
 

Модерната генетика е поле на рапиден развој. Генетските истражувања покажаа 

дека луѓето имаат повеќе од 99% иста ДНК. Таа мала разлика, помалку од 1%, е тоа 

што не прави уникатни и единствени од сите луѓе во светот. Покрај вообичаеното 

поврзување на генетиката со наследните заболувања и предиспозиција на болести, 

модерните истражувања покажаа дека секој човек има генетски предиспониран 

единствен и уникатен начин за тоа како размислува, чувствува и како се однесува. 

Целта на овој извештај е да ви даде објаснување на овие вообичаени идеологии и да 

ви даде одговори на многу важни прашања поврзани генетското влијание на вашата 

личност.  

Доколку по добивањето на овој извештај имете сеуште нејаснотии и прашања, ве 

молиме да не контактирате без разлика на аспектот на вашите прашања. Нашата 

препорака е овој извештај да го споделите и со вашиот матичен лекар со кого 

дополнително можете да разговарате за подобрување на вашето ментално здравје.  

Ви благодариме за можноста да придонесеме за можноста подобро да се запознаете 

себе си!  

 

 

Д-р Роберт Јаневски 

Геномикс Лајф, д.о.о.е.л.  
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Нашата личност 
 

Луѓето се обидуваат да ги карактеризираат останатите по однос на нивните карактеристики со илјадници 

години. Старогрчкиот лекар Хипократ, кој живеел околу 400 години п.н.е бил еден од првите кој се обидел 

да ги дефинира специфичните човекови темпераменти согласно четирите телесни течности, која била 

доминтна медицинска теорија во тоа време: сангвинистични (оптимистични, кои се во врска со крвта), 

флегматични (летаргични, кои се во врска со флегмата), меланхонични (тажни, кои се во врска со црната 

жолчка) и холеричен (лут, поврзан со жолтата жолчка).1 Оваа теорија се одржувала низ античко време и сè 

до средниот век и ренесансата - можете дури и да најдете референци за овие карактери и во претставите на 

Шекспир.2 

Современата теорија на личноста ги има своите корени во раниот дваесетти век. Сигмунд Фројд 

теоретизираше дека повеќето видови на човеково однесување се мотивирани од мешање на три 

компоненти на човечката психа: ид (нашите инстинкти), егото, (нашата причина) и супер-его (нашиот 

морал).3 Овие теории не се користат веќе во подоцнежниот дел од дваесеттиот век, но тие помогнаа да се 

отвори патот за подоцнежните психолошки теории како оние на еден од студентите на Фројд - Карл Јунг. 

Психолошките типови на Јунг беа првите што ги воведоа концептите за екстраверзија и интроверзија кои сè 

уште се основа на многу тековни психолошки теории на личноста.4 Една од овие тековни теории што се 

потпира многу на работата на Јунг и е еден од најпознатите, е индикаторот за тип по Маерс-Бригс (MBTI) .5,6 

Заедно со екстраверзија / интроверзија, MBTI ги додава димензиите на размислување/чувство, 

чувство/интуиција и осудување/согледување за да може да се категоризира во еден од шеснаесет типа на 

личност. 

Во моментов, најшироко прифатена психолошка теорија на личноста и која најчесто се користи во науката е 

позната како Големата Петта или Моделот на Пет Фактори.7–9 Петте особини во овој модел се невротизам, 

екстраверзија, отвореност за доживување, согласност и совесност. За разлика од претходните теории, 

истражувањата покажаа дека овој модел е применлив во широк спектар на култури.10 

Главните одлики на личноста обично се релативно стабилни во текот на зрелоста, иако некои особини можат 

постепено да се зголемуваат или опаѓаат со возраста или по одредени животни настани како што се брак или 

породување.12 Интервенции како терапија или умствена практика може да му помогнат на некое лице да 

смени одредени аспекти на неговата личност, како на пример медитацијата за да помогне во контрола на 

вознемиреноста.13,14 

Како што покажуваат многуте теории низ годините, концептот на личност е постојано менлив и може да 

биде тежок за дефинирање дури и од научниците и психолозите. На крајот на краиштата, она што го сметаме 

за нашата личност е комбинација на генетски фактори, влијанието на нашите искуства во текот на целиот 

живот и влијанието на културата во која живееме. Овој извештај има за цел да ви ги расветли генетските 

придонеси за вашата личност, но не може целосно да дефинира кој сте вие. Тоа зависи само од вас.  
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Карактерни особини 
 

Карактерните особини се покажале како наследни, со индекс на наследност од околу 40-

60% за големите пет карактеристики11 , што сугерира дека постои силна генетска 

компонента во позадина. Ова поттикна серија нови истражувања во областа на 

бихевиоралната генетика, преку користење на различни техники како животински 

модели, фамилијарни и близначни студии и различни студии на целиот геном. 

Истражувањата кои стојат позади повеќето од резултатите во овој извештај се спроведени 

на тој начин што голем број на испитаници најпрво се анкетирани (преку верзија на NOE 

Personality Inventory, базирано на фактор со пет модели) и потоа се генотипизирани преку 

секвенционирање на целиот геном. Истражувачите потоа бараат поврзувања помеѓу 

определени гени и определени карактерни особини. Главните карактерни особини се 

воглавно стабилни низ животот, иако определени особини, може постепено да се засилат 

или да се намалат во текот на животот, а особено после некои битни животни настани 

како што е стапување во брак или добивање на дете.12 Определени интервенции како што 

се терапијата или умственото практицирање, знаат исто така да променат определени 

карактеристики, како што на пример се користи медитацијата за контрола на 

вознемиреноста. 13, 14  Секако, тоа што досега го знаеме е дека карактерните особини се 

комбинација од генетски фактори и влијанието на средината во која живееме.  Овој 

извештај е наменет да придонесе кон расветлување на генетското влијание на вашата 

личност, иако неможе целосно да ве дефинира кои сте вие. Тоа сепак останува само на 

вас! 
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Спогодливост 
 

Спогодливоста е една карактерна особина која опишува колку добро определена индивидуа се сложува со 

останатите луѓе. Спогодливата личност, повеќе ја цени соработката отколку компетицијата, има повеќе 

доверба кон другите луѓе, разговара и делува директно но љубезно, и скоро сите постапки изобилуваат со 

учтивост и дарежливост.  

Овие особини на спогодливата личност звучат како идеални карактерни особини кон кои сите би требало да 

се стремиме, но да се угодува постојано на други лица, не е најдобрата тактика во денешното општество. 

Избегнувањето на конфликти често води кон други, поголеми проблеми, без разлика на тоа дали се тие во 

определени лични врски или пак во работното опкружување. Финансиските и правните преговарања обично 

бараат посилен ‘рбет, отколку што на многу спогодливите личности им е конфорно да го прикажат.  

Неколку истражувања, најдоа врска помеѓу некои генетски маркери во CLOCK генот со карактерната особина 

да се биде многу спогодлив. 15 CLOCK генот кодира протеини кои се вклучени во регулирање на 

циркадијалниот ритам, и што е многу интересно, најспогодливите личности се вообичаено оние кои рано 

стануваат наутро. 16 

Истражувањата покажаа дека исто како и за другите лични карактеристики, нашето ниво на спогодливост во 

текот на животот, може да се промени. И мажите и жените во текот на животот стануваат по спогодливи во 

доцните дваесети што продолжува кај жените во поголем опсег и до нивните доцни триесети. 

Истражувачите имаат поставено хипотези дека тоа се должи на поврзаноста со согласноста за негување и 

одгледување на деца, што одговара на таа возрасна категорија.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крвен притисок и мускулен развој 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

CLOCK rs6832769 АA 

  

 

Многу љубезен 
 
Вашиот CLOCK ген е во врска со вашиот 
љубезен карактер. Вие повеќе ја цените 
соработката отколку компетицијата и 
вообичаени вашите постапки се 
пропратени со високо ниво на куртоазност 
и великодушност.   
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Вознемиреност 
 

Секој од време на време доживува вознемиреност. Загриженоста истравот се нормални одговори на  

стресни ситуации и животни настани: тоа е како нашите мозоци предвидуваат и планираат закани за да 

бидеме подобро подготвени кога ќе дојде време да се соочиме со нив. Сепак, некои луѓе чувствуваат повеќе 

вознемиреност од другите. 

