
Ży wie nie jest czyn ni kiem o klu czo -
wym zna cze niu dla roz wo ju i dzia ła nia
or ga ni zmu, a na uki ży wie nio we do star -
cza ją da nych umoż li wia ją cych jak naj -
lep sze wy ko rzy sta nie skład ni ków obec -
nych w żyw no ści dla osią gnię cia te go ce -
lu: za cho wa nie zdro wia i ob ni że nie ry -
zy ka roz wo ju cho rób prze wle kłych, po -
wsta ją cych na ba zie błę dów die te tycz -
nych. For mu ło wa nie re ko men da cji, do ty -
czą cych skła du die ty, któ rych prze strze -
ga nie po ma ga w utrzy ma niu opty mal ne -
go sta nu zdro wia, prze ciw dzia ła na si le -
niu pro ce sów to wa rzy szą cych sta rze niu
się or ga ni zmu oraz roz wo jo wi wie lu za -
bu rzeń i cho rób, to bez wąt pie nia jed no
z waż niej szych prak tycz nych za sto so wań
osią gnięć na uk ży wie nio wych. Obec nie
re ko men da cje te for mu ło wa ne są przede
wszyst kim w opar ciu o ba da nia epi de -
mio lo gicz ne. Me cha nizm bo wiem wpły -
wu żyw no ści na prze bieg róż nych pro ce -
sów me ta bo licz nych nie zo stał do tąd
w peł ni wy ja śnio ny. Kon cep cja ro li czyn -
ni ka ge ne tycz ne go, ja ko mo du la to ra
osob ni czych re ak cji na skład ni ki die ty,
po ja wi ła się wie le lat te mu. Jed nak do -
pie ro te raz dys po nu je my na rzę dzia mi
po zwa la ją cy mi na ba da nie in te rak cji
mię dzy ży wie niem a ge na mi [Or do vas
i wsp., 2004; No wic ka i wsp., 2009].

Od kry cie w po ło wie ubie głe go stu le -
cia struk tu ry DNA, a na stęp nie przed sta -
wie nie mo de lu ge ne tycz nej re gu la cji syn -
te zy bia łek, sta nę ło u pod staw nie zwy kle
szyb kie go roz wo ju bio lo gii mo le ku lar nej
i ge ne ty ki. Ka mie niem mi lo wym na dro -
dze te go roz wo ju by ło po zna nie ge no mu
czło wie ka. Stwier dze nie, iż licz ba ge nów

w na szym ge no mie nie prze kra cza
40 000, a więc jest sto sun ko wo nie wiel ka,
bio rąc pod uwa gę zło żo ność na sze go or -
ga ni zmu i po rów nu jąc ze zło żo no ścią
i ge no ma mi in nych or ga ni zmów (za rów -
no zwie rzę cych jak i ro ślin nych), uświa -
do mi ło nam, że istot ną ro lę od gry wa tu
nie sa ma licz ba ge nów, lecz pro ces ich
re gu la cji. W pro ce sie tym waż ną ro lę od -
gry wa ją czyn ni ki śro do wi sko we, któ re
na dro dze re gu la cji eks pre sji ge nów
wpły wa ją na kształ to wa nie na szej od -
mien no ści. Wśród tych czyn ni ków do mi -
nu ją cą po zy cję zaj mu je ży wie nie. Po nad -
to, oko ło 30% na szych ge nów wy stę pu je
w róż nych for mach po li mor ficz nych (tzn.
for mach róż nią cych się nie znacz nie swo -
ją bu do wą). Zna cze nie po li mor fi zmu
w róż ni co wa niu od po wie dzi me ta bo licz -
nej na skład die ty zo sta ło do strze żo ne już
wie le lat te mu, jed nak do pie ro dziś
na sze ro ką ska lę pro wa dzo ne są pra ce
wy ja śnia ją ce te re la cje [No wic ka, 2004].

W ostat nich la tach po ja wi ły się i za -
czę ły się in ten syw nie roz wi jać no we ob sza -
ry na uki, jak ge no mi ka (nu tri ge no mi ka),
pro te omi ka czy me ta bo lo mi ka (ryc. 1).

