myDNA Slim resultatrapport
# 1077212260

Vi inser att denna rapport innehåller mycket information och rekommendationer, vilket till viss del kan vara en smula överväldigande. För
att förstå rapporten rätt och kunna tillämpa rekommendationerna på bästa sätt har vi satt ihop ett par tips:

1 Ta dig ca 30–60 minuters tid i lugn och ro för att läsa och förstå rapporten.

2 Bläddra först igenom rapporten och bilda dig en uppfattning om hur den är uppbyggd och vad den innehåller.

3 Läs sedan igenom rapporten noga. Markera de ställen som är viktiga för dig (det fungerar även på PDF och utan att skriva
ut)

4 Fundera på vilka rekommenderade åtgärder, särskilt i fråga om kostrekommendationer, som kan vara aktuella för dig.

5 Sätt upp tydliga mål för när du vill genomföra rekommendationerna och fundera över vilken positiv effekt det kommer att
kunna ha på ditt liv.

6 Skriv en att-göra-lista där du steg för steg når ditt mål.

7 Besegra latmasken i dig genom att t.ex. använda dig av "OM-SÅ-regeln" och koppla dina nya rutiner till befintliga rutiner i ditt
vardagsliv.
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INTRODUKTION

KAPITEL 1

Hej!
Efter att vi fick ditt prov har vi gjort en genetisk analys av din personliga ämnesomsättning. Nedan visar vi resultaten och förklarar
innebörden av din genotypsammansättning och din ämnesomsättning. Kost- och träningsrekommendationerna i detta program tar
hänsyn till genotypiska egenskaper och ger en optimal handlingsplan för friska personer som vill uppnå en viktminskning.
Viktig information att ta hänsyn till vid följande tillstånd: Om du lider av en akut eller kronisk sjukdom råder vi dig att konsultera din läkare
eller kostrådgivare innan du genomför ett kostprogram. Om du utövar tävlingsidrott eller har ett kroppsligt ansträngande yrke kan de
optimala kost- och träningsrekommendationerna avvika från de rekommendationer som utgår från din genetiska profil. Beroende på hur
intensiv din fysiska aktivitet är måste eventuellt fördelningen av makronäringsämnen korrigeras i efterhand. Tävlingscyklister behöver till
exempel mer kolhydrater och mindre protein än personer som ägnar sig åt styrketräning. Här rekommenderar vi att rådfråga en dietist.

Vi människor har under vår utveckling lyckats anpassa oss till olika sorters näringskällor. Genom att undersöka variationerna i din
genetiska kod kan vi identifiera din personliga ämnesomsättningsprofil. Genetiska förändringar är kopplade till din förmåga att
metabolisera makronäringsämnen, din anpassning till träning och faktorer som påverkar din kosthållning.
Din myDNA Slim rapport ger dig genetiska resultat som kan hjälpa dig att optimera din kost. För var och en av kärnegenskaperna
(ämnesomsättningstyp, träningstyp, tendens till övervikt m.fl.) i ditt test har vi analyserat en kombination av så kallade Single Nucleotide
Polymorphisms (SNP). SNP:er är genetiska varianter som kan stå i en positiv, negativ eller neutral relation till kärnegenskaperna. Varje
SNP påverkar en viss gen. Påverkan på kost, ämnesomsättning och fysisk aktivitet samt dina enskilda resultat står utförligt beskrivna i
kapitel 4. Din totala utvärdering får du i kapitel 2 och 3. Resultatet av genotypiseringen för var och en av de 23 undersökta SNPs har
viktats specifikt i relation till hur stort inflytande den har på din ämnesomsättning. Din personliga kost- och träningsrekommendation
baseras på en algoritm som tar hänsyn till alla relevanta resultat från de undersökta genpositionerna.

FÖDELSEDATUM: 08.12.1966

PROVTAGNING DEN:
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KÖN W

STORLEK: 175 cm

VIKT: 82 kg
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ÖVERSIKT ÖVER DINA RESULTAT

KAPITEL 2

Under evolutionens gång har det bildats polymorfismer som ihop med andra faktorer påverkar hur makronäringsämnen bearbetas och
hur kaloriförbrukningen påverkas av träning. Med utgångspunkt i din personliga genetiska ämnesomsättningstyp kan du optimera din
kost.

BODY MASS INDEX: 26,8

DAGLIGT KALORIBEHOV (GRUNDOMSÄTTNING) 1.458 kcal

Protein
Din ämnesomsättningstyp: Proteintyp (P-typ)

Kolhydrater
Fett

Sammantaget bör ditt kaloribehov vara uppdelat enligt följande:
25 % Protein

45 % Kolhydrater

30 % Fett

Faktorer som påverkar din viktminskning:
Tendens till övervikt.

Starkt

Tendens till hungerkänsla:

Normalt

Tendens till jojo-effekt:

Starkt

Särskilt lämpliga sporter för att minska andelen kroppsfett:
Träningstyp: Styrka

Tidsåtgång: Förhöjd

P (protein) engelsk förkortning för protein.
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SNABBPROFIL

KAPITEL 3

Genernas samspel i fråga om övervikt och kost är komplext. I denna redogörelse kommer laboratorieresultaten att presenteras på ett
begripligt sätt ihop med kostrekommendationer, vilka följer den senaste vetenskapen inom området.

Din ämnesomsättningstyp för att gå ner i vikt:
Våra gener har inte riktigt anpassat sig till vår moderna livsstil och våra nya kostvanor, som skiljer sig mycket från våra tidigare liv som
jägare och samlare. Därför är vissa människor genetiskt sett ”fettanvändare” vilket betyder att de hanterar fett och protein bra men vid
överdriven konsumtion av kolhydrater blir de snabbt överviktiga. Andra däremot är genetiskt bestämda att vara effektiva
"kolhydratanvändare”. Dessa personer kan äta stora mängder kolhydrater utan att det påverkar vikten nämnvärt medan en starkt fettoch proteinhaltig kost snabbt leder till övervikt.

Din ämnesomsättningstyp: Proteintyp (P-typ)
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KAPITEL 3 – SNABBPROFILER

Protein är ett av de viktigaste makronäringsämnena i kosten, vilket kroppen behöver för att bygga upp, behålla och reparera ansträngd
muskulatur. Högvärdigt protein är viktigt även för att bilda hormoner och enzymer samt för immunsystemet. Enligt din genotyp har
proteiner en positiv påverkan på din ämnesomsättning, det vill säga att omsättningen av proteinrik och proteinhaltig mat är bra hos dig.
Normala mängder protein (dvs. 1,0 till 1,1 g protein per kg kroppsvikt som daglig rekommendation) lagras inte som kroppsfett hos dig. Du
kan till och med äta mer protein än personer med annan kostprofil utan att du riskerar att gå upp i vikt snabbt.

Hur stark påverkan har protein på viktökning i ditt fall?

I följande gener har vi undersökt relevanta genpositioner (SNP) för din proteinomsättning:
FABP1

GHRL

LEPR

MLXIPL

PPARD

Du kan läsa mer om gener i kapitel 6.

Kolhydrater är tillsammans med protein och fett ett viktigt inslag i människans kost och fungerar som snabb energipåfyllning för vår
kropp. Enligt din genotyp har kolhydrater en negativ påverkan på din ämnesomsättning, det vill säga att omsättningen av kolhydrathaltig
mat är mindre bra hos dig. Upptagna kolhydrater omvandlas lätt till kroppsfett hos dig. Därför måste du begränsa ditt kolhydratintag och
använda andra makronäringsämnen som energikälla.

Hur stark påverkan har kolhydrater på viktökning i ditt fall?

I följande gener har vi undersökt relevanta genpositioner (SNP) för din kolhydratomsättning:
ADRBR2

Lykon

FABP2

FTO

LPL

LTA

MC4R

PYY

Du kan läsa mer om gener i kapitel 6.

LykonDX GmbH, Schönhauser Allee 149, 10435 Berlin Verkställande direktör: Tobias Teuber, Milo Nauseef, Andrew O‘Connell; HRB 193238 B, Domstolen Charlottenburg

8/49

myDNA Slim resultatrapport
# 1077212260

KAPITEL 3 – SNABBPROFILER

Fett utgör tillsammans med protein och kolhydrater en viktig del av människans näringsämnen. Fett, precis som kolhydrater, fungerar
som viktig energikälla för vår kropp och är bärare av de fettlösliga vitaminerna A, D, E och K och ingår i en balanserad kost. Här är det
viktigt att ha i åtanke att fettets fysiologiska förbränningsvärde är mer än dubbelt så högt som de andra näringskomponenterna. Enligt
din genotyp är omsättningen av fet mat ganska normal hos dig, det vill säga att fett i din kost har en viss påverkan på din viktökning. Du
behöver ett normalt till lätt reducerat fettintag och framförallt tänka på att äta fetter med hög kvalitet (helst i kombination med fettlösliga
vitaminer).