Генералното анксиозно растројство е една од најчестите психијатриски состојби и е почеста кај жените 

отколку кај мажите. На пример, светската здравствена организација проценува дека 7,7% од женската 

популација во Америка страда од некаква форма на вознемиреност.48 Покрај тоа, таа покажува висока стапка 

на наследност од над 30%, што укажува на силна генетска компонента.49 

Гените BDNF и RGS2 се поврзани со зголемување на однесувањата поврзани со анксиозноста и кај 

животинските модели и кај клиничките студии над луѓе. 50-52 HTR1A е ген што го кодира најчестиот подтип на 

рецептор за серотонинот и исто така, е поврзан со поголема вознемиреност.53,54 

Здравите навики како редовно вежбање, добро спиење и ограничување на кофеинот и алкохолот можат да 

помогнат во контролата на нивото на вознемиреност. Покрај тоа, се покажа и умствените техники и 

медитацијата може да помогнат во контролата на анксиозноста.13 Меѓутоа, ако здравите навики и 

позитивното размислување не се доволни за да ја зачувате грижата далеку, можеби е време да разговарате 

со вашиот лекар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

BDNF rs6265 AA 

COMT rs4680 АA 

RGS2 rs4606 AA 

 

  

 

 
Вашиот резултат 

Значително зголемен 

Имете повеќе од една генетска карактеристика 

која придонесува за анксиозност. Почнете 

редовноо да вежбате и да го подобрите 

спиењето за да се контролира нивото на 

анксиозност. За секое зголемување на 

вознемиреноста потребно е да разговарате со 

вашиот матичен лекар.  
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Невротичост 
 

Невротичноста е тенденција да се доживуваат негативни емоции како што се вознемиреност и загриженост, 

страв и гнев, завист и љубомора и депресија и осаменост.17 Невротичноста како димензија на личноста за 

прв пат е опишана од Ханс Ј. Ајзенк, врз основа на неговите набудувања на војници во лондонската болница 

за време на Втората светска војна.18 

Луѓето кои имаат висока невротичност, имаат тенденција да одговорат лошо на стресот и може да имаат 

предизвици и пречки како фрустрација и чќувство на безнадежност. Спротивно на невротичноста е 

емоционалната стабилност: способност да се задржат емоциите смирени и избалансирани дури и пред 

неволја. 

Невротичноста може да звучи лошо, но се покажа дека има и некои придобивки. Се верува дека 

невротичноста и депресијата обезбедиила рана еволутивна предност дозволувајќи им на поединците да ги 

предвидат и ублажат и социјални и физички закани.19,20 Невротичноста е поврзана и со поголема 

интелигенција и поголема креативност, а една теорија предвидува дека нашите фантазии се развиле како 

еволутивна алатка за предвидување закани.21 

Студиите покажаа дека мутација во генот SNAP25, што е неопходна за раст на мозочните клетки  

ослободување на невротрансмитери, е поврзана со повисоки нивоа на невротичност.15 Ова се сложува и со 

се поголемото тело на истражување кои откриваат дека разликитево активноста на амигдалата (центар за 

обработка на емоции на мозокот) како и комуникација помеѓу амигдалата и префронталниот кортекс 

(областа на мозокот одговорни за сложени когнитивни задачи, донесување одлуки и социјално однесување) 

може да бидат одговорни за индивидуалните разлики во емоционалната стабилност.22–24 

Иако можеби не е можно да станете помалку невротични, можно е да научите како подобро да се справите 

со невротичноста. Психолошките алатки како когнитивна терапија во однесувањето и умствени вежби можат 

да ја научат индивидуата како да управува со негативните реакции и емоции и да ги канализира мислите на 

една позитивна насока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

SNAP25 rs362584 AA 

  

 

 

 

 

 
Вашиот резултат 

Делумно невротичен 

Вие најверојатно ќе имате просечно ниво 

на невротичност. Фокусирајте се на 

канализирање на позитивните мисли за 

поефикасно процесирање на негативните 

емоции.  
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Совесност 
 

Совесно лице е дисциплинирано, постигнува високи цели и лице на кое може да му се верува.1 Тие се многу 

добро организирани, точни и поставуваат и ги оддржуваат одлично и краткорочните и долгорочните цели. 

Сепак, особина која развива премногу совест, може да биде лоша и води кон перфекционизам, тврдоглавост 

и помалку спонтаност и флексибилност. Варијанти на генот CNR1 се поврзани со високи нивоа на совесност12. 

CNR1 го контролира ослободување на невротрансмитерите глутамат и ГАБА, двата од најчестите 

невротрансмитери во нервен систем.13 

Како и спогодливоста, совеста се зголемува додека старееме, покажувајќи најголем степен на пораст во 

нашата дваесетти години4. Ова одговара на возраста на која повеќето луѓе влегуваат во работната сила и ги 

унапредуваат своите кариери, како и влегување во долгорочни врски, два фактори за кои се покажа дека ја 

зголемуваат совесноста.14,15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

CNR1 rs2180619 AA 

  

 

 

 

 

 
Вашиот резултат 

Повеќе совесен 

Вие најверојатно сте повеќе совесен. Ова 

ви носи бенефит при организација и 

доверба, но од друга страна можеби ја 

намалува спонтаноста и флексибилноста.   
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Екстровертност + Интровертност 
 

Постојат многу заблуди околу дефинициите за екстровертност и интровертност. Стереотипот за екстровертна 

личност е грознен и енергичен продавач или политичар, лице кое цело време мисли на забава и дарба за 

многу зборување.  Спротивно на тоа, стереотипниот интроверт е срамежлив, осамен, човек кој повеќе се 

дружи со книги , и поминува повеже време во интроспекција отколку во дружење. И двете од овие 

стереотипни прикажувања не се точни. 

Едноставно, екстровертнитен го сметаат дружење со другите за повеќе како емотивна награда за разлика од 

интровертните. Екстровертните личности сметаат дека социјалните активности ја зголемуваат енергијата, 

додека за интровертите социјалните активности за намалуваат енергијата.4,29 Ова не значи дека 

екстровертните не уживаат да бидат сами или пак дека интровертите не уживаат во забавите, но тие 

добиваат различни емотивни одговори на овие ситуации и затоа екстровертните ги бараат овие социјални 

активности почесто.30 

Екстровертноста и интровертноста не се две одделни црти, туку по еден аспект на личност која постои во 

целиот спектар. Вистинските екстровертни или интровертни личности се релативно ретки. Повеќето луѓе 

спаѓаат некаде на средина на спектарот и се сметаат за „амбивертни“, што значи тие покажуваат и 

интровертни и екстровертни особини но во различни степени.4 Раните истражувања сугерираа дека само 

25% од луѓето биле интровертни, но неодамнешните студии ја поместија оваа поделеснот на близу 50/50, 

што го отсликува фактот дека повеќето од луѓето ги покажуваат особините од  обете карактеристики.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

ZNF285B rs644148 AA 

CNR1 rs806368 AA 

  

 

 

 

 

 
Вашиот резултат 

Делумно ектровертен 

Вие делумне се навалувате кон 

ектровертноста, но сеуште е поверојатно 

дека се чувствувате енергетски исцедени 

при социјалните настани. И покрај ова, 

вашите ектровертни карактеристики ви 

помагаат за социјална интеракција. 
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Иако можеби се чини дека општеството повеќе ги вреднува екстроверните особини и дека интровертните 

честопати се сметаат за ненормални, постојат придобивки и недостатоци за обете форми. Екстровертните 

имаат тенденција да бидат поуспешни во областите што зависат од социјална интеракција, како политика, 

забава или бизнис. Всушност, една студија открила дека 96% од менаџерите и директорите  се со 

екстровертни црти.31 Но, интровертните пак се поврзани со зголемена креативност32 и повисоки оценки на 

тестовите за интелигенција. 33,34 На крајот на краиштата, успешните луѓе наоѓаат начини да ги користат и 

интровертните и екстровертните особини во специфични ситуации во нивна корист.35 

Постојат голем број гени кои придонесуваат на тоа каде човекот припаѓа во овој спектар на интровертност / 

екстравертност и скоро сите што се изучувани се вклучени во регулирањето на невротрансмитерите 

вклучени во емотивните одговори на стрес.24,25,35–37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

RGS2 rs4606 AA 

BDNF rs6265 AA 

  

 

 

 

 

 
Вашиот резултат 

Многу интровертен 

Вие најверојатно сте близу до вистинска 

интровертна личност. Ова е особено точно 

доколку социјалните настани ви се 

заморни. Сепак оваа особина е во врска со 

зголемена интелигенција и креативност, 

но резултира и со намалени социјални 

дружења.  
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Отвореност кон искуство 
 

Отвореноста за искуство е подготвеност да пробате нови работи. Луѓето кај кои оваа особина е високо 

изразена имаат тенденција да бидат повеќе имагинативни и креативни, како и повеќе љубопитни. Може да 

бидете отворени за нови искуства во многу области: фантазија / имагинација, естетика, чувства, акции, идеи 

или вредности.8 Оние кај кои оваа особина не е изразена претпочитаат удобност во познато опкружување и 

имаат тенденција да се придржуваат до нивните рутини. 