Ce lem nu tri ge no mi ki jest ba da nie
wpły wu skład ni ków żyw no ści na eks pre sję
ge nów oraz ba da nie wpły wu zmien no ści
ge ne tycz nej (tzn. obec no ści mu ta cji i form
po li mor ficz nych ge nów) na od po wiedź me -
ta bo licz ną na zmia ny skła du die ty. Pro te -
omi ka zaś oce nia, jak zmia ny te prze no szą
się na zmia ny w pro duk cji bia łek. Me ta bo -
lo mi ka kon cen tru je się na oce nie wpły wu
po wyż szych na prze bieg pro ce sów me ta -
bo licz nych i okre śla zmia ny me ta bo licz ne
w or ga ni zmie. Obok tych dzie dzin wy róż -

Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia, R. XI – 2011 7

Żywienie a nasze geny

Prof. dr hab. Grażyna NOWICKA
Kierownik Zakładu Genomiki Żywienia, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie

Nowicka_Zywienie a nasze geny:Nowicka_Zywienie a nasze geny.qxd 2011-12-13 12:20 Strona 7



nia się tak że epi ge ne ty kę, opi su ją cą zja wi -
ska nie zwią za ne ze zmia ną se kwen cji za -
sad w łań cu chu DNA, ale wpły wa ją ce
na zmia ny je go bu do wy, np. me ty la cja
DNA, co znaj du je swój wy raz w zmia nie
eks pre sji ge nów [No wic ka, 2005].

Szcze gól ne za in te re so wa nie bu dzą
re la cje mię dzy zmien no ścią ge ne tycz ną,
tzn. obec no ścią okre ślo nych form po li -
mor ficz nych ge nów lub ich mu ta cji a od -
po wie dzią me ta bo licz ną na skład ni ki
die ty i zwią za nym z tym ry zy kiem roz -
wo ju cho rób. Da ją one bo wiem pod sta wę
do in dy wi du ali za cji za le ceń ży wie nio -
wych w opar ciu o osob ni czy pro fil ge ne -
tycz ny. Kla sycz nym przy kła dem ta kie go
dzia ła nia są dziś po wszech nie sto so wa ne
spe cy ficz ne za le ce nia w za kre sie spo so bu
ży wie nia dla osób z fe ny lo ke to nu rią. Ści -
słe prze strze ga nie tych za le ceń po zwa la
na pra wi dło wy roz wój i dzia ła nie or ga ni -
zmu. Ge no mi ka ży wie nia stwa rza jed nak
moż li wość znacz nie szer szych dzia łań
w ukła dzie po li ge nicz nym i świa do mość
ist nie nia ta kich moż li wo ści le ży u pod staw
sze ro kie go za in te re so wa nia ba da nia mi
z te go ob sza ru. Ba da nia ge ne tycz ne po -

zwa la ją na wy od ręb nia nie grup pod wyż -
szo ne go i wy so kie go ry zy ka roz wo ju cho -
rób prze wle kłych, ta kich jak np. cu krzy ca,
nad ci śnie nie tęt ni cze czy cho ro ba nie do -
krwien na ser ca (ChNS); grup, któ rym
okre ślo ne zmia ny die te tycz ne mo gą przy -
nieść więk sze ko rzy ści zdro wot ne niż ko -
rzy ści oce nia ne na po zio mie po pu la cji ge -
ne ral nej, a zwią za ne z istot nym ob ni że -
niem ry zy ka tych cho rób. Przy kła dem mo -
gą tu być ho mo zy go ty TT w za kre sie po li -
mor fi zmu C677T ge nu MTHFR, wpły wa ją -
ce go na me ta bo lizm fo lia nów i ho mo cy ste -
iny. W ich przy pad ku nie do sta tecz ny do -
wóz fo lia nów wią że się z więk szym niż
w przy pad ku ho mo zy got CC wzro stem
po zio mu ho mo cy ste iny i wzro stem ry zy ka
za krze pi cy żyl nej czy cho ro by nie do -
krwien nej ser ca [So lis i wsp., 2008]. 