Hur stark påverkan har fett på viktökning i ditt fall?

I följande gener har vi undersökt relevanta genpositioner (SNP) för din fettomsättning:
ADRBR2

ADRB3

ALOX5AP

APOA2

APOA5

FABP2

FTO

LPL

LTA

MC4R

Du kan läsa mer om gener i kapitel 6.

Proteinrik, avsevärt kolhydratreducerad och lätt fettreducerad kost: Din genotyp utmärker sig med en bättre omsättning av
proteinrik mat, vilket betyder att protein omvandlas långsammare till kroppsfett. Däremot är din omsättning av fett ganska normal
och av kolhydrater snarare negativt präglad, vilket betyder att dessa näringsämnen snabbare omvandlas till kroppsfett. Med din
ämnesomsättningstyp bör därför andelen kolhydratrik kost minskas avsevärt om du ska uppnå en viktminskning. Tänk på att din
kost ska ha en balanserad, eller ännu hellre en lätt reducerad andel fet mat. Trots detta ska du inte helt avstå från kolhydrater och
fett eftersom dessa näringsämnen är viktiga energikällor för din kropp. Minska på, eller allra helst avstå från, raffinerade och
stärkelserika kolhydrater och mättat fett. Låt kolhydraterna komma från fiberrika grönsaker, fullkornsprodukter och frukt.

Sammantaget bör ditt kaloribehov vara uppdelat enligt följande:
25 % Protein

45 % Kolhydrater

30 % Fett

Din kostrekommendation (del 2).
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Generna påverkar inte bara ämnesomsättningsprocesserna utan även hungerkänslan, den så kallade jojo-effekten och tendensen till
övervikt.

Hur stark är din genetiska tendens till övervikt?

Ditt resultat: Du har en stark genetisk tendens till övervikt. Om du permanent ändrar dina kost- och motionsvanor samt håller en balans
mellan energiintag och energiförbrukning så ska du kunna uppnå och bibehålla din önskevikt.

I följande gener har vi undersökt relevanta genpositioner (SNP) som kan påverka din tendens till övervikt.
ACVR1B

Lykon

ADRB3

APOA2

APOA5

FTO

GHRL

LEPR

Du kan läsa mer om gener i kapitel 6.
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Hur påtagliga är dina hungerkänslor?

Ditt resultat: Med din genotyp har du en tendens till medelstark hungerkänsla i jämförelse med personer som har andra genetiska
sammansättningar. Med denna egenskap bör du kunna begränsa kaloriintaget genom kontrollerade kostvanor.

I följande gener har vi undersökt relevanta genpositioner (SNP) som kan påverka dina hungerkänslor.
APOA2

APOA5

GHRL

Du kan läsa mer om gener i kapitel 6.

Hur påtaglig är din tendens till jojo-effekt?

Ditt resultat: Med din genotyp har du en tendens till jojo-effekt. Efter att ha hållit din diet kommer du snabbt att gå upp i vikt igen om du
återgår till gamla levnadsvanor. För dig är det särskilt viktigt att bibehålla dina goda kost- och motionsvanor.

I följande gener har vi undersökt relevanta genpositioner (SNP) som kan påverka din tendens till jojo-effekt.
ACVR1B

Lykon

ADRBR2

ADRB3

FTO

LEPR

MLXIPL

Du kan läsa mer om gener i kapitel 6.
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I allmänhet gäller att extra träning får kaloriförbrukningen att öka vilket främjar en viktminskning. Grunden för en lyckad viktminskning är
en negativ energibalans, det vill säga att den förbrukade energin måste vara högre än den energi som tillförs genom maten. Baserat på
din genetiska träningstyp kan du målinriktat öka din prestation (mängd förbrukad energi genom extra processer) och på så vis optimalt
öka kaloriförbrukningen.

Din träningstyp: Explosivitet

Tidsåtgång: Hög

Styrketyp
Enligt din genetiska profil har framför allt explosiva och styrkebetonade sporter en positiv påverkan på minskningen av andelen
kroppsfett och ett sänkt BMI hos dig. Med explosivitetsövningar som t.ex. intervallöpning, simning på tid (relativt korta sträckor
med hög fart), träning med tyngdlyftningsmaskiner (cirkelträning på gymmet) eller med viktträning (glöm inte benen här) får du bäst
möjligheter för att kunna gå ner i vikt. Konditionspass är mindre prioriterat för dig men de är ändå viktiga för muskulaturens
uppbyggnad och den allmänna hälsan.
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Din träningstyp är följande:

I följande gener har vi undersökt relevanta genpositioner (SNP) som beskriver vilken effekt träning har på ditt BMI.
ACTN3

ACVR1B

ADRBR2

ADRB3

CKM

FTO

LPL

PPARD

Du kan läsa mer om gener i kapitel 6.

Med din genotyp bör styrkepass eller intervallträning samt explosiva sporter som aerobics, basketboll, mage-ben-rumpa-pass eller
kampsport utgöra cirka 75-80 procent av dina träningsaktiviteter. Mängden konditionsträning bör inte utgöra mer än runt 20-25
procent av din veckoträning.
Gå inte ut för hårt i början utan starta med lätta vikter på maskinerna och utför fler repetitioner, så att du lättare kan anpassa
belastningen till din aktuella träningsform. I början kan du ge en muskelgrupp ungefär tre dagars vila för att återhämta sig från
styrketräningen. Öka gradvis belastningen på din träning, till exempel med antalet repetitioner per övning.
I bästa fall tar du fram ett träningsprogram ihop med din tränare, så att det ingår huvudsakligen explosivitetsövningar som t.ex.
intervallöpning, simning på tid, träning med maximal styrka på maskiner (stationsträning på gym) eller träning med lösa vikter.
Konditionspass är mindre prioriterat för dig men de är ändå viktiga för muskulaturens uppbyggnad och den allmänna hälsan.
Välj en eller flera sporter som du tycker om och kombinera dem med ditt kostprogram (med ökad kalorireducering). Utför din
träning flera gånger i veckan. Eftersom du bränner kalorier långsamt under din träning kan du i samråd med din tränare eller läkare
bestämma en ökad träningslängd som passar just din träningsnivå.

Vid träning klarar din kropp av att hämta endast en låg energidos från dina reserver. Om du vill nå önskad viktminskning bör du
därför försöka genomföra ett längre träningsprogram flera gånger i veckan.
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Denna rapport validerades den 31.03.2020 av:
Dr. Jennifer Christmann och Dr. Martin Meixner.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om ditt resultat. Så kontaktar du oss:

Genom Lykons kundservice:
+49 (0) 30-28 43 96 56
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PERSONLIG KOSTREKOMMENDATION

KAPITEL 4

Din ämnesomsättningstyp: Proteintyp (P-typ)

Du är en proteintyp (P-typ), vilket betyder att ditt dagliga kaloriintag bör utgöras av en hög andel protein jämfört med andra personer.
Detta proteinbehov tillgodoser du helst med kolhydrat- och fettsnåla mejeriprodukter (t.ex. kvarg, skyr, kefir), kolhydrat- och fettsnål ost
(mager färskost, mager hårdost), magert kött eller mager fisk.
Enligt din ämnesomsättningstyp bör du tänka på att hålla en fettreducerad men framför allt drastiskt kolhydratreducerad kost på daglig
basis om du vill gå ner i vikt. Trots detta ska du inte helt avstå från kolhydrater och fett eftersom dessa näringsämnen utgör viktiga
energikällor och byggstenar för kroppens celler. Minska på, eller allra helst avstå från, mättat fett och raffinerade och stärkelserika
kolhydrater. Tänk framförallt på att minska rejält på kolhydrater med en hög glykemisk belastning.
Den kaloriandel som utgörs av fett och olja ska ligga på ungefär 30 procent för dig (se stapeldiagram för exakta värden, Snabbprofil kost i
kapitel 20). Här ska du tänka på att helst välja livsmedel med omättat och fleromättat fett. För dig är det lämpligt att äta små mängder
eller portioner av t.ex. fet fisk och livsmedel med en stor andel protein och en stor andel omättat fett.
Det dagliga kaloriintaget som täcks av kolhydrater måste vara betydligt under hälften av den totala mängden kalorier. Livsmedel som
t.ex. potatis, ris, pasta och vetemjölsprodukter ska du begränsa i din kost eller endast låta ingå i små portioner. Vetemjölsprodukter bör
du helst ersätta med fullkornsprodukter. Dock innehåller även fiberpasta och vildris stora mängder stärkelse med ett högt glykemiskt
index. Därför bör du äta detta endast i små mängder. Näringsämnen som har en stor andel mono- och disackarider (glukos, sackaros,
fruktos, galaktos, laktos) ska begränsas starkt i din kostplan och får endast intas ibland (se även livsmedelstabellen i kapitel 5).
Välj i hög grad mat med mycket fibrer, till exempel produkter med havre, korn och fullkorn, sallader och kalorisnåla grönsaker eller
produkter med hög inulin- eller pektinhalt (om du tål dessa typer av fiber).