Отвореноста е честопати поврзана со интелектот, бидејќи двете особини бараат високо ниво на имагинација, 

креативност и љубопитност.38,39 Сепак, да се биде премногу отворен за искуство може да доведе до 

нездраво преземање ризик како што е криминалното однесување или употребата на дрога.40 

Отвореноста на едно лице може да се промени со текот на времето. Како што може да се очекува, луѓето 

имаат тенденција да станат малку повеќе отворени за нови искуства со текот на времето до околу 30-та 

година, по што се почнува да се намалува како старееме. 12 

Неколку гени се поврзани сопонагласена отвореност, а овие гени кодираат протеини вклучени во различните 

клеточни процеси, што сугерира дека овој аспект на личноста може да биде под влијание на а разновидни 

биолошки механизми.15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

FUNDC1 rs6610953 AA 

ZNF285B rs644148 AA 

  

 

 

 

 

 
Вашиот резултат 

Многу отворен 

Вие поверојатно сте отворени кон нови 

искуства. Иако наоѓате сигурност и во 

вашите дневни рутини, генерално уживате 

кога пробувате нешто нови. Ова ви 

овозможува предност во креативноста и 

имагинацијата, иако вашата љубопитност 

може да предиспонира и стекнување или 

пробување и на негативни искуства. 
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Воинственост наспроти Загриженост 
 

Додека поголемиот дел од карактеристиките на личноста се резултат на генетски фактори како и на фактори 

на животната средина и честопати вклучуваат комплексно мешање на неколку гени, понекогаш една 

генетска мутација може да има далекусежни ефекти. Една таква мутација е пронајдена во генот COMT, кој 

кодира ензим наречен катехол – О- метилтрансфераза кој што, меѓу другите улоги, ја регулира количината на 

допамин во префронталниот кортекс.41 

Оние без мутација имаат нормална количина допамин и се покажало дека имаат предност при емоционална 

обработка во стресни ситуации. Ова често се нарекува „воинствена“ личност. Оние пак со мутација имаат 

зголемена количина допамин и нарушена емотивна обработка, што резултира во зголемена вознемиреност 

и однесување поврзани со чувство на страв, 42 како и помал праг на толеранција на болка.43,44 Ова е 

таканаречена “загрижувачката“ личност. Оние со еден мутиран алел и со еден не-мутиран алел имаат 

просечно ниво на допамин и соодветно средно ниво на емоционален одговор. 45 

Преваленцијата на двете алели кај повеќето светски популации е околу 50/50, што би било изненадувачки 

доколку оваа мутацијата беше одговорна само за зголемување на вознемиреноста. Сепак, мутацијата дава 

придобивки, исто така: оние со мутација подобро изведуваат задачи за меморија и внимание, што исто така 

е еволутивна придобивка, поради што оваа особина продолжила да се пренесува 46,47 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

FUNDC1 rs6610953 AA 

ZNF285B rs644148 AA 

  

 

 

 

 

 
Вашиот резултат 

Просечно 

Вие сте во средината, што значи имате 

подеднакво карактеристики и на 

воинствена личност и на загрижена 

личност. Очекувајте просечна изложеност 

кон стресни ситуации, просечна можност 

за процесирање на информации и 

вообичаено чувство за истражување.  
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Умот пред телото 

Како што и на други места во овој извештај е наведено, вашата физичка состојба може да има 
големо влијание врз вашата ментална состојба: практицирање на балансирана исхрана, 
доволно време за спиење секоја вечер и умерено вежбање секој ден може да помогне во 
подобрување на вашето расположение. Ја знаевме важноста на исхраната и на физичката 
активност врз нашето здравје уште од античко време. Античките Египќаните сметале дека 
лукот е супер храна: тие им го давале на работниците кој веројатно ги изградиле пирамидите и 
се наоѓа и во гробниците на фараоните како што е Тутанкомон.55 Античките Грци пак верувале 
дека исхраната влијае на четирите елементи на кои се базирал нивниот медицински систем. 
Тие исто така биле склони на таканаречени „диета за каприц“ како и ние на пример: олимпиец  
кој победил на неколку трки, тврдел дека бил на исхрана само со месо, што довело до тоа 
многу други да започнат со таканаречена диета само со месо. 56 Современата наука за исхрана 
е присутна од раните 1900, а првите витамини се изолирани дури во 1926 година. Влијанието 
врз здравјето на физичката активнсот е исто така позната уште од антиката. Првиот лекар што 
се залагал за умерено вежбање како начин за подобрување на здравјето бил Сусрута, лекар кој 
предавал на универзитет во Бенарес, Индија, уште во 600 година п.н.е. Тој верувал дека 
вежбањето ги подобрува и телото и умот, но бил претпазлив кон претерана физичка активност. 
57 Дури во дваесеттиот век започнавме да ја разбираме биолошката важност на спиењето; 
бројни студиите откриле дека мозокот е многу активен за време на спиењето и се верува дека 
консолидација на меморијата (претворањето краткорочни сеќавања во долгорочни сеќавања) 
се јавува за време на РЕМ спиењето. Други аспекти на здравјето исто така зависат и од 
спиењето: хормоните за раст се зголемуваат за време на спиењето кај децата, се зајакнува 
растот на имуните клетки за време на спиењето, а има и минливо зголемување на 
отчукувањата на срцето, крвниот притисок и дишењето за време на спиењето.60 Генетските 
особини опишани во овој дел откриваат како вашите гени влијаат врз менталните аспекти а 
преку нив и на вашето здравје. 
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Мотивација за вежбање 
 

Многу мал број од луѓето всушност сакаат да вежбаат. Помалку од 5% од возрасните во САД се придржуваат 

кон препорачаната количина на физичка активност секој ден.56 Многумина што имаат редовна рутина за 

вежбање мораат да користат многу самодисциплина за да се мотивираат или да користат позитивни мисли,  

како на пример дека одлично ќе изгледаат или колку подобро ќе се чувствуваат кога ќе изгубат неколку 

килограми. 

Интересно е што за некои луѓе чинот на вежбање е награда само по себе и тоа има генетска компонента. 

За оние кои имаат специфична мутација во генот BDNF доживуваат зголемување на нивното расположение 

додека вежбаат и тие исто така поверојатно ќе сакаат да продолжат со вежбање наместо да застанат кога ќе 

им се даде избор.57 Оние без оваа мутација ќе треба да најдат други начини на мотивирање. Ветувајќи си 

награда кога ќе се постигнет одредени цели или пак да си најдат партнер со кој ќе работат за да се задржат  

на вистинскиот пат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

BDNF rs6265 AA 

  

 

 

 

 

 
Вашиот резултат 

Мотивирано 

Иако за повеќето луѓе постојат многу причини за 

да се избегнува физичката активност, вие не се 

еден од нив. Обидете се да извадите максимум 

од својата генетска надареност и вежбајте 

редовно. 
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Толеранција кон болка 

 

Секој доживува болка на малку поинаков начин. Некои луѓе можеби немаат проблем да седат мирно за 

некоја сложена тетоважа, додека други може да најдат солзи во очите откако ќе се боцнат во прстот. Малата 

толеранција на болка навидум се чини дека е лоша работа, но болката е важна порака што нашите тела ја 

испраќаат до нашите мозоци. Болката е начинот на кој кажува нашето тело: „Еј, нешто не е во ред!“ Ако не 

добивате од овие сигнали, или вашиот мозок се навикнал да ги игнорира овие сигнали, може да имате 

поголем ризик од повреда или болест.58 Ова може да биде особено критично за време на вежбање особено 

при поголеми напори - важно е да се зане кога треба да застанеме и да дозволиме време за закрепнување.  

На спротивниот крај на спектарот се оние што страдаат од хронична болка или имаат невообичаено висока 

чувствителност кон болка, кои не само што влијаат на вашиот секојдневен живот, туку може да биде 

исклучително ослабувачки и физички и ментално. 

Постојат многу фактори кои придонесуваат за толеранција на болка на поединецот, вклучувајќи биолошки, 

еколошки, емоционални и социјални фактори. Предходни искуства, вклучително аклиматизација, траума 

како и претходни заболувања или повредите можат исто така да влијаат и врз нашата перцепција на болка. 

Покрај тоа, научниците откриваат дека има и генетски фактори кои влијаат на нашата толеранција на болка. 

Генот COMT кодира ензим одговорен за рљазградување на катехоламините како допаминот, епинефринот и 

норепинефринот. Студиите откриле дека мутациите во рамките на овој ген може да резултираат во помала 

или поголема од просечното, чувствителност кон болка.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

COMT rs6269 AA 

COMT rs4633 AA 

COMT rs4680 AA 

  

 

 

 

 

 
Вашиот резултат 

Ниска толеранција 

Базирано на вашиот COMT профил, вие сте 

веројатно по сензитивни кон болка отколку 

просечно лице.   
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Должина на сон 

 

Иако науката сеуште се обидува да дознае уште многу непознаници околу потребите и механизмот на 

спиењето, познато е дека спиењето е неоходно за да се обнови имуниот, нервниот, скелетниот и мускулниот 

систем како и да се оддржи доброто расположение, меморија и когнитивните функции. 65 Сонот е особено 

важна но често потценета компонента кога се изработува еден фитнес план, а да се има доволно време за 

добар сон е критично за потребите на рехабилитација на телото.  

Количеството на сон кое го добивате секоја ноќ може да варира многу, но повеќе студии покажаа дека 

генетските компоненти исто така имаат влијание на просечната должина на сонот. 66-67 Ако сте генетски 

подложни на краток сон и имате чувство дека не добивате доволно добар сон во текот на ноќта, ќе мора да 

бидете подисциплинирани со навиката за спиење и да подобрите определени навики како на пример да се 

лимитира или избегне дневната дремка, да се избегнува кофеин и никотин, да се лимитира внесот на 

алкохол навечер, да се изложува телото на доволно сончева светлина преку ден, да се лимитира ноќното 

изложување на телото на сина светлина од електронските уреди како што се вашиот телефон, телевизор или 

компјутер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

BHLHE41 rs121912617 AA 

ABCC9 rs11046205 AA 

PER3 rs228697 AA 

  

 

 

 

 

 
Вашиот резултат 

Краток сон/ноќна птица 

Вие сте предиспонирани за кратко спиење но 

исто така сте предизпонирани и за дозна 

легнување во кревет. За да си помогнете да 

избегнете исцрпување, треба да воспоставите 

ритуал за легнување секоја вечер во исто време. 

