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Nutrigenomics concepts
Summary
The term nutrigenomics refers to the effect of diet on gene expression, while
the term nutrigenetics refers to the influence of genetic variation (single nucleotide polymorphisms and/or copy number variation) on the response to a specific
diet, functional food or diet supplement. Nutrigenomics and nutrigenetics become an important new research areas because there is growing evidence that
diet can influence the long-term risk for metabolic, degenerative or cancer diseases. Various nutrients can influence DNA and chromatine structure, regulation of transcription and signal transduction. Understanding of the diet-gene interactions will allow to redefine current concepts of preventive medicine or dietetics and improve functional food production.
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Poznanie sekwencji genomu ludzkiego w sposób zdecydowany wp³ynê³o na kierunki rozwoju nauk biologicznych. W minionej dekadzie nast¹pi³ znacz¹cy rozwój nie tylko genomiki i proteomiki, ale tak¿e dyscyplin ³¹cz¹cych nauki o ¿ywnoœci i ¿ywieniu z biologi¹ molekularn¹: nutrigenomiki i nutrigenetyki. Istnieje wiele przes³anek wskazuj¹cych, ¿e w XXI w. te nowe dyscypliny nauk biologicznych bêd¹ mia³y znacz¹cy wp³yw na projektowanie i produkcjê ¿ywnoœci oraz ¿ywienie.
Nutrigenomika zajmuje siê badaniem wp³ywu bioaktywnych
sk³adników diety na ekspresjê genów (innymi s³owy: na genom,
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transkryptom, proteom i metabolom), a tak¿e identyfikuje mechanizmy decyduj¹ce
o tym, w jaki sposób ¿ywnoœæ i ¿ywienie wp³ywaj¹ na stan zdrowia. Przedmiotem
szczególnego zainteresowania tej nowej dyscypliny nauki s¹ relacje pomiêdzy diet¹
i genetycznymi predyspozycjami do tzw. chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych, metabolicznych i chorób uk³adu kr¹¿enia. Nutrigenomika w znacznie wiêkszym stopniu ni¿ inne „omiki” (genomika, transkryptomika i metabolomika)
realizuje koncepcjê holistycznego podejœcia do problemu ludzkiego zdrowia.
Przedmiotem zainteresowania nutrigenetyki jest analiza ró¿nic genetycznych,
które istniej¹ u poszczególnych osobników lub grup etnicznych i mog¹ decydowaæ
o ró¿nicach w sposobie dzia³ania sk³adników diety na ich genomy oraz fenotypy.
Celem nutrigenetyki jest identyfikacja polimorfizmów pojedynczego nukleotydu
(SNP) oraz alleli odpowiedzialnych za zró¿nicowane odpowiedzi lub reakcje organizmów na bioaktywne sk³adniki diety. Celem nutrigenetyki jest tak¿e rekomendowanie diety odpowiedniej dla nosicieli wykrytych wczeœniej i zdefiniowanych alleli.
Znajomoœæ tych mechanizmów i indywidualnych uwarunkowañ genetycznych pozwoli w przysz³oœci projektowaæ dietê i/lub ¿ywnoœæ funkcjonaln¹ przeznaczon¹ dla
okreœlonych populacji lub pojedynczych osób.
Ró¿nice, jakie istniej¹ pomiêdzy nutrigenomik¹ a tradycyjnymi naukami o ¿ywieniu w ich podejœciu do ¿ywnoœci i jej bioaktywnych sk³adników, ³atwo wyjaœniæ na
przyk³adzie wiedzy o dzia³aniu witaminy A. Powszechnie wiadomo, ¿e witamina A
reguluje proces wzrostu u dzieci i m³odzie¿y, proces odbierania bodŸców wzrokowych, reguluje wzrost i funkcjonowanie komórek nab³onka i skóry, ale molekularny
mechanizm jej dzia³ania (synteza kwasu all-trans retinowego – ATRA, aktywacja
specyficznych dla kwasu retinowego receptorów j¹drowych dzia³aj¹cych jako czynniki transkrypcyjne oraz regulacja transkrypcji kilkuset genów) nie jest do koñca poznany; nie wiadomo jakie geny i w jaki sposób s¹ regulowane przez receptory RXR
lub RAR. Nie wiadomo tak¿e, jaki wp³yw na aktywnoœæ receptorów kwasu retinowego maj¹ polimorfizmy pojedynczych nukleotydów w genach koduj¹cych te bia³ka.
Podobnie jest ze znajomoœci¹ mechanizmu dzia³ania witaminy D, która jest ligandem receptora j¹drowego VDR, równie¿ pe³ni¹cego funkcjê czynnika transkrypcyjnego (1).
Poniewa¿ nutrigenomika definiowana jest jako dyscyplina naukowa zaledwie od
kilku lat, zwi¹zana z ni¹ terminologia podlega i bêdzie jeszcze podlegaæ pewnym
zmianom. Niektórzy autorzy postuluj¹, aby termin „genomika ¿ywieniowa” (nutritional genomics) obejmowa³ zarówno nutrigenomikê jak i nutrigenetykê (2). Inni u¿ywaj¹ zamiennie terminów „nutritional genomics” i „nutrigenomics” (3).
Centrum Doskona³oœci Genomiki ¯ywieniowej na Uniwersytecie Stanu Kalifornia
w Davis (Center of Excellence for Nutritional Genomics at the University of California at Davis. http://nutrigenomics.ucdavis.edu) zdefiniowa³o obszary zainteresowañ
nutrigenomiki:
1) rodzaje diety, które w pewnych warunkach u niektórych osób mog¹ byæ czynnikami zwiêkszaj¹cymi ryzyko rozwoju chorób;
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2) zwi¹zki chemiczne powszechnie wystêpuj¹ce w diecie, które mog¹ dzia³aæ
bezpoœrednio lub poœrednio na genom, zmieniaj¹c strukturê chromatyny i/lub ekspresjê genów;
3) równowaga pomiêdzy stanem fizjologicznym i patologicznym zale¿na od indywidualnych uwarunkowañ genetycznych oraz sk³adników diety;
4) geny, których ekspresja jest regulowana przez sk³adniki diety – w procesie
powstawania i progresji chorób przewlek³ych odgrywaj¹ one znacz¹c¹ rolê;
5) wykorzystanie wiedzy na temat genotypu pacjenta, jego zapotrzebowania na
okreœlone bioaktywne sk³adniki diety oraz jego nawyków ¿ywieniowych (tzw. dieta
personalizowana) w celu zapobiegania, ³agodzenia lub leczenia chorób przewlek³ych.
Analiza tych zale¿noœci pozwala sformu³owaæ tezê, ¿e w celu zapobiegania chorobie lub przywracania homeostazy mo¿na, a nawet nale¿y stosowaæ odpowiednio
dobran¹ dietê. Sposób ¿ywienia oraz farmakologia mog¹ stanowiæ uzupe³niaj¹ce siê
nawzajem podejœcia w usuwaniu lub leczeniu, odpowiednio, stresu metabolicznego
lub syndromu metabolicznego (4). Realizacja tej tezy wymaga identyfikacji wczesnych markerów stresu metabolicznego lub choroby oraz opracowania naukowych
zasad projektowania ¿ywnoœci funkcjonalnej i diety personalizowanej (4-5).
¯ywnoœæ funkcjonalna jest definiowana jako ¿ywnoœæ zmodyfikowana lub zawieraj¹ca modyfikowany sk³adnik, dziêki czemu mo¿e mieæ dzia³anie prozdrowotne, tzn. mo¿e wp³ywaæ na stan zdrowia konsumentów w sposób korzystny, ale inny
ni¿ to wynika z obecnoœci tradycyjnie pojmowanych sk³adników od¿ywczych, takich
jak bia³ka, wêglowodany i t³uszcze. Przyk³adem ¿ywnoœci funkcjonalnej mo¿e byæ
produkt wzbogacony w wapñ i w ten sposób hamuj¹cy rozwój osteoporozy, lub
produkt zawieraj¹cy zwiêkszon¹ iloœæ b³onnika, co mo¿e przeciwdzia³aæ rozwojowi
nowotworu jelita grubego. Coraz czêœciej termin ¿ywnoœæ funkcjonalna jest stosowany w stosunku do produktów zawieraj¹cych tak¿e inne sk³adniki, np. polinienasycone kwasy t³uszczowe omega-3 lub polifenole (5).
Jednak¿e dostarczenie naukowych dowodów na prozdrowotne dzia³anie ¿ywnoœci funkcjonalnej jest na ogó³ trudne. Niekiedy wyniki badañ s¹ niejednoznaczne;
nie uda³o siê np. udowodniæ korzystnego wp³ywu kwasów t³uszczowych omega-3
na zahamowanie rozwoju nowotworów, chorób uk³adu kr¹¿enia czy te¿ na d³ugoœæ
¿ycia ludzkiego (6). Jedn¹ z mo¿liwych przyczyn niejednoznacznych wyników jest
fakt, ¿e w dotychczasowych badaniach nie uwzglêdniano ró¿nic genetycznych pomiêdzy badanymi pacjentami. Innymi s³owy: kwasy omega-3 mog¹ redukowaæ ryzyko nowotworu lub chorób uk³adu kr¹¿enia u pewnej czêœci populacji, podczas gdy
u osób o innym genotypie nie da siê zaobserwowaæ korzystnego dzia³ania tych
zwi¹zków. Z jednej strony wa¿ne jest definiowanie tzw. grup kontrolnych w badaniach epidemiologicznych, a z drugiej konieczna staje siê identyfikacja molekularnych mechanizmów dzia³ania bioaktywnych sk³adników diety.
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2. Molekularne mechanizmy dzia³ania bioaktywnych sk³adników diety
Analizuj¹c molekularne mechanizmy dzia³ania bioaktywnych sk³adników diety,
nale¿y w pierwszej kolejnoœci uwzglêdniæ fakt, ¿e s¹ one niekiedy metabolizowane
w zró¿nicowany sposób ze wzglêdu na istnienie tzw. polimorfizmów genetycznych.
Identyfikacja, klasyfikacja i charakterystyka polimorfizmów jest zadaniem nutrigenetyki (ang. nutritional genetics) (7).
Niezale¿nie od polimorfizmów genetycznych, bioaktywne sk³adniki diety dzia³aj¹ przynajmniej na dwóch poziomach procesu ekspresji genów:
1) jako czynniki reguluj¹ce strukturê chromatyny, co decyduje o aktywacji lub represji procesu transkrypcji (ang. nutritional epigenetics) (7);
2) jako czynniki reguluj¹ce w sposób bezpoœredni aktywnoœæ receptorów j¹drowych i poœrednio poziom transkrypcji genów kontrolowanych przez te receptory,
które dzia³aj¹ jako czynniki transkrypcyjne (ang. nutritional transcriptomics) (7).
Istnieje tak¿e wiele danych œwiadcz¹cych o wp³ywie bioaktywnych sk³adników
diety na efektywnoœæ procesów naprawy DNA i stabilnoœæ genomu (8).