Lykon

LykonDX GmbH, Schönhauser Allee 149, 10435 Berlin Verkställande direktör: Tobias Teuber, Milo Nauseef, Andrew O‘Connell; HRB 193238 B, Domstolen Charlottenburg

16/49

myDNA Slim resultatrapport
# 1077212260

Tänk på:
Det analysresultat som du har fått bedömer endast de analyserade SNP:arna och deras koppling till de beskrivna effekterna på
viktminskning, träning och hälsa. I denna resultatrapport tas ingen hänsyn till eventuella sjukdomar, känslighet mot livsmedel eller
andra aspekter som kan ha en negativ påverkan på rekommendationerna. Tala eventuellt med en läkare innan du tillämpar dessa
rekommendationer.
Likaså är den angivna prioriteringen av protein, fett och kolhydrater avsedd för personer med ett BMI på mellan 20 och 30 som
har en normal träningsintensitet. För personer med avvikande BMI, lite vardagsmotion eller extremt mycket träning (t.ex.
tävlingsidrottare) gäller speciella rekommendationer som helst ska tas fram ihop med erfarna tränare och dietister.
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LISTA ÖVER LIVSMEDEL

Bra proteiner: Protein hör till kroppens viktigaste byggstenar och måste ständigt tillföras kroppen genom kosten. Här är det inte
bara avgörande hur mycket protein kroppen får utan också dess kvalitet.
Till det högvärdiga proteinet hör vassle (vassleprotein) och kasein (mjölkprotein) som innehåller essentiella aminosyror som är
nödvändiga för muskeluppbyggnaden. De så kallade proteinuppbyggande aminosyrorna, som till exempel leucin, isoleucin och
valin, är grundbyggstenarna i det högvärdiga proteinet och förekommer i hög koncentration i mat som innehåller vassleprotein.
Andra proteinrika livsmedel är nötter, fisk, fågel och magra mjölkprodukter.

Bra kolhydrater: Kolhydrater är en viktig energikälla där de komplexa kallas för "goda" kolhydrater och de kortkedjiga för "dåliga"
kolhydrater. Komplexa kolhydrater (fibrer) kan inte brytas ned av människans matsmältningssystem, utan de måste spjälkas ner av
tarmfloran till kortkedjiga kolhydrater och fetter. På så vis gör komplexa kolhydrater att blodsockernivån stiger och faller långsamt
och ger en långvarig mättnadskänsla.
Livsmedel som t.ex. baljväxter (linser, bönor), gröna grönsaker, sallad, nötter, fullkornsprodukter och potatis innehåller komplexa
kolhydrater. Man bör undvika livsmedel som vitt bröd, söta frukter (bananer, druvor, mango etc.) samt starkt sockerhaltiga
produkter och drycker eftersom de hör till de "dåliga" kolhydraterna och ger en snabb höjning av blodsockernivån och därmed en
snabb prestationstopp, men blodsockret sjunker även snabbt och ger ofta en intensiv hunger.

Bra fetter: Fetter delas in i omättade (växtbaserade oljor, fiskoljor) och mättade fett (animaliska fetter som t.ex. smör). De
omättade fetterna ger en långvarig mättnadskänsla och är viktiga för många processer i kroppen och kallas därför för “goda
fetter”. Enkelomättat fett är lätt att bryta ned, är hälsosamt och är bärare av de fettlösliga vitaminerna A, D och K och har en positiv
effekt på kolesterolnivån.
Livsmedel som t.ex. fisk, växtbaserade oljor, nötter och avokado innehåller gott om enkelomättat fett. Till det fleromättade fettet
hör omega 3 och omega 6. Detta fett kan inte kroppen producera själv och det måste därför tillföras genom maten. Här ska man
tänka på förhållandet 5:1 mellan fettsyrorna omega 6 och omega 3 eftersom de konkurrerar med varandra om att ingå i
cellmembranen. Om fettsyraförhållandet ligger inom det rekommenderade området används mer omega 3-fettsyror för
produktionen av positivt verksamma signalämnen. Livsmedel som t.ex. valnötter, fet fisk, linfröolja, rapsolja och chiafrön innehåller
gott om omega 3-fetter. Kokosolja hör till de mättade fetterna men innehåller huvudsakligen medellånga fettkedjor som mest
omvandlas till energi och ger en längre mättnad. Kokosolja är värmestabil upp till 200° C och är ett nyttigt alternativ till stekolja.
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Rekommenderade livsmedel

KAPITEL 5

Nedan har du en översikt i tabellform där du kan se vilka livsmedel du mest, ibland och sällan bör äta.

Förklaring
Får ätas dagligen.
2–3 portioner per vecka eller mycket små portioner dagligen (högst en liten handfull).
Dåligt lämpad, inget förbud men ät med måtta, ca 1 gång i veckan.

Livsmedel (100g)

Lykon

Energi i kcal

Kolhydrater i g

Fett i g

Protein i g

Magra mejeriprodukter (t.ex. naturell yoghurt, 1,5 % fett)

47

5

1,5

3

Havregryn

376

55

7

10

Råhirs

344

67

3

10

Baljväxter (t.ex.kikärtor, kokta)

139

23

3

7

Quinoa

355

62

4

15

Alla grönsaker (t.ex. broccoli)

34

7

0,4

3

Tofu

104

4

6

12

Pumpernickel, mörkt bröd

170

30

0,4

6

Frukt med låg sockerhalt (t.ex. jordgubbar)

43

7

1

1

Fisk (t.ex. lax)

188

0

12

20

Hönsägg

151

1

11

12

Potatis, kokad

77

16

0

2

Magert kött (t.ex. kalkonbröst)

97

0

1

22

Mejeriprodukter (t.ex. naturell yoghurt, 3,5 % fett)

65

5

3,5

3

Mellangrovt bröd

218

42

1

7

Råris

324

72

2

3

Nötter, kärnor, frön (t.ex. valnötter)

678

12

64

10

Olivolja, rapsolja, linfröolja

900

0

100

0

Fullkornsmüsli (utan socker)

363

72

6

8

Fiberpasta

343

60

3

13

Dinkelbröd, fullkorn

222

42

2

7

Frukt med hög sockerhalt (t.ex. bananer)

90

20

0,2

1
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Livsmedel (100g)

Lykon

Energi i kcal

Kolhydrater i g

Fett i g

Protein i g

Smör

742

0

82

1

Fett kött (t.ex. ankkött)

204

0

16

15

Feta mejeriprodukter (t.ex. grädde)

292

3

30

3

Fruktjuicer

40

10

0

0

Honung

312

78

0

0

Skräpmat/snabbmat (t.ex. pommes frites)

306

38

15

3

Saft/läsk

44

11

0

0

Fruktkonserver, sockrade

84

19

0,5

1

Solrosolja, tistelolja, kokosolja, palmolja

900

0

100

0

Bearbetade köttprodukter (t.ex. prinskorvar)

243

0

22

11

Bearbetade livsmedel (t.ex. ostdipp)

180

5

16

5

Vitt ris

356

80

0,4

8

Vetemjölsprodukter (t.ex. baguette)

297

58

3

7

Socker och efterrätter (t.ex. donut)