.   
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Квалитет на сон 
 

Квалитетот на сонот исто така може да има многу ефекти на вашето тело. Најбитните влијанија на квалитетот 

на сонот се врз развојот на мускулите, рехабилитацијата на мускулите, апетитот, губењето на тежина, 

општата физичка активност, учењето, меморијата и другите когнитивни функции.68  Спиењето генерално е 

регулирано со процес наречен циркадијален ритам, или подобро познат како внатрешен часовник. Преку 

тестирање на CLOCK генот вашиот резултат може да индицира дали имате генетски варијанти кои влијаат на 

циркадијалниот ритам. Овие резултати може исто така да објаснат дали некој е ноќна птица или 

ранобудник. 69 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

CLOCK rs1801260 AA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вашиот резултат 

Намален квалитет на сон 

Индивидуите со ввашиот генотип често 

имаат високо ниво на енергија навечер. 

Ова може да резултира со покасно 

заспивање и во целост намалено 

количество на сон.   
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Ситост 
 

Терминот ситост се опишува како чувство за исполнетост после оброк. Сепак, не сите индивидуи еднакво се 

чувствуваат сити после идентичен оброк. Ова е секако делумно пради физичките разлики помеѓу 

индивидуите но делумно е и поради генетската позадина. Најдорбо проучена генетска варијанта која 

придонесува за чувството на ситост е онаа на позиција rs9939609 на генот FTO. Таканаречен и ген за 

дебелеење во медиумите, FTO генот има големо влијание на многу пореметувања врзани со прекумерната 

телесна тежина. 65 Индивидуите со две копии од алелот “А“ на оваа локација е чувствуваат сеуште глад и 

покрај оброкот додека индивидуите со една или две копии на “Т“ алелот поверојатно ќе се чувствуваат сити. 

Ако имате потешкотии да се чувствувате сити после оброк, треба да разгледате можност за внеување во 

храната повеќе растителни влакна како и внесување на повеќе поситни здрави оброци во текот на денот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

FTO rs9939609 АA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вашиот резултат 

Засилено 

Луѓето со вашиот генотип често имаат 

проблем да се чувствуваат сити после оброк  
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Процесирање на информации 
 

Учењето на нови информации е потребно за опстанок. Учејќи и запомнувајќи како да 
пронајдете храна, да избегнувате предатори, да се засолните и да привлечете 
партнер се вештини потребни за сите животни, вклучени луѓето. Нашиот современ 
свет бара од нас да научиме сложени вештини и информации што не можеа да ги 
замислат нашите примитивни предци, но ние ги користиме истите биолошки алатки 
како што ги користеле и тие: нашиот мозок. 
Најосновно, покрај внимавањето сите наши биолошките системи да функционираат, 
работата на мозокот е како компјутер: индициите од околината се влезови, мозокот 
ги обработува тие информации и решенија за тоа што е потребно да се направи се 
резултатите. Замислете дека сте на прошетка и гледате животно пред вас. Влезот ќе 
биде вашието физичко набудување на  животното: како изгледа или како звучи? 
Тогаш вашиот мозок ги зема тие информации и пребарува и ги сортира согласно 
информациите што веќе ги има за животните со цел да одлучи што да прави: дали 
треба да му пристапам или треба да го избегнам? Донесувањето на овие типови на 
одлуки вклучува бројни мозочни системи кои е потребно да работат заедно и 
синхронизирано: нашиот систем на внимание, нашите сеќавања и нашата когниција. 
Сите овие вклучуваат комуникација помеѓу невроните во различни делови на 
мозокот, па затоа не е изненадување што мутациите во гените кои влијаат на 
аспектите на таа комуникација можат да имаат ефект врз способноста на нашиот 
мозок да ги извршува овие функции. 
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Пореметување на вниманието 
 

Вашиот распон на внимание е должината на времето во кое можете да се фокусирате на истата задача без 

да бидете расеан. Научниците ги користат термините одржување на внимание или будно внимание за да се 

опише овој вид на фокус. Вниманието е очигледно важно за задачите за учење и меморија и е поврзано со 

академските и професионалните перформанси.74-76 Како што знае секој што запознал некое палаво дете, 

децата имаат многу краток распон на внимание, но тој се подобрува како тие стареат. Распонот на внимание 

се продолжува сè до четириесеттите години, по што нашиот распон на внимание започнува да опаѓа.77 

Еден од најдобрите начини да го подобрите вашиот распон на внимание е вежбањето. Една студија открила 

дека само неколку минути физичката активност во текот на училишниот ден може да го подобри 

вниманието и концентрацијата на учениците.78 Зголеменото ниво на кислород исто така може да го подобри 

вниманието, па излегувањето од канцеларијата на свеж воздух може да ви помогне ако се затекнете во 

ситуација да вашиот ум почнува да заскитува. 79,80 Исто така, важно е да бидете сигурни дека спиете доволно; 

лишување од сон и заморот докажано го намалува распонот на внимание.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

ZNRD1 Rs8321 АA 

CACNA1C rs1006737 AA 

ITIH3 rs2535629 AA 

CACNB2 rs2799573 AA 

ANK3 rs10994359 AA 

AS3MT rs11191454 AA 

  

 

 

 

 

 

 

 
Вашиот резултат 

Благо намалено внимание 

Вие најверојатно имате потешкотии да се 

фокусирате на определена задача 

еднакво долго како просечна индивидуа. 

За да се подобри вниманието потребно е 

да почнете со редовна физичка активност 

и добар и квалитетен сон. 
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Интелигенција 
 

Интелигенцијатa, која е способност за за учење, за 

разбирање и за решавање на проблеми, се покажа 

како многу наследна особина. Паметните родители 

често имаат паметни деца. Иако многу од тоа се 

должи на факторите на животната средина, 

близначните студиите ја проценија наследноста на 

интелигенцијата на околу 50%, а студиите допрво 

почнуваат да ги откриваат сложените генетски 

ефекти. 82,83 

Општата интелигенција е одамна позната како еден 

од најдобрите предвидувачи на здравјето, 

образованието и социоекономските достигнувања.84  

Сепак важно е да се запамети дека вашиот IQ 

резултат, па дури и вашите генетски резултати овде 

не се детерминистички, но најверојатни. 

На крајот на краиштата, комплексните 

карактеристики како што е интелигенцијата се 

резултат на интеракцијата на човековите гени и 

нивната околина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

RP11-436D23.1 rs10872224 AA 

SH2B1 rs62037363 
 

AA 

SLC39A8 rs13107325 AA 

ENSG00000251309 rs34592089 AA 

MAPT Rs242559 AA 

RPSAP2 Rs1233578 AA 

NEGR1 Rs3101338 AA 

HCG17 Rs88916 AA 

PKD1L3 Rs9921412 AA 

HIST1H1E Rs7749823 AA 

ENSG00000231460 Rs1699462 AA 

NEGR1 Rs11209943 AA 

MACROD2 Rs6074798 AA 

SNORA48 Rs1362104 AA 

WNt3 Rs2074404 AA 

MYBPHL Rs407102 AA 

RP11-105N13.4 Rs3843738 AA 

LACE1 Rs9480861 AA 

MTCH2 Rs3817334 AA 

 

 

 

Веројатно намален IQ 

Кај вас не е пронајдена ниту една 

генетска карактеристика која се 

доведува во врска со зголемена 

интелигенција. Не очајувајте, сепак 

повеќето од генетските маркери кои 

укажуваат на зголемен коефициент на 

интелигенција се многу ретки во 

општата популација.  

 

Вашиот резултат 



 
Извештај: Life Personality G- Life 
Пациент: Ленка Јаневска www.g-life.care  
Датум:      02.03.2020 mail:contact@g-life.care  

 24 

 

Меморија 
 

Додека можеби се чини дека нашите спомени се нематеријален дел од нашиот ум, тие всушност се целосно 

биолошки. Кога се формираат сеќавања, невроните иницираат синтеза на протеини што создава верижна 

реакција на молекулите кои создаваат, зајакнуваат или реконструираат невронски мрежи во рамките на 

хипокампусот и помеѓу хипокампусот и кортексот.73,85 Овој процес се нарекува кодирање. Моделите на 

поврзаност во тие невронски мрежи се модел на тоа како спомените потоа се преземаат од страна на  

кортексот. Врз основа на ова биолошко разбирање на меморијата, не е изненадување што нашата генетика 

игра голема улога во тоа колку добро можеме да се сетиме на работите.86.87 Но, постојат неколку чекори што 

можеме да ги преземеме за да го подобриме нашите способности за потсетување. 