Obec nie dys po nu je my wy ni ka mi
wie lu ba dań, wska zu ją cych na moż li wość
sto so wa nia spe cy ficz nych za le ceń ży wie -
nio wych u no si cie li pew nych po li mor fi -
zmów ge ne tycz nych i wpły wa nia na tej
dro dze na zmniej sze nie ry zy ka roz wo ju
cho rób ukła du krą że nia. Za ob ser wo wa -
no, że wzrost spo ży cia wie lo nie na sy co -
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Ryc. 1. Skład ni ki die ty i ich po ten cjal ny wpływ na struk tu rę i eks pre sję ge nów oraz obec ność
i struk tu rę bia łek 
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nych kwa sów tłusz czo wych (PU FA) wią że
się ze wzro stem po zio mu apo AI i cho le -
ste ro lu HDL u ho mo zy got AA w ob rę bie
po li mor fi zmu -75G/A ge nu apo AI, ale
wy wo łu je od wrot ny efekt u ho mo zy got
GG. Po nad to, in te rak cja mię dzy PU FA
a al le lem A jest sil niej sza u ko biet niż
u męż czyzn. Wzrost spo ży cia n -6 PU FA
przy no si istot ne, ko rzyst ne zmia ny w ob -
ra zie li pi dów tak że no si cie lom al le la Val
w ob rę bie po li mor fi zmu Leu 162Val ge nu
PPA Rα, ale nie przy no si ta kich ko rzy ści
no si cie lom al le la Leu. Wy ni ki tych ba dań
su ge ru ją, że ho mo zy go tom AA (-
75G/A ge nu apo AI), bę dą cym jed no cze -
śnie ho mo zy go ta mi Va lVal (Leu 162Val
ge nu PPA Rα), moż na za le cać istot ny
wzrost spo ży cia n -6 PU FA, gdyż w ich
przy pad ku wią że się to z istot nym ob ni że -
niem ry zy ka ChNS. Na to miast za le ceń ta -
kich nie na le ży przed sta wiać ho mo zy go -
tom GG (-75G/A ge nu apo AI) i Leu Leu
Leu 162Val ge nu PPA Rα), gdyż w ich przy -
pad ku mo że to pro wa dzić do po wsta nia
nie ko rzyst ne go ob ra zu li po pro te in [Or do -
vas, 2006]. Oce nia jąc zna cze nie wy ni ków
po wyż szych ba dań trze ba za uwa żyć, iż
bio rą one pod uwa gę tyl ko dwa po li mor -
fi zmy ge ne tycz ne i je den, choć bar dzo
waż ny, skład nik die ty. Dla te go nie upo -
waż nia ją one do zmia ny ge ne ral nych za -
le ceń do ty czą cych spo ży cia n -6 PU FA, ale

na kła nia ją do pro wa dze nia ba dań w ce -
lu peł niej sze go udo ku men to wa nia tych
za leż no ści i okre śle nia wpły wu in nych
czyn ni ków ge ne tycz nych i śro do wi sko -
wych i stwa rza ją moż li wość for mu ło wa -
nia za le ceń kie ro wa nych do ści śle okre -
ślo nych grup w ce lu ob ni że nia ry zy ka
roz wo ju ChNS [No wic ka, 2007]. 

Wie lo nie na sy co ne kwa sy tłusz czo we
z ro dzin n -3 i n -6 na le żą do skład ni ków
die ty naj in ten syw niej ba da nych przy uży -
ciu no wo cze snych na rzę dzi bio lo gii mo le -
ku lar nej. Ba da nia te wy ja śnia ją me cha -
nizm dzia ła nia tych kwa sów, wy wo ły wa -
ne zmia ny w eks pre sji ge nów i ich wpływ
na mo du la cję pro ce sów zwią za nych
m.in. z ob ni że niem ry zy ka roz wo ju cho -
rób ukła du krą że nia, wie lu cho rób o pod -
ło żu im mu no lo gicz nym i cho rób no wo -
two ro wych. Udo wod nio no, że PU FA zmie -
nia ją po ziom trans kryp cji wie lu ge nów
wpły wa ją cych na me ta bo lizm kwa sów
tłusz czo wych i li pi dów, a tak że prze bieg
pro ce su za pal ne go. Jed no cze śnie wy ka -
za no, że ak tyw ność n -3 PU FA w re gu la cji
eks pre sji ge nów jest istot nie wyż sza niż n -
-6 PU FA, dla te go też efek ty bio lo gicz ne
kwa sów z ro dzi ny n -3 PU FA istot nie róż -
nią się od efek tów kwa sów z ro dzi ny n -6
PU FA [No wic ka i wsp., 2008] (ryc. 2 i 3).