445

49

25

5
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DETALJERAD PRESENTATION AV DE ANALYSERADE GENERNA

KAPITEL 6

För att kunna beskriva din individuella ämnesomsättnings- och träningstyp så exakt som möjligt och enligt senaste vetenskapliga
kunskap har totalt 23 enskilda nukleotiders polymorfism (SNP) i 19 gener undersökts. Vissa av dessa SNP hänger ihop med
upptagning och olika omsättning av de tre makrobiotiska näringsklasserna protein, kolhydrater och fett. Andra SNP syftar till att
identifiera din idrottstyp och ungefärlig optimal träningslängd i samband med kroppslig uthållighet, explosivitetsmarkörer i din
muskelvävnad och allmän förmåga att bränna mer eller mindre kalorier vid rörelse.
En viktig faktor är även hur din kropp och ditt psyke reagerar på kostomställningen/livsstilsomställningen. Vissa personer har betydligt
lättare att hantera t.ex. hungerkänslor och viktåterställningseffekter (den berömda så kallade jojo-effekten) efter en kostomställning,
medan många andra (ibland av genetiska skäl) upplever stora svårigheter att klara en omställning av livsstilen. Även för detta komplex
har vi undersökt relevanta SNP som kan ge svar på hur stark din tendens till övervikt är, till jojo-effekt och till starka hungerkänslor. På
så vis kan vi ge dig en “indikator” som gör dig bättre förberedd på eventuella förändringar i ditt känsloregister efter att du förändrat din
livsstil.
Alla enkeltypiseringsresultat hos de undersökta SNP:erna har bearbetats av en algoritm som är framtagen för att ta hänsyn till alla
relevanta genetiska varianter för dessa gener och ge en rekommendation utifrån detta. Denna rekommendation tar hänsyn både till din
gensammansättning och dina träningsaktiviteter.

Lykon

LykonDX GmbH, Schönhauser Allee 149, 10435 Berlin Verkställande direktör: Tobias Teuber, Milo Nauseef, Andrew O‘Connell; HRB 193238 B, Domstolen Charlottenburg

22/49

myDNA Slim resultatrapport
# 1077212260

Kapitel 6

ACTN3
Påverkan på:

Kondition

styrka

I ACTN3-genen finns ritningen kodad för proteinet α-actinin-3. Detta protein återfinns endast i den ljusa och snabba typen av
muskelfibrer som ansvarar för att ge snabba och starka kontraktioner under aktiviteter som spurter och viktlyftning. Den undersökta
polymorfismen i ACTN3-genen ger en kvantitativt annorlunda α-actinin 3-produktion, så att proteinet i vissa fall inte kan produceras av
kroppen i tillräcklig omfattning, vilket leder till en α-actinin-3-brist. Båda genotyper är vanliga i befolkningen, det vill säga både den som
producerar α-actinin 3 och den som inte producerar det. Dessutom finns det en blandtyp.

Dina genotypresultat

Gennamn:

Din genotyp:

ACTN3

CC

Med din genotyp produceras proteinet α-actinin-3 av kroppen. Denna typ (ofta även kallad RR-variant) hittar man ofta hos
styrkeidrottare och elitidrottare, vilket tyder på att den verkar ha en positiv effekt på muskelförmågan. Därför förknippas detta
resultat med en stark association till kraftbetonad prestation. Enligt denna genetiska analys passar du bäst för kraftidrotter.

OBS: Alla enkeltypiseringsresultat hos de undersökta SNP erna har bearbetats av en algoritm som är framtagen för att ta hänsyn till
alla relevanta genetiska varianter för dessa gener och ge en rekommendation utifrån detta. Denna rekommendation tar hänsyn både till
din gensammansättning och dina träningsaktiviteter.
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Kapitel 6

ACVR1B
Påverkan på:

Styrka

jojo-effekt

övervikt

Activin-receptorn typ 1B (ACVR1B) är en tillväxtdifferentieringsfaktor. De är delaktiga i många fysiologiska processer som celltillväxt,
celldelning och diverse andra funktioner. Activin-receptorn typ 1B tros ha en möjlig roll i regleringen av muskelmassan. Den undersökta
genvarianten förknippas med en påverkan på muskelprestandan.

Dina genotypresultat

Gennamn:

Din genotyp:

ACVR1B

AA

Din genotyp förknippas med en tydligt förhöjd muskelkraft och muskelförmåga. Med denna genetiska sammansättning kan
styrketräning ha en positiv effekt på ditt BMI.

OBS: Alla enkeltypiseringsresultat hos de undersökta SNP erna har bearbetats av en algoritm som är framtagen för att ta hänsyn till
alla relevanta genetiska varianter för dessa gener och ge en rekommendation utifrån detta. Denna rekommendation tar hänsyn både till
din gensammansättning och dina träningsaktiviteter.
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Kapitel 6

ADRB2

Påverkan på:

Kondition

jojo-effekt

Signalsubstanserna adrenalin och noradrenalin hör till gruppen katekolaminer som verkar på olika receptorer i kroppen, bland annat beta
2-adrenoreceptorn (ADRB2). De sätter igång en mängd ämnesomsättningsprocesser och påverkar flera kroppsfunktioner (hjärta, lungor,
centrala nervsystemet, blodkärl). Detta så kallade adrenerga system har en avgörande roll vid regleringen av energibalansen på grund av
sin effekt på fettvävnaden. ADRB2 ansvarar bland annat för att bryta ner fettvävnad när det verkar ihop med adrenalin och noradrenalin.
Idrottsaktivitet ökar aktiviteten i det vegetativa nervsystemet och på så vis även koncentrationen av de båda signalsubstanserna. Även
omsättningen av kolhydrater styrs i hög grad. Efter att ADBR2-receptorn har aktiverats genom naturliga signalsubstanser utsöndras
bland annat insulin, vilket dels i ökad grad mobiliserar kolhydrater och dels stimulerar fettnedbrytningen i fettceller. Den undersökta
polymorfismen i ADRB2-genen associeras med en påverkan på hjärt- och och body mass index (BMI) efter träningspass och med en
tendens till jojo-effekt i kroppsvikten.

Dina genotypresultat:
SNP1

Gennamn:

Din genotyp:

ADRB2

GA

I din genotyp finns två olika varianter av ADRB2 kodade. För denna genetiska sammansättning har hittills ingen påverkan genom
träning beskrivits på de ovan nämnda kroppssystemen eller BMI:t. Din kropp har ett starkare motstånd mot viktminskning och har
därmed en starkare tendens till jojo-effekt. Det är betydligt svårare för dig att gå ner i vikt, vilket innebär att du måste hålla en diet
mycket strikt och länge innan den ger resultat. På grund av din genetiska sammansättning kan både kraft- och konditionsträning
ge minskad vikt men endast i kombination med ändrade matvanor.

OBS: Alla enkeltypiseringsresultat hos de undersökta SNP erna har bearbetats av en algoritm som är framtagen för att ta hänsyn till
alla relevanta genetiska varianter för dessa gener och ge en rekommendation utifrån detta. Denna rekommendation tar hänsyn både till
din gensammansättning och dina träningsaktiviteter.
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Kapitel 6

ADRB2

Påverkan på:

Kondition

fett

jojo-effekt

kolhydrater

Signalsubstanserna adrenalin och noradrenalin hör till gruppen katekolaminer som verkar på olika receptorer i kroppen, bland annat beta
2-adrenoreceptorn (ADRB2). De sätter igång en mängd ämnesomsättningsprocesser och påverkar flera kroppsfunktioner (hjärta, lungor,
centrala nervsystemet, blodkärl). Detta så kallade adrenerga system har en avgörande roll vid regleringen av energibalansen på grund av
sin effekt på fettvävnaden. ADRB2 ansvarar bland annat för att bryta ner fettvävnad när det verkar ihop med adrenalin och noradrenalin.
Idrottsaktivitet ökar aktiviteten i det vegetativa nervsystemet och på så vis även koncentrationen av de båda signalsubstanserna. Även
omsättningen av kolhydrater styrs i hög grad. Efter att ADBR2-receptorn har aktiverats genom naturliga signalsubstanser utsöndras
bland annat insulin, vilket dels i ökad grad mobiliserar kolhydrater och dels stimulerar fettnedbrytningen i fettceller. Den undersökta
polymorfismen i ADRB2-genen associeras med en påverkan på hjärt- och och body mass index (BMI) efter träningspass och med en
tendens till jojo-effekt i kroppsvikten.

Dina genotypresultat:
SNP2

Gennamn:

Din genotyp:

ADRB2

GC

Enligt din genotyp ska du ha svårare för att omsätta kolhydrater och fett, vilket innebär att en kost som är rik på just kolhydrater
och fett skulle öka din risk till fetma och övervikt. Enligt din genotyp har du en lägre fettförbränning, vilket innebär att det krävs en
kombination av färre kalorier och träning för att uppnå en viktminskning. Enligt denna analys har din kropp ett starkare motstånd
mot viktminskning och har därmed en starkare tendens till jojo-effekt. Det är betydligt svårare för dig att bränna kroppsfett och på
så vis gå ner i vikt, vilket innebär att du måste hålla en diet mycket strikt och länge innan den ger resultat.