Како и многу когнитивни функции, меморијата е под големо влијание и од физичката активност и од 

спиењето. Благите кардиоваскуларни вежби се покажа дека ги подобруваат перформансите на учесниците 

во студиите и на краткорочни и на долгорочни мемориски задачи.88.89 Исто така, се верува дека спиењето е 

неопходно за процес на меморија наречена консолидација, што е процес кога вашите краткорочни сеќавања 

стануваат долгорочни спомени.90 Бројни студии потврдија дека добриот одмор ја подобрува способноста за 

сеќавање. 91–94 Покрај тоа, прелиминарните истражувања сугерираат дека редовното практицирање на јога 

може да ја подобри меморијата.95 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

FASTKD2 rs7594645 AA 

APOC1 rs4420638 AA 

NECTIN2 rs6857 AA 

SPOCK3 rs6813517 AA 

Intergenic rs13360092 AA 

HS3ST4 rs11074779 AA 

  

 

 

 

 

 

 

 
Вашиот резултат 

Значително подобра меморија 

Вие имате значително подобра меморија од 

просечна индивидуа. Ова ви овозможува 

предност во академските и високо стручните 

свери. Вие можете уште повеќе да ја 

подобрите меморијата доколку внесувате 

помалку шеќери, овозможувате на организмот 

добар одмор и пиете помалку алкохол.  
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Желба за учење 
 

Додека бројни фактори на животната средина влијаат на желбата за учење, што доведува до зголемување 

на степенот на образование, близначните и семејните студии посочија дека дури 40% од индивидуалните 

варијации може да се должат на генетика.96 

Студиите над целиот геном пронајдоа различни гени кои се поврзани со обемот на образование што 

индивидуата ја има постигнато .97,98  

Повисоко ниво на образованието е тесно поврзано со повисоки приходи и подобри здравствени исходи, 99.100 

што пак ја зголемува среќата и благосостојбата.101 Но, сепак не е само зголемениот приход што ја подобрува 

благосостојбата на една личност. Односот помеѓу приходот и пријавената среќата има плато, што значи дека 

среќата се зголемува со зголемувањето на приходот до одредена точка, по што поголем приходот не ја 

зголемува среќата понатаму. 

Но, односот помеѓу образованието и среќата нема такво плато; среќата продолжува да се зголемува со тоа 

како постигнувате поголем степен на образование.102  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

Intergenic rs4851266 AA 

LOC105371692 rs11584700 AA 

TANK rs7309 AA 

BTN1A1 rs1056667 AA 

Intergenic rs11687170 AA 

ASB18 rs13401104 AA 

LOC101927335 rs1487441 AA 

Intergenic rs6712515 AA 

RNF123 rs9858213 AA 

ASB18 rs13401104 AA 

LRRN2 rs3789044 AA 

  

 

 

 

 

 
Вашиот резултат 

Благо засилено 

Вие имате поголема веројатност за 

завршување на над просечно ниво на 

образование во вашиот формален 

едукативен процес. Ако веќе имате 

завршено факултет вашата генетика 

веројатно имала удел во тоа.  
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Социјална комуникација 
 

Луѓето се многу социјални суштества.  Нашата социјална организација е една од најголемите еволутивни 

предности: ние сме биле во можност да работиме заедно за да соберат ресурси, да се браниме заедно од 

грабливците и заедно да ги воспитуваме нашите млади, што пак ни овозможило да станеме доминантна 

животна форма на планетата. Но, за да ги сториме сите овие работи, сме морале  да комуницираме едни со 

други.103 

Комуникацијата е многу повеќе од самото значење на зборовите што ги кажуваме; комуникацијата исто така 

вклучува фацијални изрази, јазик на телото и тонот на гласот. Исто така, треба да знаеме кога да користиме 

одредени стилови на комуникација: кога треба да бидеме формални и пoљубезни наспроти пријателски и 

смешни? 

Сите овие нијанси се дел од социјалната комуникација и како и повеќето човечки карактеристики, некои од 

нас се природно подобри во тоа од другите. Некои од овие разлики имаат генетска причина; студиите 

започнуваат да идентификуваат асоцијации помеѓу тешкотии во социјалната комуникација и гените 

вклучени во невронската комуникација.104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

SCN11A Rs3761168 AA 

Intergenic Rs4453791 AA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вашиот резултат 

Можно намалена 

Некои луѓе со овој генотип имаат 

проблеми со социјална комуникација. Ако 

и вие сметате дека имате проблеми со 

социјалната комуникација, има неколку 

начини да станете покомпетентни во тоа. 

Некои основни пристапи се подобра 

припрема за конверзација, прашување на 

повеќе прашања како и способност да се 

научи како да се слуша соговорникот.  
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Расположение 

 

За разлика од карактерот на личноста, кој генерално е непроменлива подол 

период на време, расположенијата се позитивни или негативни емоционални 

состојби со кратковреме на  траење и обично се испровоцирани од некој вид 

стимул. Комплимент од пријател може да ве стави во добро расположение, 

додека некој аргумент може да резултира во лошо расположение. Покрај 

внатрешното добро чувство кое позитивно расположение може да го донесе, има 

и други бројни придобивки да се биде во добро расположение. 

Посреќните луѓе имаат тенденција да бидат поуспешни, доживуваат помалку 

болка, и живеат подолго.105-107 Покрај тоа, позитивните расположенија ги 

подобруваат и креативноста и вештините за решавање проблеми, најверојатно, 

поради зголемено ниво на невротрансмитерот допамин.108–110 

Некои од нас се склони да доживеат позитивно расположение додека пак други 

имаат тенденција лесно да бидат превземени од негативно расположеније многу 

често. Ова се должи на комбинација на генетски фактори, за кои се дискутира во 

овој дел, како и факторите на животната средина. 

Некои од тие фактори на животната средина вклучуваат избор на живот, како што  

е правилната исхрана и вежбање. Исхраната се покажа дека има голем ефект на 

расположението, така што одржувањето на здрава и урамнотежена диета може да 

помогне во одржување на позитивен начин на размислување.111–113 Бројни студии 

исто така покажаа дека ендорфините ослободени за време на вежбањето можат 

да го подобрат расположението исто така. 114,115 
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Среќа 
 

Животот може да ги смири сите понекогаш. Многу нешта, од лош ден на работа или суров збор од член на 

семејството, па до губење на работа или смрт на саканиот, може да предизвика да потонеме во тага. Но, 

некои од нас се повеќе склони кон чувства на тага, дури и кога работите во животот се чини дека се одвиваат 

добро, додека други задржуваат позитивни гледишта дури и пред неволја. Голем број генетски маркери се 

поврзани со зголемените аспекти на депресивно расположение како чувството на тага, безнадежност, 

безвредност, обесхрабрување, вина и осаменост.116–120 Многу од овие маркери ги вклучуваат гените 

одговорни за производство и транспорт на невротрансмитери како серотонин. Ако чувствувате како да ги 

искусувате овие чувства почесто од нормалното, треба да зборувате со вашиот лекар или друг 

професионалец. Има многу достапни третмани, вклучувајќи терапија и лекови, но дури и работи како што се 

воведување на здрава храна, доволно спиење и умерено количество физичко вежбање кое може да 

помогне во подобрување на расположението. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

SP4 rs17144465 AA 

Intergenic rs7713917 AA 

Intergenic rs9943849 AA 

Intergenic rs349475 AA 

Intergenic rs7647854 AA 

LOC107984536 rs1545843 AA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вашиот резултат 

Веројатно помалку среќни 

Вие највероjатно сте повеќе склони кон лошо 

расположение и подолги периоди на тага. 

Ако и вие сметате дека доживувате помалку 

среќни моменти отколку другите во вашиот 

живот, ве охрабруваме да разговарате со 

професионален терапист.   
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Лутина 
 

Гневот, кој научниците го нарекуваат реактивна агресија, се гледа кај сите цицачи и е дел од нашиот 

приорден одговор кон некаква закана. Тоа е неопходна реакција за животните да го вклучат својот одговор 

да се нападне или да се бега, со што се предизвикаат физиолошки промени кои му овозможуваат на телото 

физички да реагирира побрзо. Регионите на мозокот вклучени во овој одговор се амигдалата (емотивниот 

центар), хипоталамус (кој го поврзува мозокот со ендокриниот систем) и периаквадукталната сива заона 

(центарот за болка на мозокот), додека кортексот (одговорен за размислување на повисоко ниво) помага да 

се регулира овој одговор.121 Гените за кои е откриено дка се поврзани со намалена регулација на агресијата 

се вклучени во невронската комуникација.122,123 Имаме три основни реакции кога се лутиме: можеме гласно 

да го испуштиме одговорот, можеме да се обидеме да го задржиме во себе, или може да ни помине и да се 

смириме. Очигледно, смирувањето е најдобар избор, но не секогаш сме во можност да го сториме тоа. 

Изразувањето гнев на здрав начин, со тоа што ќе бидеме достоинствени и сигурни во одговорот, наместо 

агресивни, е често најдобриот курс на дејствување за да се реши некоја ситуација без да се повредат 

другите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

HTR2A rs6311 AA 

FYN rs2148710 AA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вашиот резултат 

Значително зголемена лутина 

Голема е веројатноста да доживувате гнев 

редовно. Иако повремен излив на гнев е 

сосема нормално, потребно е да 

разговарате со професионален терапист 

доколку вашиот гнев излегува од контрола.  