2.1. Zró¿nicowanie genetyczne populacji – polimorfizmy genetyczne
Koncepcja, ¿e choroba mo¿e byæ efektem zaburzenia równowagi w interakcjach
pomiêdzy genami a sk³adnikami diety nie jest niczym nowym. Pierwszy przyk³ad takiej
choroby (galaktozemii) zosta³ opisany w 1917 r., a kolejny (fenyloketonuria) w 1934 r.
Obie te choroby nale¿¹ do tzw. chorób jednogenowych. Do chwili obecnej zidentyfikowano ponad 1000 genów cz³owieka odpowiedzialnych za choroby jednogenowe
(1). Do chorób monogenowych nale¿y tak¿e rodzinna hipercholesterolemia, która objawia siê bardzo wysokim poziomem frakcji LDL cholesterolu (LDL-C). Oblicza siê, ¿e
na œwiecie cierpi na ni¹ ok. 10 mln osób, z czego ponad 80% pozostaje niezdiagnozowanych i nie stosuje ¿adnej terapii. Choroba ta jest spowodowana brakiem aktywnego
receptora LDL (LDLR), co powoduje zaburzenia w transporcie cz¹stek LDL-C do komórek i ich bardzo wysoki poziom w osoczu. Homozygoty pozbawione obu aktywnych alleli genu LDLR zdarzaj¹ siê raz na milion osób, ale heterozygoty pojawiaj¹ siê znacznie
czêœciej: raz na 500 osób. W obrêbie genu LDLR zidentyfikowano do tej pory ponad
800 mutacji, które s¹ przyczyn¹ wystêpowania bardzo zró¿nicowanych fenotypów. Co
wiêcej, przyczyn¹ zró¿nicowanego metabolizmu lipoprotein LDL mog¹ byæ tak¿e mutacje innych genów, co moduluje fenotyp LDLR+/-, dziêki czemu choroba przybiera
ciê¿sz¹ lub ³agodniejsz¹ postaæ. Objawy rodzinnej hipercholesterolemii zale¿¹ tak¿e
od diety; znane s¹ przypadki osób, które pomimo tej choroby prze¿y³y w dobrej formie nawet 70-80 lat. Obecnie pacjenci z rodzinn¹ hipercholesterolemi¹ przyjmuj¹ statyny, ale w niektórych krajach mo¿na je stosowaæ dopiero po ukoñczeniu przez pacjenta 18 roku ¿ycia. W tej sytuacji u dzieci i nastolatków obci¹¿onych mutacj¹ genu
LDLR szczególnie wa¿na jest odpowiednio dobrana dieta (9).
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Jednak¿e choroby uk³adu kr¹¿enia, cukrzyca, wiêkszoœæ przypadków oty³oœci,
nowotwory s¹ spowodowane skomplikowanymi interakcjami pomiêdzy wieloma genami i czynnikami œrodowiskowymi, spoœród których sk³adniki diety nale¿¹ do najwa¿niejszych. Analizê zale¿noœci pomiêdzy bioaktywnymi sk³adnikami diety i ekspresj¹ genów utrudnia dodatkowo zmiennoœæ genetyczna populacji spowodowana
istnieniem wielu polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP) oraz zró¿nicowanej liczby kopii genów (CNV, ang. Copy Number Variation lub CNP, ang. Copy Number
Polymorphism) (10).
Ocenia siê, ¿e genom ludzki zawiera ok. 10 milionów SNP – œrednio co 300 nukleotydów wystêpuje zmiana pojedynczego nukleotydu. Iloœæ CNP nie jest obecnie
znana – ocenia siê, ¿e liczba tego typu polimorfizmów wynosi kilkanaœcie tysiêcy.
Zmiennoœæ genetyczna jest w znacznym stopniu efektem adaptacji organizmów do
¿ycia w niesprzyjaj¹cych warunkach, w tym do niedostatecznej iloœci ¿ywnoœci lub
¿ywnoœci toksycznej. SNP s¹ efektem pojawiania siê mutacji pojedynczych nukleotydów w DNA i ekspansji tych mutacji w obrêbie populacji. Dostêpnoœæ i rodzaj ¿ywnoœci wp³ywaj¹ na oba te procesy, np. niedobory witamin z grupy B powoduj¹ zaburzenia w procesie syntezy DNA, niekorzystnie wp³ywaj¹ na stabilnoœæ genomu
i zwiêkszaj¹ czêstoœæ mutacji. O tym, które z tych mutacji zostan¹ utrwalone, a zatem o ich selekcji decyduje œrodowisko poprzez dostêpnoœæ okreœlonego rodzaju
¿ywnoœci. Tak na przyk³ad zdolnoœæ doros³ych osobników do trawienia laktozy
(uwarunkowana pojawieniem siê odpowiednich SNP w genie laktazy) jest cech¹ tych
spo³ecznoœci, które mia³y czêsto, z racji mrozów lub suszy, utrudniony dostêp do
¿ywnoœci, ale uda³o im siê udomowiæ i hodowaæ byd³o (Europa, Afryka), natomiast
nie wystêpuje w grupach etnicznych, które takiej hodowli nie prowadzi³y (np. Japoñczycy) (11). Dlatego zmiennoœæ genetyczna danej populacji zale¿y w du¿ym stopniu
od historii jej migracji z rejonów po³udniowej Afryki, etapów rozwoju cywilizacyjnego, zamieszkiwanego obecnie regionu geograficznego oraz stopnia jej izolacji
w stosunku do innych subpopulacji.