OBS: Alla enkeltypiseringsresultat hos de undersökta SNP erna har bearbetats av en algoritm som är framtagen för att ta hänsyn till
alla relevanta genetiska varianter för dessa gener och ge en rekommendation utifrån detta. Denna rekommendation tar hänsyn både till
din gensammansättning och dina träningsaktiviteter.
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Kapitel 6

ADRB3
Påverkan på:

Styrka

jojo-effekt

övervikt

Beta 3-adrenoceptorn (ADRB3) uttrycks huvudsakligen i fettvävnad och har en avgörande roll i energiomsättningen. Den reglerar
fettnedbrytningen och kroppsvärmen. På grund av sina specifika uppgifter i lipolysen har polymorfismerna i denna gen betydelse för
kroppsvikten. Det innebär att förändringar i ADRB3-genen kan påverka den individuella energiåtgången som reaktion på kroppslig
aktivitet.

Dina genotypresultat

Gennamn:

Din genotyp:

ADRB3

AA

Denna genotyp associeras med ökad fettförbränning och därför även en ökad viktminskning vid sportaktivitet. Du tenderar därför
inte till jojo-effekt enligt analysen.

OBS: Alla enkeltypiseringsresultat hos de undersökta SNP erna har bearbetats av en algoritm som är framtagen för att ta hänsyn till
alla relevanta genetiska varianter för dessa gener och ge en rekommendation utifrån detta. Denna rekommendation tar hänsyn både till
din gensammansättning och dina träningsaktiviteter.
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Kapitel 6

ALOX5AP
Påverkan på:

Fett

Vävnadshormoner är ämnen som inte bildas i särskilda körtlar utan direkt i vävnaden. Till denna grupp av vävnadshormoner hör bland
annat så kallade leukotriener som har en viktig roll i immunförsvaret samt som smärtmediator och vid uppkomsten av feber. I ALOX5APgenen finns ritningen för ett enzym som ingår i omvandlingen av särskilda fettsyror till de beskrivna vävnadshormonerna. Den
undersökta varianten i en del av ALOX5AP-genen tillskrivs en förhöjd hälsofara vid ett högt intag av omega 6-fettsyran linolsyra. Linolsyra
förekommer i växtbaserade oljor och animaliska fetter. Livsmedel som är särskilt rika på linolsyra är bland andra växtbaserade oljor som
till exempel solrosolja, olivolja, sojaolja, feta korvar och fett kött, margarin samt nötter och mandel.

Dina genotypresultat

Gennamn:

Din genotyp:

ALOX5AP

GG

Med din genotyp finns inga negativa effekter på din hälsa om du har en kost med en hög andel av omega 6-fettsyran linolsyra (>
17,4 g/dag).

OBS: Alla enkeltypiseringsresultat hos de undersökta SNP erna har bearbetats av en algoritm som är framtagen för att ta hänsyn till
alla relevanta genetiska varianter för dessa gener och ge en rekommendation utifrån detta. Denna rekommendation tar hänsyn både till
din gensammansättning och dina träningsaktiviteter.
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Kapitel 6

APOA2
Påverkan på:

Fett

hunger

övervikt

Apolipoprotein kallas lipoproteinets beståndsdelar som cirkulerar i blodet (bl.a. LDL och HDL) och som transporterar vattenolösliga lipider
i blodet. Ihop med fosfolipider bildar de en vattenlöslig yta på lipoproteinerna där de fungerar som struktur eller kopplingsmolekyl för till
exempel membranreceptorer. Apolipoproteiner kan växla fram och tillbaka mellan de enskilda lipoproteinpartiklarna, så att
apolipoproteinsammansättningen ständigt förändras under pågående ämnesomsättning, tills de tas upp av en kroppscell.
Apolipolproteinet A-II (APOA2) är en huvudbeståndsdel i High Density Lipoprotein (HDL) och reglerar triglyceridomsättningen. Den
undersökta polymorfismen i promotorregionen till APOA2-genen associeras med en påverkan på fettomsättningen, BMI:t, tendensen till
övervikt och ätbeteende.

Dina genotypresultat

Gennamn:

Din genotyp:

APOA2

GA

För din genotyp har hittills inga negativa effekter på fettomsättningen, kostvanor och BMI rapporterats.

OBS: Alla enkeltypiseringsresultat hos de undersökta SNP erna har bearbetats av en algoritm som är framtagen för att ta hänsyn till
alla relevanta genetiska varianter för dessa gener och ge en rekommendation utifrån detta. Denna rekommendation tar hänsyn både till
din gensammansättning och dina träningsaktiviteter.
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Kapitel 6

APOA5
Påverkan på:

Fett

hunger

övervikt

Apolipoproteinet A-V (ApoA5) är också en del av lipoproteinets beståndsdelar som cirkulerar i blodet. Den viktigaste funktionen hos
ApoA5 är att reglera triglycerider i plasman. Den undersökta polymorfismen ger en ökning av dessa värden. Dessutom förknippas den
undersökta polymorfismen med en positiv påverkan på fettomsättningen och kroppskompositionen.

Dina genotypresultat

Gennamn:

Din genotyp:

APOA5

AA

Din genotyp förknippas med en sämre fettomsättning och därför en större viktökning vid fettrik kost. Eftersom fetter har ett
mycket högt energivärde jämfört med protein och kolhydrater skulle du kunna gå upp i vikt avsevärt snabbare om du intar en
fettrik kost och rör dig för lite.

OBS: Alla enkeltypiseringsresultat hos de undersökta SNP erna har bearbetats av en algoritm som är framtagen för att ta hänsyn till
alla relevanta genetiska varianter för dessa gener och ge en rekommendation utifrån detta. Denna rekommendation tar hänsyn både till
din gensammansättning och dina träningsaktiviteter.
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Kapitel 6

CKM
Påverkan på:

Kondition

styrka

Enzymet kreatinkinas (CK) hittar man i alla muskelceller och i hjärnan. Det muskelspecifika kreatinkinaset styr viktiga
omsättningsprocesser i muskelcellerna. Det fungerar som snabbtillgänglig energireserv så att den universella energikällan i alla celler kan
regenerera ATP. Utan kreatinkinas hade alla ATP-resurser tagit slut efter en till två sekunder och muskelarbetet skulle upphöra innan en
alternativ mekanism kunde träda in (det så kallade anaeroba glukoset) som också kan skapa energi i form av ATP. Intressant nog varierar
koncentrationen av CK starkt mellan de olika muskelfibertyperna. I de långsamma muskelfibrerna typ I har detta enzym en hälften så hög
aktivitet. Det är värt att poängtera att andelen muskelfibrer typ I hos elitidrottare är mycket högre, vilket pekar på att en lägre aktivitet av
muskelspecifikt CK verkar vara avgörande för uthållighet och förmågan att kunna reagera bra på rörelser. Den undersökta polymorfismen
associeras med en effektiv omsättning av muskelspecifikt CK i energikällan ATP. Det kan leda till förhöjd muskulär energi och följaktligen
bättre idrottslig prestation.

Dina genotypresultat

Gennamn:

Din genotyp:

CKM

TC

I din genotyp finns det ritningar för två olika varianter av CK, varav den ena anses vara effektivare. Det finns inte beskrivet någon
specifik träningsstrategi som skulle vara särskilt gynnsam för personer med denna genetiska konstellation. För denna genetiska
konstellation kan både styrke- och konditionsträning vara lika lämpligt för att gå ner i vikt och öka muskelmassan.

OBS: Alla enkeltypiseringsresultat hos de undersökta SNP erna har bearbetats av en algoritm som är framtagen för att ta hänsyn till
alla relevanta genetiska varianter för dessa gener och ge en rekommendation utifrån detta. Denna rekommendation tar hänsyn både till
din gensammansättning och dina träningsaktiviteter.

Lykon

LykonDX GmbH, Schönhauser Allee 149, 10435 Berlin Verkställande direktör: Tobias Teuber, Milo Nauseef, Andrew O‘Connell; HRB 193238 B, Domstolen Charlottenburg
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Kapitel 6

FABP1
Påverkan på:

Protein

Fettsyraprotein 1 (fatty acidbinding protein 1, FABP1) är ett protein som huvudsakligen bildas i levercellerna. Det reglerar transport och
omsättning av fetter och kontrollerar fettupptagningen i tarmen. Den undersökta polymorfismen i FABP1-genen förknippas med starka
samband mellan proteintillförsel och en ökning av kroppsfett.