Waż nym kie run kiem ba dań jest rów -
nież okre śle nie wpły wu skład ni ków żyw no -
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Ryc. 2. Wie lo nie na sy co ne kwa sy tłusz czo we z ro dzi ny n -3 (ome ga -3) i ich wpływ na eks pre sje
ge nów mo du lu ją cych me ta bo lizm li pi dów i roz wój pro ce su za pal ne go

Nowicka_Zywienie a nasze geny:Nowicka_Zywienie a nasze geny.qxd 2011-12-13 12:20 Strona 9



ści na sta bil ność ge no mu. Wia do mo, że
spe cy ficz ne czyn ni ki che micz ne i fi zycz ne
mo gą po wo do wać okre ślo ne zmia ny
w ge no mie ko mó rek roz rod czych i ko mó -
rek so ma tycz nych. Po wszech nie zna ny jest
np. wpływ pro mie nio wa nia jo ni zu ją ce go
na po wsta wa nie no wych mu ta cji. Ge ne ral -
nie nasz ge nom na le ży uznać za układ sta -
bil ny, gdyż czę stość po wsta wa nia no wych
mu ta cji, prze ka zy wa nych na stęp nym po -
ko le niom, sza cu je się na 0,5% w cią gu 1
mi lio na lat. Z punk tu wi dze nia za cho wa nia
zdro wia waż ne są jed nak nie tyl ko mu ta cje
prze ka zy wa ne, ale tak że mu ta cje za cho -
dzą ce tyl ko w ko mór kach da ne go or ga ni -
zmu. Sta no wią one pod sta wę zmian me -
ta bo li zmu tych ko mó rek i mo gą pro wa -
dzić np. do roz wo ju cho rób no wo two ro -
wych i de ge ne ra cyj nych, zwięk sze nia tem -
pa sta rze nia się or ga ni zmu, po wsta wa nia
wad wro dzo nych lub za bu rzeń roz wo jo -
wych. Praw do po do bień stwo spon ta nicz -
nych mu ta cji lub in nych de fek tów w bu do -
wie DNA oce nia ne jest ja ko wy so kie. Ich
przy czy ną mo że być np. na ra ża nie or ga -
ni zmu na dzia ła nie wol nych rod ni ków lub
wy stę po wa nie nie do bo rów kwa su fo lio we -

go, po wo du ją ce w ży ciu pło do wym uszko -
dze nie ge no mu, co pro wa dzi do po wsta -
nia wad ce wy ner wo wej. Dla te go no tu je my
roz wój ba dań oce nia ją cych ro lę skład ni -
ków żyw no ści w za po bie ga niu zmia nom
w ge no mie na szych ko mó rek [Fin nel
i wsp., 1998; Wang i wsp., 2010].

Wspo mnia ne po wy żej udo ku men to -
wa nie zna cze nia kwa su fo lio we go w za -
po bie ga niu zmia nom w bu do wie chro -
mo so mów i za pew nie niu od po wied nie go
stop nia me ty la cji DNA, za owo co wa ło już
zmia na mi za le ceń co do wiel ko ści dzien -
ne go spo ży cia fo lia nów. Szcze gól ną wa -
gę przy wią zu je się do ich prze strze ga nia
przez ko bie ty w wie ku roz rod czym w ce -
lu istot ne go zmniej sze nia wad ce wy ner -
wo wej u no wo rod ków [MIRC, 1991].
Nie do bo ry kwa su fo lio we go i wi ta mi ny B

12
są tak że przy czy ną nie do sta tecz nej me ty -
la cji DNA, wbu do wy wa nia ura cy lu
w łań cuch DNA, zwięk sze nia stop nia
uszko dzeń DNA i chro mo so mów sprzy ja -
ją cych roz wo jo wi cho rób de ge ne ra cyj -
nych, np. cho ro by Al zhe ime ra i cho rób
no wo two ro wych (ryc. 4). 
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Ryc. 3. Wpływ ob ni że nia spo ży cia n -3 PU FA
i jed no cze sne go wzro stu spo ży cia 
n -6 PU FA na me ta bo lizm li pi dów
oraz syn te zę mo le kuł na si la ją cych
roz wój pro ce su za pal ne go