со вашиот генотип имаат вообичаено ниво 

на губење на телесната тежина при 

интезивен тип на тренинг.   
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Промена на расположение 
 

Повеќето луѓе доживуваат повеќе различни емоции во текот на еден ден. Утринскиот сообраќај, 

интеракциите со колегите на работното место, односнот со вашето семејство па гледањето на вечерните 

вести може сите имаат многу различни влијанија врз нашите чувства и расположение. Дополнително, 

нашиот циркадијален ритам (нашиот природен биолошки часовник што е контролиран од сончева светлина) 

има и степен на контрола врз нашето расположение во текот на денот: имаме тенденција да имаме 

попозитивно расположение во попладневните часови, кога нивоата на светлина се на највисоко ниво, а 

нашето расположение опаѓа кон крајот на денот како светлината почнува да се намалува. Нарушувања или 

неправилности во нашиот деноноќен ритам, како работа во ноќна смена или гледање телевизија доцна во 

ноќта, се поврзани со нарушувања на расположението.125 

Постојат широк спектар на причини поради кои лицето може да доживее промени во расположението. 

Некои би можеле да бидат медицински; нерамнотежа на хормоните, употреба на разни супстанции, 

нарушувања на менталното здравје како и други здравствени состојби можат да влијаат на расположението. 

Исто така, се покажа дека генетиката игра улога во тоа дали личноста може да доживува чести промени во 

расположението или пак има постабилно расположение.126–131 

Како и многу други својства во овој извештај, јадењето здрава исхрана, добивање соодветно количество на 

здрав сон и умереното вежбање може да помагаат да се подобри и стабилизира вашето расположение. Ако 

чувствувате честа промена на расположението со кое неможе да се справите или има влијание на вашиот 

живот, треба да зборувате со вашиот лекар или друг соодветен здравствен работник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

DGKH rs1012053 AA 

ANK3 rs10994336 AA 

NCAN rs1064395 AA 

TENM4 rs12576775 AA 

LINC02033 rs6550435 AA 

ANK3 rs10994415 AA 

AL559740 rs12202969 AA 

TENM4 rs12290811 AA 

ADCY2 rs17826816 AA 

CACNA1C rs1006737 AA 

  

 

 

 
Вашиот резултат 

Благо зголемена промена на расположение 

Вие сте по подложни на промена на 

расположението. Ако чувствувате дека 

расположението не е како што треба, има 

повеќе опции кои може да ги 

имплементирате, но најдобро е да 

разговарате со ваиот доктор.  
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Сезонско менување на расположението 
 

Слично на начинот на кој нашето расположение може да се менува како одговор на промена на нивото на 

светлина во текот на денот, промените на сончевата светлина што се случуваат од сезона во сезона, исто 

така, влијаат на нашето расположение. Нај екстремен пример за ова е сезонско афективно нарушување, но 

овој вид на сезонска промена се забележува се во помал степен во општата популација.132 

Не е за изненадување со оглед на нејзината корелација на раасположениетоп со нивото на светлина, 

сезонското менување на расположението се поврзува со генетска мутација во генот Opn4, кој кодира за 

протеин кој е чувствителен на светлина во роќницата на окото а е наречен меланопсин.133 Ако сте склон да 

се чувствувате подепресивно во зимските месеци, обидете се да поминете време надвор секој ден за да 

бидете сигурни дека сте примиле доволно сончева светлина. Фототерапијата, која користи вештачка УВ 

светлина, исто така може да биде корисна. Како и многу други својства во овој звештај, јадење здрава 

исхрана, добивање соодветно количество на здрав сон и секојдневно вежбање може да помогне во 

подобрување на вашето расположение. Ако сè уште чувствувате депресија околу истото време секоја 

година, треба да разговарате со вашиот лекар за опциите за третман. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

OPN4 rs2675703 AA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вашиот резултат 

Благо зголеменo 

Вие сте по подложни за развој на сезонско 

афективно растројство. Ако чувствувате 

депресија околу истото време секоја година 

потребно е да разговарате со вашиот лекар. 

Многу често, едноставен третман како што е 

изложување на соодветно количество на 

светлина (фототерапија) помага да се 

надминат симптомите.   
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Зависност + Одвикнување 

Зависноста од супстанции е комплексно нарушување предизвикано од мноштво фактори, 

вклучително и животна средина, развојни, социјални, психолошки и генетски причини. Во 

минатото се веруваше дека зависноста е знак на слаб карактер или морални недостатоци, но 

сега знаеме дека зависноста е невролошко пореметување кое се карактеризира со 

компулсивна употреба на супстанции и покрај штетните последици. Зависноста е засилена со 

невролошки промени во структурата на самиот мозок и сложен систем на хемиски повратни 

информации што го прават одвикнувањето од зависноста исклучително тешко. 

Биологијата на зависноста се врти околу она што невробиолозите и психолозите го нарекуваат 

систем на наградување на мозокот: стимулансите како што се храна или социјалните врски 

предизвикуваат чувство на задоволство преку ослободување на невротрансмитери, 

првенствено допамин, кои ни предизвикуваат да продложиме да го бараме тој стимул. 

Дрогите се всушност скратен пат на ова, бидеј, предизвикуваат голема количина на допамин 

ослободен во nucleus accumbens, област на мозокот понекогаш наречен центар за 

задоволство. По огромното количество на допамин, хипокампусот создава силни спомени за 

настаните кои довеле до тоа и амигдалата создава условен одговор. 

Ова во основа го пренасочува мозокот да нè натера да сакаме да ја бараме и понатаму 

употреба на дрога.134 

Во природата, овој систем на наградување има важна функција: тој обезбедува опстанок на 

нашите видови со зајакнување на однесувањето кое довело до стекнување со храна и 

пронаоѓање на пријатели. Но, во контекст на дрогата, одвикнувањето е особено тешко затоа 

што нашиот мозок мисли дека тие супстанции се неопходни за нашиот опстанок. 

Не само тоа, туку затоа што количината на допамин и други невротрансмитери што се 

ослободуваат по употребата на дроги е многу поголема од износите што се ослободуваат 

природно, мозокот се обидува да ги надомести па или производува помалку 

невротрансмитери, така што има помала резервна количина за ослободување или започнува 

да ги елиминира и самите рецептори на невротрансмитер, така што вкупно ќе има помал 

одговор на иста количина.135 
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 Зависност од алкохол 
 

Зависноста од алкохол, која клинички се нарекува нарушување на употребата на алкохол, влијае на 15,1 

милиони возрасни на возраст од 18 години или постари само во САД.136 Симптомите вклучуваат зголемена 

употреба на алкохол, голема толеранција, пиење во несоодветно време или место, промени во врските со 

пријателите и најблиските, емоционални проблеми како што е депресија или летаргија, или пак 

пореметувања настанати поради пиењето во семејниот или работниот живот. Хроничната злоупотреба на 

алкохол може да има сериозни здравствени последици како срцеви заболувања и заболувања на црниот 

дроб, а и двете можат да бидат фатални. Други здравствени ефекти вклучуваат оштетување на мозокот, 

панкреасот и имунолошкиот систем, а хроничната употреба на алкохол дури биле поврзани со неколку 

видови на карцином.137 

Како и сите зависности, алкохолизмот нема единствена причина; психолошки, еколошки и генетски фактори 

придонесуваат за развој на зависност од алкохол. Гените кои се поврзани со злоупотреба на алкохол се 

вклучени во низа биолошки процеси, вклучувајќи метаболизам на алкохол и невронска комуникација.138–140 

Постојат бројни опции за третман со високи стапки на успех. Програми за рехабилитација или советување, 

групи за поддршка и лекови се достапни како опции за третман. Ако вие или некој близок се бореи со 

зависност од алкохол најдобро е да разговарате со доктор за да го пронајдете најдобриот третман. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

PECR rs7590720 AA 

ADH rs1789891 AA 

SERINC2 rs4478858 AA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вашиот резултат 

Благо зголемен ризик 

Имате еден или повеќе генетски фактори 

кои се во врска со зголемен ризик за 

стекнување на зависност од алкохол. 

Бидете внимателни и посветете повеќе 

внимание на само контрола кога пиете 

алкохолни напитоци. Престанете да 

користите алкохол ако забележувате зи 

најмали знаци на зависност.   