Dina genotypresultat

Gennamn:

Din genotyp:

FABP1

CG

Din genetiska sammansättning associeras med en ökad mängd kroppsfett vid proteinsnål kost. Med proteinrik mat borde du
kunna hålla vikten bättre och även lättare kunna ha andelen kroppsfett under kontroll. Denna analys talar för ett kontrollerat intag
av proteinrik mat.

OBS: Alla enkeltypiseringsresultat hos de undersökta SNP erna har bearbetats av en algoritm som är framtagen för att ta hänsyn till
alla relevanta genetiska varianter för dessa gener och ge en rekommendation utifrån detta. Denna rekommendation tar hänsyn både till
din gensammansättning och dina träningsaktiviteter.

Lykon

LykonDX GmbH, Schönhauser Allee 149, 10435 Berlin Verkställande direktör: Tobias Teuber, Milo Nauseef, Andrew O‘Connell; HRB 193238 B, Domstolen Charlottenburg
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Kapitel 6

FABP2
Påverkan på:

Fett

kolhydrater

övervikt

Det fettsyrabindande protein 2 (FABP2) hör till en multigenfamilj med nästan 20 identifierade medlemmar. FABP2 uttrycks endast i
tarmcellerna och spelar en avgörande roll för att ta upp långkedjiga fettsyror i cellen samt transport inuti cellen. Den undersökta
polymorfismen i FABP2-genen associeras med en påverkan på omsättningen av fett och kolhydrater.

Dina genotypresultat

Gennamn:

Din genotyp:

FABP2

CC

För din genotyp har hittills inga negativa effekter på omsättningen av fett och kolhydrater rapporterats.

OBS: Alla enkeltypiseringsresultat hos de undersökta SNP erna har bearbetats av en algoritm som är framtagen för att ta hänsyn till
alla relevanta genetiska varianter för dessa gener och ge en rekommendation utifrån detta. Denna rekommendation tar hänsyn både till
din gensammansättning och dina träningsaktiviteter.

Lykon

LykonDX GmbH, Schönhauser Allee 149, 10435 Berlin Verkställande direktör: Tobias Teuber, Milo Nauseef, Andrew O‘Connell; HRB 193238 B, Domstolen Charlottenburg

33/49

myDNA Slim resultatrapport
# 1077212260

Kapitel 6

FTO
Påverkan på:

Fett

kolhydrater

extensivtyp

jojo-effekt

övervikt

FTO-genen är enligt det aktuella kunskapsläget en av de mest betydelsefulla generna för kroppsviktsregulering**. FTO är en förkortning
för “fat mass and obesity associated”. Det enzym som är inkodat i FTO-genen är det så kallade alfa-ketoglutarat-beroende dioxygenas,
vars funktion ännu inte är helt klarlagd. Genetiska förändringar i denna gen kan påverka ens Body mass index (BMI), men det är även
förknippat med en högre kaloriförbrukning vid konditionsträning. Genom sin effekt på andra gener kan FTO gynna en viktökning (t.ex.
genom att påverka energiupptaget och fettförbränningen). Särskilda polymorfismer i denna gen har en effekt på människans fettmassa,
kostvanor och vikt. Två polymorfismer (SNP 1,2) i FTO-genen har undersökts. Den undersökta polymorfismen SNP1 anses ha
betydande effekter på body mass index (BMI), andelen kroppsfett och höftomfånget i relation till längd och intensitet på idrottsaktiviteten.
Den undersökta polymorfismen SNP2 associeras med en påverkan på förhållandet till kost och viktminskning i relation till idrottsaktivitet.

Dina genotypresultat:
SNP1

Gennamn:

Din genotyp:

FTO

AA

Din genotyp associeras med en sämre nedbrytning av fett. Därför kan ett dagligt fettintag på mer än 30 procent av det dagliga
energibehovet ge en 1,9 procentig ökning av andelen kroppsfett hos personer med denna variant. Dessutom associeras denna
genetiska variant med en högre tendens till intagande av kaloririk mat, ökad aptit och därigenom ett förhöjt BMI och ökad risk för
övervikt och fetma. Från studier vet man att personer med denna genetiska sammansättning har en 1,67 gångers förhöjd risk att
utveckla övervikt. En viktminskning kan du uppnå med intensiv träning.

OBS: Alla enkeltypiseringsresultat hos de undersökta SNP erna har bearbetats av en algoritm som är framtagen för att ta hänsyn till
alla relevanta genetiska varianter för dessa gener och ge en rekommendation utifrån detta. Denna rekommendation tar hänsyn både till
din gensammansättning och dina träningsaktiviteter.

Lykon

LykonDX GmbH, Schönhauser Allee 149, 10435 Berlin Verkställande direktör: Tobias Teuber, Milo Nauseef, Andrew O‘Connell; HRB 193238 B, Domstolen Charlottenburg
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Kapitel 6

FTO
Påverkan på:

Fett

kolhydrater

extensivtyp

jojo-effekt

övervikt

FTO-genen är enligt det aktuella kunskapsläget en av de mest betydelsefulla generna för kroppsviktsregulering**. FTO är en förkortning
för “fat mass and obesity associated”. Det enzym som är inkodat i FTO-genen är det så kallade alfa-ketoglutarat-beroende dioxygenas,
vars funktion ännu inte är helt klarlagd. Genetiska förändringar i denna gen kan påverka ens Body mass index (BMI), men det är även
förknippat med en högre kaloriförbrukning vid konditionsträning. Genom sin effekt på andra gener kan FTO gynna en viktökning (t.ex.
genom att påverka energiupptaget och fettförbränningen). Särskilda polymorfismer i denna gen har en effekt på människans fettmassa,
kostvanor och vikt. Två polymorfismer (SNP 1,2) i FTO-genen har undersökts. Den undersökta polymorfismen SNP1 anses ha
betydande effekter på body mass index (BMI), andelen kroppsfett och höftomfånget i relation till längd och intensitet på idrottsaktiviteten.
Den undersökta polymorfismen SNP2 associeras med en påverkan på förhållandet till kost och viktminskning i relation till idrottsaktivitet.

Dina genotypresultat:
SNP2

Gennamn:

Din genotyp:

FTO

AA

Din genotyp associeras till en ökad tendens till fett- och kaloririk mat samt en lägre tendens till kolhydratrik mat. Personer med
denna variant har en 1,67 gångers förhöjd risk för övervikt. Enligt detta resultat borde du begränsa ditt intag av dåliga kolhydrater,
fetter och generellt kaloririka måltider. Dessutom uppvisar du ett högre motstånd mot viktminskning vid träning, så om du vill gå
ner i vikt krävs det en varaktig kostomställning och intensiv träning.

OBS: Alla enkeltypiseringsresultat hos de undersökta SNP erna har bearbetats av en algoritm som är framtagen för att ta hänsyn till
alla relevanta genetiska varianter för dessa gener och ge en rekommendation utifrån detta. Denna rekommendation tar hänsyn både till
din gensammansättning och dina träningsaktiviteter.

Lykon

LykonDX GmbH, Schönhauser Allee 149, 10435 Berlin Verkställande direktör: Tobias Teuber, Milo Nauseef, Andrew O‘Connell; HRB 193238 B, Domstolen Charlottenburg
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Kapitel 6

GHRL
Påverkan på:

Protein

hungerkänsla

övervikt

Hungerkänslor styrs av en mängd olika mekanismer i kroppen. Ett hormon som har en viktig roll heter ghrelin. I GHRL-genen finns
informationen kodad för bildandet av ett så kallat utgångsämne ur vilket hormonerna ghrelin och obestatin bildas i ett senare steg.
Ghrelin är en stark aptitretare och har en viktig i hur energihushållningen organiseras. I hungerperioder ökar ghrelinnivån i blodet och
efter en måltid sjunker den. Man förmodar att ghrelin bland annat reglerar hungerkänslan, kroppsvikten och fettmassan, därtill påverkar
det belöningskänslan och insulinsekretionen. Hormonet obestatin bildas också ur utgångsämnet men dess roll är ännu inte helt klarlagd.
Möjligtvis fungerar obestatin som en sorts motspelare till ghrelin genom att främja mättnadskänslan och därmed minska näringsintaget.
Förmodligen påverkar obestatin även glukosomsättningen och fettcellernas aktivitet. Den undersökta varianten av GHRL-genen
förknippas med starka samband mellan proteintillförsel och viktminskning/-ökning.