2.1.1. Reduktaza metylenotetrahydrofolianowa – MTHFR
W jaki sposób polimorfizm pojedynczego nukleotydu mo¿e zmieniaæ aktywnoœæ
enzymu i jak ten efekt przek³ada siê na metabolizm komórkowy i stabilnoœæ genomu? Przyk³adem najczêœciej cytowanym w literaturze jest polimorfizm genu koduj¹cego reduktazê metylenotetrahydrofolianow¹ (MTHFR). Polimorfizm pojedynczego nukleotydu w genie MTHFR (C667®T) powoduje spadek aktywnoœci enzymu,
który katalizuje konwersjê metylenotetrahydrofolianu do metylotetrahydro-folianu.
Reakcja jest zale¿na m.in. od ryboflawiny (witaminy B2), która jest kofaktorem
MTHFR (2).
Metylotetrahydrofolian jest niezbêdny jako donor grupy metylowej w reakcji
konwersji homocysteiny do metioniny. Z tego wniosek, ¿e SNP C667®T u homozyBIOTECHNOLOGIA 4 (87) 9-34 2009
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got TT jest odpowiedzialny za ni¿sz¹ aktywnoœæ enzymu MTHFR, wzrost poziomu
homocysteiny (o 14-21%) oraz obni¿enie poziomu metioniny. Z kolei pochodna metioniny (S-adenozylometionina) jest niezbêdna jako donor grupy metylowej w reakcjach metylacji cytozyny w DNA oraz reakcjach metylacji reszt lizyny w bia³kach histonowych. Zarówno metylacja cytozyny, jak i metylacja bia³ek histonowych s¹ elementami tzw. epigenetycznej regulacji transkrypcji, czyli jednego z mechanizmów
odpowiedzialnych za regulacjê ekspresji genów (patrz rozdz. 2.2). Tak zatem SNP
C667®T mo¿e powodowaæ niekorzystny wzrost poziomu homocysteiny i spadek
poziomu metioniny oraz S-adenozylometioniny, co mo¿e negatywnie wp³ywaæ na
poziom metylacji cytozyny w DNA oraz/lub poziom metylacji histonów i w ten sposób zaburzaæ proces ekspresji genów, nie mówi¹c ju¿ o innych, niekorzystnych
skutkach podwy¿szonego poziomu homocysteiny (czynnik ryzyka w chorobach
uk³adu kr¹¿enia).
Obni¿ona aktywnoœæ reduktazy MTHFR mo¿e byæ zwi¹zana z jednej strony
z wiêkszym ryzykiem defektów cewy nerwowej, zespo³u Downa oraz zmian nowotworowych nab³onka szyjki macicy, a z drugiej stwierdzono korelacjê pomiêdzy polimorfizmem C667®T i zmniejszonym ryzykiem innych nowotworów, np. bia³aczek
oraz raka jelita grubego i odbytu. Obni¿on¹ aktywnoœæ MTHFR mo¿na rekompensowaæ poprzez suplementacjê diety ryboflawin¹ lub kwasem foliowym (12), ale SNP
C667®T wystêpuje tylko (lub a¿) u kilkunastu procent spo³eczeñstwa. Co wiêcej,
iloœæ homozygot TT maj¹cych ten polimorfizm w obu allelach genu MTHFR jest odmienna w ró¿nych populacjach. Nawet w krajach Europy zró¿nicowanie pod wzglêdem procentowego udzia³u homozygot TT jest znaczne (2). St¹d powstaje pytanie:
czy suplementacja diety ryboflawin¹ lub kwasem foliowym jest uzasadniona, a jeœli
tak – to dla jakiej grupy osób? Odpowiedzi na te pytania poszukiwano niedawno
w japoñsko-australijskim zespole M. Fenecha (12) (patrz rozdz. 2.5).