Ryc. 4. Spo ży cie kwa sy fo lio we go i je go wpływ
na struk tu rę ge nów, ich eks pre sje
oraz ry zy ko roz wo ju cho rób
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Wy ni ki wie lu ba dań pod kre śla ją rów -
nież ro lę wi ta min an ty ok sy da cyj nych: wi -
ta mi ny E i wi ta mi ny C oraz ka ro te no idów
w prze ciw dzia ła niu oksy da cji DNA, a tak -
że zła ma niom chro mo so mów [No wic ka
i wsp., 2009]. Po ka zu ją jed no cze śnie, iż
be ta -ka ro ten mo du lu je wie le pro ce sów
ko mór ko wych, np. wzrost i róż ni co wa nie
ko mó rek, prze no sze nie in for ma cji we -
wnątrz i mię dzy ko mór ka mi. Si ła i kie ru -
nek dzia ła nia be ta -ka ro te nu za le ży od je -
go stę że nia. Stwier dzo no, że bar dzo wy -
so kie stę że nia be ta -ka ro te nu mo gą np.
zwięk szać wraż li wość na dzia ła nie kar ci -
no ge nów. Wy ni ki ba dań in vi tro i in vi vo
da ją pod sta wę do sfor mu ło wa nia po glą -
du, iż nie na le ży sto so wać wy so kich da -
wek be ta ka ro te nu – zwłasz cza u pa la czy
i osób na ra żo nych na dzia ła nie róż ne go
ty pu czyn ni ków kan ce ro gen nych. Na to -
miast nie ma po wo du, aby oso by te uni -
ka ły na tu ral nych źró deł ka ro te no idów
i spo ży wa ły je zgod nie z obec ny mi za le -
ce nia mi. Ba da nia ko biet szwedz kich po -
ka zu ją, że ka ro te no idy do star cza ne z die -
tą są od wrot nie sko re lo wa ne z ry zy kiem
ra ka sut ka u ko biet pa lą cych oraz ko biet
nie przyj mu ją cych su ple men tów wi ta mi no -
wych [Lar r son i wsp., 2010]. Na to miast
przyj mo wa nie du żych da wek su ple men tów
wie lo wi ta mi no wych wią za ło się ze wzro -
stem ry zy ka ra ka sut ka w ba da nej po pu la -
cji. Wy ni ki te uka zu ją zło żo ność re la cji
mię dzy po zio mem do wo zu róż nych wi ta -
min a ich wpły wem na prze bieg pro ce sów

ko mór ko wych, sta bil ność ge no mu i ry zy ko
roz wo ju nie po żą da nych pro ce sów.

Wi dząc ko rzy ści, ja kie nie sie ze so bą
roz wój ba dań w za kre sie in te rak cji mię dzy
ge na mi a ży wie niem, na le ży pod kre ślić ich
zło żo ność i zwią za ne z tym trud no ści in ter -
pre ta cyj ne, a w efek cie trud no ści w prak -
tycz nym wy ko rzy sta niu wy ni ków tych ba -
dań. Spo ży wa na przez nas żyw ność jest
zło żo nym ukła dem róż nych związ ków,
z któ rych każ dy wy wie ra okre ślo ny efekt
me ta bo licz ny, a na sza die ta skła da się
z róż nych pro duk tów spo żyw czych.
W pew nych sy tu acjach ele men ty te go
ukła du mo gą dzia łać w spo sób prze ciw -
staw ny i nie do pusz czać do ujaw nie nia się
okre ślo nych efek tów, co mo że utrud niać ich
iden ty fi ka cję. Z dru giej zaś stro ny he te ro -
gen ność ba da nych grup, a więc jed no cze -
sna obec ność róż nych form po li mor ficz -
nych róż nych ge nów, mo że wy wo ły wać
po dob ny efekt. Ba da nia w za kre sie ge no -
mi ki ży wie nia da ją moż li wość zro zu mie nia
i udo ku men to wa nia in te rak cji mię dzy ży -
wie niem a ge na mi, zro zu mie nia mo le ku -
lar nych pod staw pro ce sów me ta bo licz nych
i ich za bu rzeń. Wie dza ta po win na słu żyć
lep sze mu wy ko rzy sta niu ży wie nia w ce lu
utrzy ma niu zdro wia i za po bie ga nia roz -
wo jo wi cho rób die to za leż nych. Nie na le ży
na to miast spo dzie wać się, że ge no mi ka
ży wie nia w istot ny spo sób zmie ni obec nie
po wszech nie ak cep to wa ne klu czo we za sa -
dy ży wie nia czło wie ka, opar te na wy ni -
kach wie lo let nich ba dań i ob ser wa cji. 
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