Dina genotypresultat

Gennamn:

Din genotyp:

GHRL

AA

Denna genotyp associeras med en viktminskning vid proteinrik kost samt mindre stark hungerkänsla och en mindre risk för
övervikt. Enligt denna genetiska analys skulle en proteinrik kost dämpa aptiten och således gynna en viktminskning.

OBS: Alla enkeltypiseringsresultat hos de undersökta SNP erna har bearbetats av en algoritm som är framtagen för att ta hänsyn till
alla relevanta genetiska varianter för dessa gener och ge en rekommendation utifrån detta. Denna rekommendation tar hänsyn både till
din gensammansättning och dina träningsaktiviteter.

Lykon

LykonDX GmbH, Schönhauser Allee 149, 10435 Berlin Verkställande direktör: Tobias Teuber, Milo Nauseef, Andrew O‘Connell; HRB 193238 B, Domstolen Charlottenburg
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Kapitel 6

LEPR
Påverkan på:

Protein

jojo-effekt

övervikt

Leptin är ett så kallat proteohormon som huvudsakligen förekommer i fettceller. Det hämmar uppkomsten av hungerkänslor och spelar
en viktig roll i regleringen av fettomsättningen och kroppsvikten. Leptin informerar hjärnan om kroppsfettsreserverna, vilket gör att
“centralen” sedan reglerar det fortsatta näringsupptaget. LEPR-genen kodar arvsinformationen för leptinreceptorn som leptinet måste
binda till för att kunna klara sin funktion. Förändringar i genen till leptinreceptorn kan störa kommunikationen mellan fettdepåerna och
hjärnan och associeras därför med övervikt. Den undersökta polymorfismen i LEPR-genen anses ha en betydande effekt på sambandet
mellan proteinintag och viktminskning/-ökning.

Dina genotypresultat

Gennamn:

Din genotyp:

LEPR

AA

Din genotyp associeras med viktökning vid proteinrik kost. Med en proteinsnål kost skulle du antagligen lättare kunna hålla vikten.
Med denna genetiska konstellation bör du kunna motverka jojo-effekten med en proteinsnål kost.

OBS: Alla enkeltypiseringsresultat hos de undersökta SNP erna har bearbetats av en algoritm som är framtagen för att ta hänsyn till
alla relevanta genetiska varianter för dessa gener och ge en rekommendation utifrån detta. Denna rekommendation tar hänsyn både till
din gensammansättning och dina träningsaktiviteter.

Lykon

LykonDX GmbH, Schönhauser Allee 149, 10435 Berlin Verkställande direktör: Tobias Teuber, Milo Nauseef, Andrew O‘Connell; HRB 193238 B, Domstolen Charlottenburg
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Kapitel 6

LPL
Påverkan på:

Fett

Lipoproteinlipas (LPL) är ett vattenlösligt enzym som sitter på blodkärlens väggar och syntetiseras i levern. Det har till uppgift att spjälka
ner triglycerid som är löst i blodet och bundet till fettdepåer så att det kan användas i ämnesomsättningen. Bara efter spjälkningen kan
fetternas enskilda beståndsdelar tas upp av cellerna, lagras och omsättas. Den undersökta polymorfismen SNP1 i ett visst område av
LPL-genen (det så kallade introniska området) har en effekt på den fysiologiska fettomsättningen. Den undersökta polymorfismen SNP2 i
Exon 9 i LPL-genen ger ett förtida stoppkodon, vilket gör att ett två aminosyror kortare protein syntetiseras. Detta kortare protein
förknippas med en högre LPL-aktivitet med minskade triglyceridnivåer samt ökade HDL- (High Density Lipoprotein) och glukosnivåer. LPL
kontrollerar även fördelningen av fria fettsyror i kroppen. Förändringar i LPL-genen kan därför ha en effekt på starten och utvecklingen av
fetma.

Dina genotypresultat:
SNP1

Gennamn:

Din genotyp:

LPL

GG

Din genotyp associeras med en positiv effekt på fettomsättningen. Detta resultat tyder på en i huvudsak god fettomsättning.

OBS: Alla enkeltypiseringsresultat hos de undersökta SNP erna har bearbetats av en algoritm som är framtagen för att ta hänsyn till
alla relevanta genetiska varianter för dessa gener och ge en rekommendation utifrån detta. Denna rekommendation tar hänsyn både till
din gensammansättning och dina träningsaktiviteter.

Lykon

LykonDX GmbH, Schönhauser Allee 149, 10435 Berlin Verkställande direktör: Tobias Teuber, Milo Nauseef, Andrew O‘Connell; HRB 193238 B, Domstolen Charlottenburg
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myDNA Slim resultatrapport
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Kapitel 6

LPL
Påverkan på:

Fett

kolhydrater

kondition

Lipoproteinlipas (LPL) är ett vattenlösligt enzym som sitter på blodkärlens väggar och syntetiseras i levern. Det har till uppgift att spjälka
ner triglycerid som är löst i blodet och bundet till fettdepåer så att det kan användas i ämnesomsättningen. Bara efter spjälkningen kan
fetternas enskilda beståndsdelar tas upp av cellerna, lagras och omsättas. Den undersökta polymorfismen SNP1 i ett visst område av
LPL-genen (det så kallade introniska området) har en effekt på den fysiologiska fettomsättningen. Den undersökta polymorfismen SNP2 i
Exon 9 i LPL-genen ger ett förtida stoppkodon, vilket gör att ett två aminosyror kortare protein syntetiseras. Detta kortare protein
förknippas med en högre LPL-aktivitet med minskade triglyceridnivåer samt ökade HDL- (High Density Lipoprotein) och glukosnivåer. LPL
kontrollerar även fördelningen av fria fettsyror i kroppen. Förändringar i LPL-genen kan därför ha en effekt på starten och utvecklingen av
fetma.

Dina genotypresultat:
SNP2

Gennamn:

Din genotyp:

LPL

CC

Din genotyp associeras inte med några förändringar i LPL-aktiviteten, vilket kopplas till en sämre kolhydrat- och fettomsättning.
För denna genotyp finns inga positiva effekter på minskning av andelen kroppsfett i samband med konditionsträning
associerade.

OBS: Alla enkeltypiseringsresultat hos de undersökta SNP erna har bearbetats av en algoritm som är framtagen för att ta hänsyn till
alla relevanta genetiska varianter för dessa gener och ge en rekommendation utifrån detta. Denna rekommendation tar hänsyn både till
din gensammansättning och dina träningsaktiviteter.

Lykon

LykonDX GmbH, Schönhauser Allee 149, 10435 Berlin Verkställande direktör: Tobias Teuber, Milo Nauseef, Andrew O‘Connell; HRB 193238 B, Domstolen Charlottenburg

39/49

myDNA Slim resultatrapport
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Kapitel 6

LTA
Påverkan på:

Fett

kolhydrater

Lymfotoxin-α hör till gruppen av så kallade cytokiner. Cytokiner är en signalsubstans i kroppen och har en mängd olika funktioner i
immunsystemet. Den undersökta polymorfismen i ett specifikt område av LTA-genen associeras med förändringar i kolhydrat- och
fettomsättningen, övervikt och kroppslig hälsa.

Dina genotypresultat

Gennamn:

Din genotyp:

LTA

CC

För din genotyp har ingen negativ effekt på ämnesomsättningsprocesser beskrivits. Denna genetiska analys talar för en normalt
präglad omsättning av kolhydrater och fett.

OBS: Alla enkeltypiseringsresultat hos de undersökta SNP erna har bearbetats av en algoritm som är framtagen för att ta hänsyn till
alla relevanta genetiska varianter för dessa gener och ge en rekommendation utifrån detta. Denna rekommendation tar hänsyn både till
din gensammansättning och dina träningsaktiviteter.

Lykon

LykonDX GmbH, Schönhauser Allee 149, 10435 Berlin Verkställande direktör: Tobias Teuber, Milo Nauseef, Andrew O‘Connell; HRB 193238 B, Domstolen Charlottenburg
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Kapitel 6

MC4R
Påverkan på:

Fett

kolhydrater

Melanokortin-4-receptorn (MC4R) är en av nyckelreceptorerna i energihomeostasen. MC4R-genen har beskrivits som näst viktigast lokus
med påverkan på BMI. Förändringar i MC4R-genen kan påverka funktioner i hypotalamus reglering av energitillförsel. Den undersökta
polymorfismen i MC4R-genen associeras med förhöjd aptit, ett relaterat högre energiupptag och ett högre BMI.