2.1.2. Apolipoproteina A – APOA
Wœród zale¿nych od diety chorób przewlek³ych pierwsze miejsce zajmuj¹ obecnie choroby uk³adu kr¹¿enia (CVD, ang. Cardiovascular Disease). Zgodnie z wynikami
najnowszych badañ, choroby te rozwijaj¹ siê jako efekt nie tylko zbyt wysokiego
poziomu cholesterolu, ale tak¿e jako rezultat procesów zapalnych, zale¿nych od
obecnoœci prozapalnych mediatorów, do których nale¿¹ m.in. cytokiny, reaktywne
formy tlenu, prostaglandyny, prostacykliny, tromboksany oraz leukotrieny. Te ostatnie cztery grupy zwi¹zków (tzw. eikozanoidy) s¹ pochodnymi wielonienasyconych
kwasów t³uszczowych omega-6 lub omega-3 (PUFA). Eikozanoidy pochodz¹ce od
kwasów omega-6 promuj¹ procesy zapalne w wiêkszym stopniu ni¿ pochodne kwasów omega-3, które s¹ pod tym wzglêdem mniej aktywne lub nawet hamuj¹ procesy
zapalne. Kwasy omega-3 s¹ ligandami czynników transkrypcyjnych, które wi¹¿¹ siê
z okreœlonymi sekwencjami DNA i obni¿aj¹ transkrypcjê genów koduj¹cych bia³ka
14

PRACE PRZEGL¥DOWE

Koncepcje nutrigenomiki

prozapalne. Jednak biologiczne skutki dzia³ania wielonienasyconych kwasów
t³uszczowych s¹ niejednoznaczne: w pewnych sytuacjach mog¹ promowaæ powstawanie reaktywnych form tlenu, co jest uwa¿ane za zjawisko niekorzystne (5).

Tabela 1
Czêstoœæ wystêpowania genotypu MTHFR C667®T w ró¿nych grupach etnicznych (2)
Grupa etniczna

(%) udzia³ homozygot TT w populacji

Meksykanie

27-35

Brazylijczycy

7

Afrykañczycy z regionu Sahary

0-1,5

Afroamerykanie

2

¯ydzi zamieszkali w Jemenie

2

Toskañczycy

30

Irlandczycy

6

Duñczycy

5

Japoñczycy

19

Pakistañczycy

4

Chiñczycy

16

Ostatnio wykazano, ¿e skutki dzia³ania wielonienasyconych kwasów t³uszczowych zale¿¹ od genotypu, a konkretnie od allelu genu koduj¹cego receptor j¹drowy
PPAR-a, dzia³aj¹cy jako czynnik transkrypcyjny. Polimorfizm pojedynczego nukleotydu w kodonie 162 genu koduj¹cego PPAR-a sprawia, ¿e wi¹¿¹ce siê do niego
PUFA powoduj¹ spadek stê¿enia trójglicerydów w osoczu, podczas gdy wi¹zanie siê
PUFA do czynnika PPAR-a kodowanego przez „normalny” gen nie powoduje zmiany
poziomu trójglicerydów w osoczu (5).
W œwiadomoœci spo³ecznej istnieje przekonanie, ¿e wzrost poziomu HDL oraz
spadek poziomu LDL obni¿aj¹ ryzyko chorób uk³adu kr¹¿enia. Co wiêcej, panuje
opinia, ¿e niekorzystny dla organizmu spadek poziomu HDL ma zwi¹zek z wiêkszym spo¿yciem wielonienasyconych kwasów t³uszczowych (13). Tymczasem w najnowszych badaniach wykazano, ¿e poziom HDL jest zale¿ny nie tylko od stê¿enia
PUFA w osoczu, ale tak¿e od allelu genu APO A1 koduj¹cego apolipoproteinê A1 –
bia³ko wchodz¹ce w sk³ad cz¹steczek HDL. Bia³ko to odgrywa istotn¹ rolê w metabolizmie lipidów. W genie koduj¹cym apolipoproteinê A1, w pozycji 75 powy¿ej
miejsca startu transkrypcji wystêpuje czasami polimorfizm pojedynczego nukleotydu okreœlany jako -75G®-75A. Okaza³o siê, ¿e rodzaj allelu genu APO A1 ma wp³yw
na poziom cz¹steczek HDL u kobiet: dla nosicielek allelu -75G/A oraz allelu -75A/A,
wiêksze spo¿ycie wielonienasyconych kwasów t³uszczowych by³o korzystne i powoBIOTECHNOLOGIA 4 (87) 9-34 2009
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dowa³o wzrost poziomu HDL, w przeciwieñstwie do kobiet, które by³y nosicielkami
allelu -75G/G. Genotyp GG jest dla kobiet niekorzystny, poniewa¿ jego wystêpowanie jest skorelowane ze spadkiem poziomu HDL przy wzrastaj¹cym spo¿yciu wielonienasyconych kwasów t³uszczowych (3,13).