Разговарајте со вашиот лекар или терпист 

доколку сметате дека имате проблеми со 

алкохолот.  
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Зависнсот од марихуана 
 

Канабисот, познат и како марихуана, е најчесто користената нелегална супстанција на глобално ниво.141 Се 

добива од растенијата Cannabis sativa и Cannabis indica,  и содржи разновидни хемикалии, но главна 

психоактивна компонента, што значи хемикалија што ги прави корисниците да се чувствуваат „напушено“ е 

тетрахидроканабинол или ТХЦ. Честа заблуда е дека марихуаната не предизвикува зависност, туку 

хроничната употреба на канабис може да резултира со толеранција (потребна е поголемо количество за да 

ги почувствуваат истите ефекти) и неопходност (доживува симптоми на повлекување кога корисниците не ја 

користат супстанцијата), и класични знаци на зависност.142 

Всушност, се покажало дека хроничната употреба на марихуана ги дерегулира рецепторите на канабиноид 

во мозокот.143 Овие рецептори се оние на кои THC делува при чувството на „напушеност“ при употреба на 

марихуана, но тие исто така се дел од природната функција на нашиот мозок играјќи улога во регулирањето 

на ослободувањето на невротрансмитерите во одговор на ендоканабиноиди, природни молекули во нашиот 

мозок кои ги активираат рецепторите за канабиноиди . 26 И ендоканабиноидите и THC ги активираат овие 

рецептори кои предизвикуваат ослободување на невротрансмитери како допамин, но прекумерната 

употреба на марихуана резултира овие рецептори да бидат помалку ефикасни, па така така не само што 

треба повеќе марихуана за еден корисник да се чувствува “напушено“, туку нормалното ниво во мозокот на 

ендоканабиноидите не резултираат со исто ниво на ослободен допамин, што доведува до промени во 

расположението и однесувањето.142 

Иако ова е релативно нова област на истражување, се покажа дека неколку гени се поврзани со зависноста 

од канабис. Генот CNR1 кодира еден од канабиноидните рецептори, CB1, а со тоа е и во врска со поголем 

ризик од зависност од канабис.144 Друг ген, ABCB1, е вклучен во транспортот на молекули низ крвно-

мозочната бариера и е вмешани во резистентноста кон дрогата. 145 

Ако вие или некој близок се борите со зависност од употреба на канабис, треба да зборувате со вашиот 

лекар затоа што има многу достапни опции за третман.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

CNR1 rs6454674 AA 

ABCB1 rs1045642 AA 

  

 

 

 

 

 
Вашиот резултат 

Намален ризик 

Немате генетски фактори кои се во врска со 

зголемениот ризик за појава на зависност за 

канабис. Сепак, и покрај тоа сеуште е 

возможно да се појави зависност од канабис, 

па потребна е самодисциплина доколку се 

појават знаци на зависност. Овие знаци се 

развој на поголема толеранција, чувство дека 

ви е потребно редовно земање на марихуана 

или повлекување на симптомите по подолг 

престанок на користење.  
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Зависност од никотин 
 

Една третина од возрасната популација ширум светот користи некој вид тутунски производ, пред се 

пушењето цигари.146 Главната супстанција која предизвикува зависност кај тутунот е никотинот, стимуланс 

кој ги имитира дејствата на невротрансмитерот ацетилхолин, но социјалните и бихевијоралните аспекти на 

пушењето исто така придонесуваат за создаваање на зависност. 

Кога се пуши, никотинот во тутунот се претвора во пареа и се вдишува во белите дробови, од каде што 

влегува во крвотокот и се движи кон мозокот, при што ја преминува крвно-мозочната бариера. Никотинот 

делува на рецепторите наречени никотински ацетилхолин рецептори кои кога се активираат, ослободуваат 

различни невротрансмитери, вклучително и допамин.147 

Се смета дека до 67% од варијациите на можната прогресијата, од обичниот пушач до никотинска зависност, 

се генетски фактори.148 Бројни гени се поврзани со зависноста од никотин, при што секој придонесува со мал 

дел на севкупниот ризик. Повеќето од овие гени, кодираат рецептори кои се стимулирани од никотин или се 

на друг начин инволвирани во комуникацијата на невротрансмитерите.149-152 

Голем број на третмани се достапни за да се откажете од пушењето или користењето други производи од 

тутун. Повеќето пушачи не може да се одвикнат без помош. Се покажало дека советувањето, некои лекови 

како и и терапија за замена на никотинот, се доста ефикасни, па затоа ако вие или некој близок се обидувате 

да престане со пушење, разговарајте со вашиот лекар за да го пронајдете најдобриот третман. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

CHRNA5 rs16969968 AA 

DNM1 rs3003609 AA 

DRD2 rs4648317 AA 

CHRNA3 rs1051730 AA 

  

 

 
Вашиот резултат 

Значително зголемен ризик 

Вие имате една или повеќе гени кои се во врска 

со зголемен ризик за зависност од никотин. Ако 

чувствувате дека имате проблем со зависноста 

потребно е да се консултирате со вашиот 

матичен лекар.   
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Зависност од опијати 
 

Опиоидите се класа на лекови што се користат како намалувачи на болка, како што се оксикодон, фентанил, 

кодеин и морфиум, но исто така вклучуваат и недозволени супстанции како што е хероинот. Природните 

опиоиди, наречени опијати, се добиени од смола која се наоѓа сем од растението афион или Papaver 

somniferum, кое е карактеристично за регионот на источниот Медитеран и каде се одгледува уште од 

античко време. Опиумот се користле како во медицински така и во верски ритуали од најразлични антички 

култури, како Асирците, Вавилонците и Египќаните.153.154 

Нашите тела имаат природен или ендоген, опиоиден систем: ендорфин. Ендорфините се познати како 

хемикалии кои предизвикуваат добро чувство и се ослободуваат по пријатни активности како јадење, 

смеење и вежбање но се ослободуваат и како одговор на телото при контрола на болка.155 И ендорфините и 

опиоидите делуваат на опиоидните рецептори во мозокотм при што се ослободува допамин како дел од 

системот за наградување на мозокот. Преголема употреба на опиоиди може да ги десензибилизираат овие 

рецептори, по што ќе бидат потребни поголеми дози за да се добијат истите ефекти.156 

Дури и кога е препишано од лекар и земено соодветно, сè уште постои шанса пациентите да станат зависни 

од опиоиди. Се проценува дека 2 милиони Американци имаат нарушување на употребата на опиоиди и од 

кои 130 луѓе умираат од предозирање со опиоиди секој ден само во САД.157 Околу 30% од ризикот од 

зависност се верува дека е генетски, 158 и гените кои се поврзани со зависност од опиоиди се оние кои 

кодираат за допамин и опиоид рецепторите во мозокот.159.160 

Како и многу зависности, третманот за зависности од опиоиди бара и лекови за хемиската зависност и 

психолошки третман за однесувањето и за социјалните аспекти на зависноста. Различни третмани се 

достапни, па ако вие или некој близок се борите со зависност од опиоиди, разговарајте со вашиот лекар.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

DRD2 rs6277 AА 

ANKK1 rs1800497 AA 

DRD2 rs1076560 AA 

DRD2 rs1799978 AA 

  

 

 
Вашиот резултат 

Веројатно благо намален ризик 

Немате генетски фактори кои се доведуваат 

во врска со ризикот за зависност од опијати. 

И покрај ова, сеуште е возможно да се стане 

зависник од опијати. Доколку чувствувате 

дека имате проблем со некоја опиоидна 

супстанца, дискутирајте за тоа со вашиот 

матичен лекар.    
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Однесување 

 

 

Изразот „природа против негување“ е релативно модерен термин, 

измислен во деветнаесеттиот век, но самата дебата е античка. Старо 

Грчкиот филозоф Платон верувал дека луѓето се родени со сите нивни 

знаења, и едноставно треба само да се потсетиме на некои работи кои 

веќе ги знаеме.  Неговиот студент Аристотел се спротивставил на таа 

идеја и спротино, верувал дека дека луѓето се празна чеша и ги 

стекнуваат сите нивни знаење преку искуство. 

Оваа дебата остана главно филозофска се до дваесеттиот век, кога 

почнаа да се спроведуваат семејни и близначни студии. Овие студии ги 

испитувале разликите и сличностите меѓу еднојајчаните (идентични) 

близнаци и двојајчаните близнаци а кои се разделени уште при раѓање и 

се израснати во различни семејства. Овие студии откриле дека 

просечната наследност на повеќето човечки карактеристики е околу 50%, 

што значи половина од варијабилноста на тие својства кај популацијата 

се должи на генетиката, додека другата половина од варијабилноста се 

должи на факторите од животната средина. 

Најновите истражувања ги разјаснија начините на кои околината може да 

комуницира со нашите гени. На пример, некое лице може да има 

генетска предиспозиција за дебелина или срцеви заболувања, но 

доколку одржува здрав начин на живот, тие никогаш не можат да ги 

развијат тие услови. Истото важи и за карактеристиките на однесувањето: 

Некој може да има генетски мутации кои се поврзани со штетни 

однесувања, но нивната околина може да им овозможи да научат 

вештини што ќе им помогне истите да ги надминат 

Карактеристики на овој дел се слични; треба да ги замислите гените 

поврзани со овие карактеристики како основна линија на која другите 

актори како што се социјалните, психолошките или факторите на 

животната средина можат да влијаат. 
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Импулсивност 
 

Сите ние понекогаш сме жртви на сопствените импулси. Импулсите можат да варираат од едноставни 

работи како грабање на уште едно дополнително бонбонче или некој анамирница во продавница или да 

земете второ парче роденденска торта па се до поголеми и поштетни импулси како предавање бес при 

возење, злоупотреба на определени супстанции или други ризични однесувања. 

Овие нагони се многу чести, но некои од нас се подобри во спротивставувањето кон нив од другите. Овие 

нагони се сведуваат на разликата помеѓу краткорочните и долгорочните награди: ако го земам ова 

дополнително парче торта, ќе добијам краткорочна награда (јадење вкусна торта), но ако се спротивставам, 

ќе добијам долгорочна награда (придобивките од здрава исхрана). 