Dina genotypresultat

Gennamn:

Din genotyp:

MC4R

TT

För din genotyp har hittills inga negativa effekter på kostvanorna beskrivits.

OBS: Alla enkeltypiseringsresultat hos de undersökta SNP erna har bearbetats av en algoritm som är framtagen för att ta hänsyn till
alla relevanta genetiska varianter för dessa gener och ge en rekommendation utifrån detta. Denna rekommendation tar hänsyn både till
din gensammansättning och dina träningsaktiviteter.

Lykon

LykonDX GmbH, Schönhauser Allee 149, 10435 Berlin Verkställande direktör: Tobias Teuber, Milo Nauseef, Andrew O‘Connell; HRB 193238 B, Domstolen Charlottenburg
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Kapitel 6

MLXIPL
Påverkan på:

Protein

jojo-effekt

ChREBP-genen (även MLXIPLgenen) kodar en så kallad transkriptionsfaktor (carbohydrate responsive element binding protein), alltså ett
protein som kan reglera avläsningen av arvsmassans information som är kodad i DNA:t. ChREBP finns framför allt i levern och har en
viktig reglerande roll för enzymer i kolhydrat- och fettomsättningen. ChREBP hör till de så kallade "thrifty genes". Thrifty gene-hypotesen
används som förklaring till den höga förekomsten av övervikt i dagens värld. Enligt denna hypotes har evolutionstrycket gjort så att det
mänskliga genomet har utvecklat ett sparsamhetsläge ("thrifty") för att utnyttja energi så metaboliskt effektivt som möjligt eftersom tider
med näringsöverflöd har varvats med tider av näringsbrist historiskt sett. Hit hör en effektiv lagring av överflödig näring i form av fett för
att kunna klara en eventuell framtida näringsbrist. Förr var en "sparsam" genotyp en fördel eftersom den kunde hantera näringen bättre
när det fanns ett överflöd av den genom att snabbt bygga upp energireserver i form av fett, vilket var en överlevnadsfördel under knappa
tider. Under evolutionens gång blev det en positiv selektion för dessa gentyper. I vår tid råder dock en radikalt annorlunda livsstil. Hos
dagens människor gör de sparsamma generna att fettdepåer bildas i kroppen när det är ett för högt kaloriintag och ingen fysisk aktivitet.
Den undersökta polymorfismen i ChREBP-genen förknippas med ett starkt samband mellan proteintillförsel och viktminskning eller ökning.

Dina genotypresultat

Gennamn:

Din genotyp:

MLXIPL

GG

Denna genotyp associeras med en god proteinomsättning och en viktminskning vid proteinrik kost. Du tenderar inte att få en jojoeffekt. Denna analys talar för en proteinrik kost.

OBS: Alla enkeltypiseringsresultat hos de undersökta SNP erna har bearbetats av en algoritm som är framtagen för att ta hänsyn till
alla relevanta genetiska varianter för dessa gener och ge en rekommendation utifrån detta. Denna rekommendation tar hänsyn både till
din gensammansättning och dina träningsaktiviteter.

Lykon

LykonDX GmbH, Schönhauser Allee 149, 10435 Berlin Verkställande direktör: Tobias Teuber, Milo Nauseef, Andrew O‘Connell; HRB 193238 B, Domstolen Charlottenburg
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Kapitel 6

PPARD
Påverkan på:

Protein

Receptorer som aktiveras av peroxisom-proliferatorer (PPARs) fungerar som så kallade transkriptionsfaktorer i de mänskliga
cellkärnorna och påverkar utförandet av en mängd gener. Subtypen PPARδ förekommer i nästan alla vävnader i den mänskliga
organismen. PPARδ-receptorn reglerar i första hand utförandet av gener med inverkan på fettomsättningen. Därutöver har PPARδ en
viktig funktion i kontrollen av cellers tillväxt. Dess aktivering förknippas med en förbättring av olika ämnesomsättningsfunktioner samt en
minskning av kroppsvikten. Den undersökta polymorfismen SNP1 i PPARδ-genen har en avsevärd påverkan på relationen mellan
proteinintag och en minskning eller ökning av kroppsfettmassan. Den undersökta polymorfismen SNP2 i PPARδ-genen påverkar
receptorns aktivitet.

Dina genotypresultat:
SNP1

Gennamn:

Din genotyp:

PPARD

AA

Din genotyp associeras med minskad mängd kroppsfett vid proteinrik kost. Denna analys talar för en proteinrik kost.

OBS: Alla enkeltypiseringsresultat hos de undersökta SNP erna har bearbetats av en algoritm som är framtagen för att ta hänsyn till
alla relevanta genetiska varianter för dessa gener och ge en rekommendation utifrån detta. Denna rekommendation tar hänsyn både till
din gensammansättning och dina träningsaktiviteter.

Lykon

LykonDX GmbH, Schönhauser Allee 149, 10435 Berlin Verkställande direktör: Tobias Teuber, Milo Nauseef, Andrew O‘Connell; HRB 193238 B, Domstolen Charlottenburg
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Kapitel 6

PPARD
Påverkan på:

Kondition

extensiv

Receptorer som aktiveras av peroxisom-proliferatorer (PPARs) fungerar som så kallade transkriptionsfaktorer i de mänskliga
cellkärnorna och påverkar utförandet av en mängd gener. Subtypen PPARδ förekommer i nästan alla vävnader i den mänskliga
organismen. PPARδ-receptorn reglerar i första hand utförandet av gener med inverkan på fettomsättningen. Därutöver har PPARδ en
viktig funktion i kontrollen av cellers tillväxt. Dess aktivering förknippas med en förbättring av olika ämnesomsättningsfunktioner samt en
minskning av kroppsvikten. Den undersökta polymorfismen SNP1 i PPARδ-genen har en avsevärd påverkan på relationen mellan
proteinintag och en minskning eller ökning av kroppsfettmassan. Den undersökta polymorfismen SNP2 i PPARδ-genen påverkar
receptorns aktivitet.

Dina genotypresultat:
SNP2

Gennamn:

Din genotyp:

PPARD

AA

Med din genotyp produceras en mindre aktiv variant av PPARδ. Denna receptors lägre aktivitet associeras med en sämre
fettförbränning under konditionsträning. Med denna genetiska sammansättning måste du utöva intensiv konditionsträning för att
lyckas gå ner i vikt

OBS: Alla enkeltypiseringsresultat hos de undersökta SNP erna har bearbetats av en algoritm som är framtagen för att ta hänsyn till
alla relevanta genetiska varianter för dessa gener och ge en rekommendation utifrån detta. Denna rekommendation tar hänsyn både till
din gensammansättning och dina träningsaktiviteter.
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Kapitel 6

PYY
Påverkan på:

Kolhydrater

övervikt

Peptiden YY (PYY) är ett så kallat peptidhormon som huvudsakligen bildas delar av tunntarmen. Utsöndringen av peptid YY ökar genom
matintag, särskilt om det är fettrik kost. Vid matuppehåll avtar den (inget mer matintag, t.ex. intervallfasta). PYY hämmar magens
motilitet och därmed hur snabbt magen tömmer sig. Dessutom minskar utsöndringen av magsafter och bukspottkörtelsafter, samtidigt
som upptaget av vatten och elektrolyter ökar i tjocktarmen. PYY fungerar aptitminskande eftersom det ökar mättnadskänslan. PYY har
även regulatoriska effekter på kroppsvikten och glukosomsättningen. Den undersökta genvarianten i PYY-genen associeras med en
påverkan på glukosomsättningen och övervikt.

Dina genotypresultat

Gennamn:

Din genotyp:

PYY

GG

Din genotyp förknippas med en sämre kolhydratsomsättning samt genomsnittligt 20 procent lägre PYY-nivå i blodet, vilket hänger
samman med en minskad mättnadskänsla. Personer som bär på denna genetiska sammansättning har en förhöjd risk att utveckla
övervikt. Enligt denna genetiska analys har du viss benägenhet till övervikt.

OBS: Alla enkeltypiseringsresultat hos de undersökta SNP erna har bearbetats av en algoritm som är framtagen för att ta hänsyn till
alla relevanta genetiska varianter för dessa gener och ge en rekommendation utifrån detta. Denna rekommendation tar hänsyn både till
din gensammansättning och dina träningsaktiviteter.
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