2.1.3. Gen lipazy w¹trobowej – LIPC
W ostatnich latach zidentyfikowano kilkanaœcie genów koduj¹cych bia³ka zwi¹zane z metabolizmem lipidów. W obrêbie tych genów odkryto tak¿e kilka polimorfizmów pojedynczego nukleotydu, wykazuj¹cych znaczny wp³yw na poziom lipoprotein w osoczu oraz ewentualne ryzyko chorób uk³adu kr¹¿enia. Bardzo du¿e
osi¹gniêcia na tym polu nutrigenomiki ma J. Ordovas i jego zespó³ z Tufts University
w Bostonie (13). Jednym z takich genów jest gen LIPC koduj¹cy enzym o nazwie lipaza w¹trobowa (HL, ang. Hepatic Lipase). Enzym ten degraduje trójglicerydy oraz fosfolipidy lipoprotein osocza. Obni¿ona ekspresja genu LIPC jest skorelowana z podwy¿szonym poziomem frakcji HDL w osoczu, podczas gdy jego nadekspresja obni¿a
poziom tej frakcji. Poziom ekspresji genu LIPC zale¿y od polimorfizmu w sekwencji
promotorowej: -514C®T. Homozygoty CC maj¹ ni¿szy poziom frakcji HDL ni¿ heterozygoty CT, natomiast najwy¿szy poziom HDL odnotowano w osoczu homozygot
TT, poniewa¿ polimorfizm -514C®T powoduje zmniejszenie ekspresji genu LIPC.
Mo¿na by³oby s¹dziæ, ¿e homozygoty TT s¹ uprzywilejowane w stosunku do homozygot CC i heterozygot CT, poniewa¿ maj¹ podwy¿szony poziom dobroczynnej frakcji HDL. Tymczasem okaza³o siê, ¿e na interakcje pomiêdzy ekspresj¹ genu LIPC
a poziomem HDL du¿y wp³yw ma dieta, a dok³adniej iloœæ i rodzaj spo¿ywanego
t³uszczu. Opisana prawid³owoœæ ma miejsce wówczas, gdy t³uszcz zawarty w diecie
odpowiada mniej ni¿ 30% zapotrzebowania organizmu na energiê. W przypadku
diety wysokot³uszczowej, gdy spo¿yty t³uszcz stanowi >30% zapotrzebowania
energetycznego homozygot TT, z nieznanej przyczyny, poziom frakcji HDL spada
u nich poni¿ej poziomu oznaczanego u homozygot CC i heterozygot CT (13).

2.1.4. Enzym konwertuj¹cy angiotensynê I do angiotensyny II – ACE
Kolejnym potwierdzeniem znaczenia SNP w oddzia³ywaniach pomiêdzy bioaktywnymi sk³adnikami diety a genami, s¹ wyniki badañ przeprowadzonych w Singapurze: uczestniczy³y w nich kobiety leczone z powodu raka piersi, u których stwierdzono zró¿nicowany genetycznie poziom (oraz aktywnoœæ) enzymu konwertuj¹cego
angiotensynê I do angiotensyny II (ACE, ang. Angiotensin Converting Enzyme) (14). Allel genu zawieraj¹cy 287-nukleotydow¹ sekwencjê typu Alu w intronie 16 (genotyp I
– od s³owa insertion) oraz SNP A240 (deoksyadenozyna w pozycji 240 genu ACE) odpowiada za ni¿szy o 50% poziom enzymu ACE w osoczu. Allel pozbawiony tej
16
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287-nukleotydowej wstawki (genotyp D – od s³owa deletion) oraz z tymidyn¹ w pozycji 240 (A240®T) jest odpowiedzialny za podwy¿szony poziom tego enzymu
w osoczu. Korzystn¹ korelacjê pomiêdzy spo¿ywaniem zielonej herbaty (polifenoli
zielonej herbaty) i mniejszym ryzykiem raka piersi stwierdzono u kobiet, które
mia³y uwarunkowan¹ genetycznie wysok¹ aktywnoœæ ACE (genotyp DD oraz SNP
A240®T). U kobiet z nisk¹ aktywnoœci¹ tego enzymu nie stwierdzono ¿adnego
dzia³ania zielonej herbaty (14). Autorzy traktuj¹ wyniki swoich kilkuletnich badañ
jako wstêpne i wymagaj¹ce potwierdzenia.