Амигдалата е областа на мозокот одговорна за оние нагони за краткорочни награди, додека 

префронталниот кортекс е одговорен за одлучување, како што е проценка дали таа краткорочна награда 

вреди загрозувајќи ја долгорочната награда.161,162 Затоа не е изненадувачки тоа што генетските маркери кои 

се поврзани со лошата контрола на импулсивноста се вклучени во регулирањето на невротрансмитерите 

серотонин и допамин.163–166 

Постојат докази дека импулсивното однесување е наследно, но во крајна линија е комбинација на генетски 

фактори и фактори на животната средина.167 Ако се чувствувате како да се борите со контролирање на 

импулсивноста, можете да ја замените краткорочната нездрава награда со поздрава. Ако тој вид на 

размислување сè уште не помага, зборувајте со вашиот лекар. Лековите и терапијата исто така можат да 

помогнат при контрола на нарушувањата на импулсивноста.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

HTR2A rs6313 AA 

COMT rs4680 AA 

  

 

 
Вашиот резултат 

Многу импулсивен 

Луѓето со вашиот генотип се многу импулсивни. 

Ова е солида карактеристика бидејќи 

имулсивноста често носи креативност. Сепак, 

резултатот од импулсивноста може лесно да 

доведе и до проблем. Обидете се да створите 

баланс на тој начин што ќе си дадеде уште една 

екстра секунда пред да донесете решение.  
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Спремност за превземање на ризик 
 

Преземањето ризик значи дека сте подготвени да прифатите негативен исход во замена за можноста да 

постигнете позитивен исход. Нашите мозоци постојано водат анализа на ризик низ сите ситуации во нашиот 

секојдневен живот: Има ли простор да ги сменам лентите во сообраќајот во моментов? Треба ли да купам 

билет за лото? 

Некои луѓе имаат поголема аверзија од превземање ризик од другите; овие луѓе се почувствителни на 

можниот негативен исход. Другите, кои повеќе се фокусираат на можниот позитивен исход, имаат поголема 

веројатност да ризикуваат. Постојат и други варијабили кон спремноста за преземање ризик, на пример: 

мажите имаат тенденција да ризикуваат повеќе од жените и адолесцентите имаат тенденција да ризикуваат 

повеќе отколку децата или возрасните.168 

Како и многу од карактеристиките што вклучуваат емоционална реакција и донесување одлуки, 

преземањето ризик е регулирано со амигдалата и префронталниот кортекс и поврзаните гени ги вклучуваат 

оние кои се вклучени во производството на серотонин и оние вклучени во негова регулација.169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

POM121L2 rs6923811 AA 

TCF4 rs4801000 AA 

  

 

 
Вашиот резултат 

Превзема ризик 

Вие најверојатно лесно се одлучувате за 

можноста да се превземе ризик. Ова не е 

секогаш лоша околност. Превземањето ризик е 

во срцето на изреката: “кој не пробал, тој не 

добил“. Сепак, превземањето на ризик ја 

отвара вратата и за неочекувани негативни 

консеквенци. Ако превземате ризик, обидете 

се да ги калкулирате однапред последиците.   

 



 
Извештај: Life Personality G- Life 
Пациент: Ленка Јаневска www.g-life.care  
Датум:      02.03.2020 mail:contact@g-life.care  

 40 

 

 

Одговор при стрес 
 

Стресот е неизбежен дел од животот, а одговорот при стрес е неопходен за сите биолошки организми. 

Несомнено, во минатото сте почуствувале како вашиот организам одговара при стрес: зголемување на 

адреналинот кој пак го зголемува срцевиот ритам и дишењето, зголемено внимание и фокусирање кон 

можната закана и затегнување на мускулите за да се подготват за борба или да бегство. Овој вид на одговор 

е неопходен за да избегнат предаторите или да се улови плен,  но во нашите современи животи, исто така 

може да ги следи психолошкиот или социјалниот стрес, како што се преговарање за финансии, полагање 

тест или расправаа се вашиот партнер. Големината на нашиот одговор при стрес е одреден од нашата 

перцепција за стресен настан: ако стресот го сфаќаме како неконтролиран или непредвидлив, ќе имаме и 

поголем одговор на тоа отколку ако го перцепираме како нешто за што сме способни да се справиме со или 

дури и нешто што воопшто не е стресно. 

Очигледно, многу наши уникатни реакции на стрес се засноваат на фактори на животната средина, како 

нашето воспитување, нашата култура или дали претходно сме наишле на слични стресови. Но, постојат и 

генетски фактори во игра; пронајдени се гени кои се поврзуваат со невротрансмитерите и хормоните кои 

играат улога во одговорот на стресот.41, 170 

Во некои случаи, реакција на стрес може да биде добра работа. На спортистите им е потребен мал притисок 

за да настапат добро на големи натпреварувања; учениците можат да го искористат стресот кој го прави 

притисокот за тестот, за да им помогнат да се фокусираат. Овој вид на добар стрес се нарекува еустрес. Но, 

хроничниот лош стрес или вознемиреноста можат да имаат долгорочни ефекти. Хронично покачено ниво на 

хормоните за стрес како адреналин и кортизол имаат штетни последици како болести на срцето, дијабетес, 

вознемиреност и депресија.171 Ако научиме како да управуваме со нашиот одговор на стрес, можеме да 

имаме и корист од од добрите ефекти и да ги минимизираме лошите ефекти. Начини за намалување на 

непосредниот стрес вклучува позитивно само-обраќање, длабоко дишење или броење до десет пред да 

реагирате, прошетка или пауза за медијација, или посета и обраќање кон некој член на семејство, пријател 

или колега. Ако сè уште се чувствувате како да се борите со премногу стрес, можеби е време да разговарате 

со вашиот лекар за да ве упати кон подобри механизми за справување со стресот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

NPY rs16147 AА 

FKBP5 rs1360780 AA 

COMT rs4680 AA 

  

 

 
Вашиот резултат 

Добар одговор 

Вие го менаџирате стресот подобро отколку 

просечна индивидуа. Ова не значи дека сте 

имуни на опасности од премногу стрес. За да се 

обидете да го редуцирате стресото, можеби би 

можеле да почнете со некое ново хоби.  
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Тенденција за прејадување 
 

Кај многу луѓе се случува понекогаш во животот да се прејадат. Најчесто, за тоа е причина бидејќи го јадете 

вашето омилено јадење или доколку сте на некој социјален настан. Сепак, некои луѓе и во редовните оброци 

имаат потреба за зголемен внес на калории што пак од друга страна има повеќе негативни ефекти. 

Тенденцијата за прејадување кај некои индивидуи е поради некои мозочни процеси односно како мозокот 

ја толкува “наградата“ во форма на допамин. Овој механизам е многу сличен како оној кој го предизвикуваат 

другите зависности. Еден таков ген блиску поврзан со прејадувањето е ANKK1-DRD2, кој има влијание на тоа 

како мозокот го користи допаминот. Ако сте подложни на преадување, потребно е да ја лимитирате 

порцијата и да избегнувате храна богата со шеќери и/или масти. 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирани маркери 

Гени SNP Вашиот 
генотип 

ANKK1 rs1800497 AA 

  

 

 
Вашиот резултат 

Помалку веројатно 

Вашиот генотип не е во врска со тенденцијата за 

прејадување  
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Податоците кои ги содржи овој 

извештај се наменети за 

информативна цел.  

Не го менувајте веќе 

воспоставениот редослед на 

здравствени прегледи поради 

вашите генетски резултати 

Методологија 
 

Лабораторискиот примерок за овој примерок е анализиран со миркоареј технологија. Геномската ДНК е 

екстрахирана од доставениот примерок и амплифицирана со полимеразно верижна реакција (PCR). 

Полиморфизмите од овој извештај се таргетирани со олигонуклеотидни прајмери. Еднонуклеотидните 

полиморфизми се детерминирани со флуорофорно базирана детекција на двојно одбележани проби 

хибридизирани на комплементарни целни секвенци. Овие анализи ги детектираат само оние 

еднонуклеотиди полиморфизми кои се вклучени во овој извештај. 

Ограничувања 
Овој тест не детектира полиморфизми различни од оние кои се наведени во извештајот. Полиморфизмите 

кои не се предмет на оваа сериа од анализи исто така може да вклучуваат мутации кои предиспонираат неке 

од пореметувањата кои се дискутирани во овој извештај. Отсуство на генетска варијанта или полиморфизам 

не вклучува можност дека тестираната индивидуа нема шанси да развие некоја од состојбите кои се 

дискутирани во овој извештај. Во многу ретки ситуации, полиморфизмите во прајмерите на местата каде се 

поврзуваат прајмерите од пробите може исто така да влијае на резултатот. Овој тест не ги вклучува не 

генетските фактори кои исто така можат да придонесат за предиспозиција кон развој на некои од состобите 

кои се анализирани во овој извештај. Овој тест не треба да се користи како единствен дијагностички доказ. 

Генетскиот скрининг не е замена редовните клинички прегледи за било која состојба која е спомената во 

овој извештај.  
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