2.2. Wp³yw sk³adników diety na epigenetyczn¹ regulacjê ekspresji genów
Termin „epigenetyka” oznacza dziedziczne zmiany w organizacji chromatyny
i ekspresji genów – zmiany, które nie s¹ zakodowane w sekwencji DNA. Epigenetyczna informacja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie i od niej zale¿y poziom ekspresji genów. Zmiany ekspresji genów s¹ wywo³ywane przez szeroko rozumiane sygna³y z otoczenia, w tym przez bioaktywne sk³adniki diety (15-16). Mimo
¿e udzia³ bioaktywnych sk³adników diety w tzw. epigenetycznej regulacji transkrypcji zaczêto badaæ stosunkowo niedawno, a wyników jest niewiele, ich spektakularny
charakter sprawi³, i¿ budz¹ coraz wiêksze zainteresowanie.
O stopniu aktywnoœci transkrypcyjnej genu decyduje poziom metylacji DNA oraz
modyfikacje bia³ek histonowych wchodz¹cych w sk³ad chromatyny. Metylacji katalizowanej przez metylotransferazy DNA (DNMT) podlega ok. 75% reszt cytozyny wystêpuj¹cej w dinukleotydowych sekwencjach CpG. Spoœród kilku znanych metylotransferaz DNA, DNMT3A i DNMT3B s¹ odpowiedzialne za metylowanie DNA w procesie embriogenezy, poniewa¿ po zap³odnieniu i utworzeniu zygoty nastêpuje znaczna demetylacja DNA wniesionego przez gamety, po czym pocz¹wszy od etapu blastocysty nastêpuje tkankowo-specyficzna metylacja de nowo (17). Z tego powodu we
wczesnym etapie embriogenezy dieta matki i œrodowisko mog¹ mieæ du¿y wp³yw na
profil metylacji, a zaburzenia tego procesu mog¹ prowadziæ do utrwalenia nieprawid³owego profilu metylacji DNA. Metylotransferaza DNMT1 jest z kolei odpowiedzialna za „kopiowanie” profilu metylacji w nowo syntezowanych niciach DNA, powstaj¹cych w procesie replikacji (18). Obecnoœæ metylowanych sekwencji CpG
w okreœlonych regionach promotorowych oznacza „wyciszenie” transkrypcji odpowiednich genów. Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e sekwencje CpG stanowi¹ tylko 1% genomu, zamiast oczekiwanych 6% (CpG jest jednym z 16 mo¿liwych dinukleotydów,
a 1/16 to ok. 6%). Istniej¹ przypuszczenia, ¿e poziom sekwencji CpG jest zredukowany ze wzglêdu na mutagenny charakter metylowanej cytozyny, która powoduje
tranzycje C:G®T:A. Aktywne transkrypcyjnie geny znajduj¹ siê pod kontrol¹ promotorów zawieraj¹cych tzw. wyspy CpG. S¹ to bogate w guaninê i cytozynê fragmenty
DNA wolne od metylowanych reszt cytozyny, licz¹ce od 500 do 4000 par zasad. Genom ludzki zawiera ok. 29 000 wysp CpG; s¹ one zwi¹zane z ok. 60% genów (18).
BIOTECHNOLOGIA 4 (87) 9-34 2009
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Nieprawid³owa metylacja DNA polega na hipermetylacji lub hipometylacji wysp
CpG. Hipermetylacja prowadzi do represji transkrypcji, natomiast hipometylacja
wywo³uje aktywacjê transkrypcji tych genów, które powinny pozostaæ wyciszone.
Hipermetylacja DNA mo¿e wystêpowaæ w regionach promotorowych genów supresorowych i hamowaæ ich ekspresjê (epigenetyczne wyciszanie). Z kolei hipometylacja DNA wystêpuje w wielu rodzajach nowotworów i prawdopodobnie wywo³uje aktywacjê protoonkogenów, ale mechanizm tego procesu nie jest znany (18). Istniej¹
opinie, ¿e metylacja DNA ma chroniæ genom przed transpozonami, endogennymi sekwencjami retrowirusowymi i innymi rozproszonymi sekwencjami powtórzonymi.
Zmiany profilu metylacji DNA zmieniaj¹ siê pod wp³ywem diety, polimorfizmów pojedynczego nukleotydu w okreœlonych genach oraz ekspozycji na czynniki œrodowiskowe. Niedobory kwasu foliowego, metioniny lub selenu mog¹ powodowaæ hipometylacjê DNA, co z kolei mo¿e prowadziæ do niew³aœciwej ekspresji genów oraz
niestabilnoœci genetycznej.
Epigenetyczna regulacja transkrypcji jest zale¿na nie tylko od metylacji DNA, ale
tak¿e od modyfikacji bia³ek histonowych. Metylacja, acetylacja oraz fosforylacja
N-koñcowych fragmentów tych bia³ek zmienia strukturê chromatyny czyni¹c j¹ bardziej rozproszon¹, co u³atwia dostêp polimerazy RNA i czynników transkrypcyjnych
do promotorów okreœlonych genów. Generalnie, acetylacja histonów prowadzi do
bardziej otwartej czy te¿ rozproszonej struktury chromatyny, podczas gdy deacetylacja prowadzi do powstania heterochromatyny i wyciszania genów. Ten swoisty
„kod histonowy” znacznie zwiêksza potencja³ informacyjny DNA. Rodzajem ³¹cznika
pomiêdzy metylowanymi fragmentami DNA a enzymami odpowiedzialnymi za deacetylacjê histonów s¹ bia³ka MBD (ang. Methyl-CpG Binding Proteins), które wi¹¿¹ siê
do metylowanych sekwencji DNA, a nastêpnie „mobilizuj¹” i „przyci¹gaj¹” w te rejony enzymy katalizuj¹ce proces deacetylacji histonów (HDAC, ang. Histone Deacetylase). W ten sposób metylowanie cytozyny oraz deacetylacja histonów s¹ ze sob¹
powi¹zane (19).
Nieprawid³owy profil modyfikacji DNA oraz histonów mo¿e byæ przyczyn¹ wielu
chorób, pocz¹wszy od chorób nowotworowych, przez metaboliczne, a koñcz¹c na
chorobach neurodegeneracyjnych. Zainteresowanie epigenetyczn¹ regulacj¹ transkrypcji wynika nie tylko z przyczyn poznawczych, ale tak¿e z potrzeby poszukiwania nowych rodzajów terapii. Wiele sk³adników diety w sposób bezpoœredni lub poœredni wp³ywa na proces modyfikacji histonów lub metylacji DNA, co prowadzi do
zmian w strukturze chromatyny, odpowiedzialnych za hamowanie lub aktywacjê
procesu transkrypcji genów (20). Fakt, ¿e bioaktywne sk³adniki diety pe³ni¹ nie tylko funkcjê surowca do produkcji energii, ale odgrywaj¹ podstawow¹ rolê w procesie regulacji ekspresji genów nietrudno wyjaœniæ na gruncie teorii ewolucji. Genomy
zwierz¹t, a w ci¹gu ostatnich kilku milionów lat tak¿e genomy ludzkie, by³y nara¿one na dzia³anie substancji pochodzenia roœlinnego lub zwierzêcego, tote¿ wiele
genów cz³owieka ewoluowa³o w sposób zale¿ny od tych zwi¹zków i w odpowiedzi
na ich obecnoœæ w diecie.
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W dotychczasowych badaniach wskazuje siê, ¿e kwas foliowy, selen, genisteina
(fitoestrogen soi), polifenole, a tak¿e arsen maj¹ wp³yw na poziom metylacji DNA
(21). Kwas foliowy jest niezbêdny dla normalnej syntezy DNA, poniewa¿ konwersja
deoksyurydylanu do tymidylanu wymaga redukcji 5,10-metylenotetrahydrofolianu
do 5-metylotetrahydrofolianu katalizowanej przez reduktazê metylenotetrahydrofolianow¹ (MTHFR). Efektem niskiego poziomu kwasu foliowego mo¿e byæ równie¿
zaburzona metylacja DNA. Dieta pozbawiona kwasu foliowego, metioniny (jako prekursora S-adenozylometioniny, która jest donorem grup metylowych), choliny i witaminy B12 prowadzi³a u zwierz¹t doœwiadczalnych do hipometylacji DNA wielu genów, jak równie¿ do hipermetylacji DNA niektórych genów w hepatocytach. Stosunkowo wczeœnie, bo ju¿ w po³owie lat 90. ubieg³ego wieku dostrze¿ono zwi¹zek pomiêdzy polimorfizmami SNP w genie koduj¹cym MTHFR (C677T oraz A1298C), obni¿on¹ aktywnoœci¹ tego enzymu oraz deficytem donorów grup metylowych (22).
Polimorfizmy genu MTHFR powoduj¹ zmieniony metabolizm kwasu foliowego
i jego pochodnych, zwiêkszony poziom homocysteiny oraz hipometylacjê DNA. Wyniki kilku badañ interwencyjnych wskazuj¹, ¿e suplementacja diety kwasem foliowym nie zmienia poziomu metylacji DNA lub zmiany s¹ niewielkie. Pojawi³y siê tak¿e obserwacje œwiadcz¹ce o tym, ¿e niski poziom kwasu foliowego w diecie chroni³
zwierzêta doœwiadczalne przed rakiem jelita grubego. Do podobnych konkluzji doszli van Guelpen i wsp. na podstawie badañ populacji szwedzkiej (23).
W przeprowadzonych badaniach in vitro oraz in vivo wskazuje siê, ¿e poziom metylacji DNA zale¿y tak¿e od selenu. Dieta pozbawiona selenu prowadzi do hipometylacji DNA w w¹trobie i jelicie grubym. Mechanizm dzia³ania selenu i jego wp³yw na
poziom metylacji DNA nie s¹ dok³adnie znane. Wzrost poziomu selenu zmniejsza
poziom homocysteiny i korzystnie zmienia stosunek S-adenozylometioniny (SAM)
i S-adenozylohomocysteiny (SAH), co z kolei zwiêksza efektywnoœæ procesu metylacji cytozyny (24).
Wœród zwi¹zków pochodzenia roœlinnego jest wiele takich, które moduluj¹ aktywnoœæ metylotransferaz DNA (DNMT). Jednym z nich jest EGCG – galusan epigallokatechiny. W wielu eksperymentach wykazano, ¿e w zakresie stê¿eñ 0,2-20 mM
zwi¹zek ten hamuje DNMT wi¹¿¹c siê bezpoœrednio z centrum aktywnym enzymu.
Podane stê¿enia s¹ osi¹galne zarówno w przewodzie pokarmowym, jak i w osoczu.
Równie¿ inne katechiny i polifenole hamuj¹ aktywnoœæ metylotransferaz DNA,
wœród nich katechina, epigallokatechina i epikatechina oraz kwercetyna, fisetina
i myricetyna. Byæ mo¿e aktywnoœæ tych zwi¹zków wynika st¹d, ¿e konkuruj¹ one
z cytozyn¹ o grupy metylowe, poniewa¿ mog¹ byæ metylowane przez metylotransferazê katecholow¹ (COMT, ang. Catechol-O-Methyltransferase), a to mo¿e prowadziæ do
uszczuplenia puli donorów grup metylowych i zaburzeñ w procesie metylacji DNA
(22).
Sk³adniki diety mog¹ tak¿e zmieniaæ aktywnoœæ deacetylaz histonowych (HDAC).
Do inhibitorów tej klasy enzymów nale¿¹: maœlany, siarczek diallilu (Ÿród³o: czosnek), sulforafan (Ÿród³o: broku³y) (25). Jednak¿e resweratrol (obecny w winogroBIOTECHNOLOGIA 4 (87) 9-34 2009
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nach, czerwonym winie, itd.) jest aktywatorem enzymu SIRT1 nale¿¹cego do tzw.
sirtuin (SIRT1-7), które s¹ okreœlane jako deacetylazy bia³kowe, poniewa¿ spectrum
ich substratów wykracza daleko poza histony (26). Sirtuina SIRT1 obni¿a aktywnoœæ
bia³ka p53, deacetyluje receptor PPARg oraz jego koaktywator 1a, co u³atwia metabolizm t³uszczów. Ponadto SIRT1 korzystnie reguluje sekrecjê insuliny oraz zwiêksza liczbê i wielkoœæ mitochondriów, aktywuj¹c metabolizm komórkowy. Czynnikiem aktywuj¹cym sirtuiny jest tak¿e niskokaloryczna dieta (albo ograniczenie iloœci
kalorii; CR, ang. Calorie Restriction) i wysi³ek fizyczny (27-28). Resweratrol móg³by
pomóc w zapobieganiu oty³oœci oraz negatywnym objawom procesu starzenia, ale
jego niska biodostêpnoœæ i mo¿liwoœæ oddzia³ywania z wieloma innymi ni¿ SIRT1
cz¹steczkami docelowymi ogranicza jego aktywnoœæ biologiczn¹. St¹d ci¹g³a potrzeba poszukiwañ innych, podobnych do resweratrolu, aktywatorów sirtuin
(29-30).
Badania dotycz¹ce wp³ywu diety na zmiany epigenetyczne s¹ trudne. Do niedawna dodatkowym utrudnieniem by³ brak odpowiedniego modelu do badañ in vivo.
Obecnie takim modelem s¹ ¿ó³te myszy agouti. Gen odpowiedzialny za ¿ó³ty kolor
ich futerka koduje cz¹steczkê sygna³ow¹, która stymuluje produkcjê ¿ó³tego pigmentu. Allele genu agouti odpowiadaj¹ce za ¿ó³ty kolor powstaj¹ spontanicznie
w wyniku insercji retrotranspozonu w obrêbie locus agouti. ¯ó³te myszy s¹ podatne
na nowotwory i oty³oœæ, co, jak siê wydaje, jest skorelowane z obecnoœci¹ retrotranspozonu. Okaza³o siê, ¿e mo¿na „wyciszyæ” aktywnoœæ retrotranspozonu zwiêkszaj¹c udzia³ donorów grup metylowych w diecie myszy (kwas foliowy, witamina
B12 oraz cholina). Zaobserwowano wyraŸn¹ zale¿noœæ pomiêdzy tego typu diet¹,
zwiêkszonym poziomem metylacji DNA w obrêbie retrotranspozonu oraz coraz bardziej br¹zowym kolorem futerka myszy i normaln¹ wag¹ (bez objawów oty³oœci).
Myszy agouti sta³y siê obiektem badañ w wielu laboratoriach biologii molekularnej
i nutrigenomiki. Szczególnie interesuj¹ce s¹ wyniki badañ nad wp³ywem diety matek agouti na kolor futerka i fenotyp ich potomstwa (31-33).

2.3. Wp³yw bioaktywnych sk³adników diety na aktywnoœæ receptorów j¹drowych i regulacjê transkrypcji
Bioaktywne sk³adniki diety mog¹ wp³ywaæ na proces ekspresji genów w sposób
bezpoœredni, dzia³aj¹c jako ligandy receptorów j¹drowych. Bia³ka te wystêpuj¹
w cytoplazmie, ale zwi¹zane z odpowiednimi ligandami wnikaj¹ do j¹dra komórkowego i wi¹¿¹ siê z okreœlonymi sekwencjami nukleotydów po³o¿onymi na nici DNA
w s¹siedztwie promotora. W ten sposób receptory j¹drowe staj¹ siê czynnikami
transkrypcyjnymi; zwi¹zane z DNA mog¹ stanowiæ rodzaj platformy dla innych bia³ek uczestnicz¹cych w procesie regulacji transkrypcji; s¹ to korepresory hamuj¹ce
proces transkrypcji lub koaktywatory zdolne do aktywacji tego procesu (34). Kompleksy receptorów j¹drowych i korepresorów poœrednio lub bezpoœrednio katali20
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zuj¹ procesy modyfikacji bia³ek histonowych wchodz¹cych wraz z DNA w sk³ad
chromatyny (deacetylacja, demetylacja, defosforylacja), co prowadzi do jej kondensacji i represji transkrypcji. Jednak¿e receptory j¹drowe mog¹ tak¿e wi¹zaæ siê z koaktywatorami, które z kolei katalizuj¹ proces dekondensacji chromatyny. Utworzenie tzw. rozproszonej chromatyny jest niezbêdne do rozpoczêcia transkrypcji, poniewa¿ ogólne czynniki transkrypcyjne i polimeraza RNA musz¹ mieæ dostêp do promotora i innych sekwencji DNA reguluj¹cych proces syntezy RNA.

Tabela 2
Niektóre receptory j¹drowe i ich ligandy (wg 34-35)
Receptory hormonów sterydowych (klasyczne receptory j¹drowe) i ich ligandy
receptor glukokortykoidów (GR)

glukokortykoidy

receptor mineralokortykoidów (MR)

mineralokortykoidy

receptor progesteronu (PR)

progesteron

receptor androgenów (AR)

androgeny

receptory estrogenów (ERa, ERb)

estrogeny

TR a, b

trójjodotyronina

RXR a, b, g

kwas 9-cis-retinowy

RAR a, b, g

kwasy retinowe (np. ATRA)

VDR

1a, 25-dihydroksywitamina D3, kwasy ¿ó³ciowe
receptory sensorowe

PPAR a, b, g

kwasy t³uszczowe, eikozanoidy

LXR a, b

oksysterole

FXR

kwasy ¿ó³ciowe

PXR

ksenobiotyki (w tym leki), steroidy, kwasy ¿ó³ciowe

CAR

ksenobiotyki (w tym leki), steroidy

RAR – receptor retinoidów, VDR – receptor witaminy D, LXR, ang. Liver X Receptor; FXR, ang. Farnesoid X Receptor,
PXR, ang. Pregnane X Receptor, CAR, ang. Constitutive Androstane Receptor; ATRA, ang. All Trans-Retinoic Acid. Pogrubion¹ czcionk¹ zaznaczono receptory tworz¹ce heterodimery z receptorem RXR.

Na podstawie analizy genomu ludzkiego wykazano istnienie genów koduj¹cych
48 receptorów j¹drowych. Czêœæ z nich istnieje w postaci kilku izoform. W tabeli 2
podano przyk³ady najlepiej poznanych receptorów j¹drowych. Czêœæ z nich to tzw.
klasyczne receptory j¹drowe o wysokim powinowactwie do ligandów, którymi s¹
m.in. glukokortykoidy, mineralokortykoidy, hormony sterydowe, kwas retinowy,
hormony tarczycy oraz witamina D. Niektóre spoœród receptorów klasycznych mog¹
byæ aktywowane przez bioaktywne sk³adniki diety, np. receptor estrogenów (ER)
oraz receptor androgenu (AR) s¹ aktywowane przez izoflawony soi (genisteinê i daiBIOTECHNOLOGIA 4 (87) 9-34 2009
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dzeinê), prawdopodobnie ze wzglêdu na ich podobieñstwo strukturalne do tych
hormonów (36). Analiza oddzia³ywañ bioaktywnych zwi¹zków pochodzenia roœlinnego i receptorów j¹drowych jest trudna, a wyniki s¹ czasami niejednoznaczne, poniewa¿ niektóre substancje, np. izoflawony soi, mog¹ aktywowaæ kilka ró¿nych receptorów j¹drowych (37).
Druga grupa receptorów j¹drowych to tzw. receptory sensorowe. Maj¹ one niskie powinowactwo do swoich ligandów, ale mog¹ wi¹zaæ siê z wieloma substancjami obecnymi w ¿ywnoœci. Do ligandów nale¿¹ substraty oraz produkty poœrednie
i koñcowe szlaków metabolicznych, np. kwasy t³uszczowe, oksysterole, eikozanoidy, witaminy, ale tak¿e substancje kancerogenne i toksyny. Z punktu widzenia nutrigenomiki receptory sensorowe s¹ najbardziej interesuj¹c¹ grup¹ receptorów j¹drowych. S¹ nie tylko „sensorami” metabolicznego statusu komórek i organizmu,
ale przede wszystkim s¹ odpowiedzialne za metaboliczn¹ adaptacjê komórek, tkanek, organów i ca³ego organizmu. Do tej grupy nale¿¹ m.in. receptory PPAR, odpowiedzialne za metabolizm energetyczny oraz receptory LXR i FXR, które wraz z receptorem RXR s¹ œciœle zwi¹zane z metabolizmem cholesterolu. Receptor RXR wi¹¿¹c kwas 9-cis-retinowy zachowuje siê jak receptor klasyczny, ale kwas 9-cis-retinowy nie jest jego naturalnym ligandem – naturalny endogenny ligand tego receptora pozostaje nieznany. Receptorem specyficznym dla steroli i ksenobiotyków jest
receptor PXR (ang. Pregnane X Receptor), znany tak¿e jako SXR.
Receptory aktywowane proliferatorem peroksysomów (PPAR, ang. Peroxisome
Proliferator Activated Receptors – a, b, g) kontroluj¹ szlaki metaboliczne odpowiedzialne za metabolizm lipidów. Pierwszymi zidentyfikowanymi ligandami tych receptorów by³y substancje znane jako aktywatory proliferacji peroksysomów, st¹d
nazwa receptorów. PPARa jest obecny w tkankach wykazuj¹cych wysok¹ aktywnoœæ
w procesach degradacji t³uszczów: w¹trobie, miêœniach i br¹zowej tkance t³uszczowej, podczas gdy PPARg jest aktywny w bia³ej tkance t³uszczowej, jelicie, œledzionie
i miêœniach. Receptory te wi¹¿¹ siê z DNA jako heterodimery PPAR:RXR i rozpoznaj¹
specyficzn¹ sekwencjê z³o¿on¹ z dwóch heksamerów AGGTCA rozdzielonych jednym dowolnym nukleotydem (tzn. sekwencjê AGGTCAnAGGTCA). Obecnie wiadomo, ¿e receptory PPAR s¹ aktywowane przez wiele zwi¹zków chemicznych, do których nale¿¹ m.in. nienasycone kwasy t³uszczowe, niektóre eikozanoidy, a tak¿e herbicydy. Ligandami PPARa s¹ tak¿e fibraty (leki obni¿aj¹ce poziom cholesterolu i trójglicerydów), a ligandami receptora PPARg – tiazolidinediony zwiêkszaj¹ce wra¿liwoœæ w¹troby oraz komórek t³uszczowych na insulinê i stosowane jako leki przeciwcukrzycowe w leczeniu cukrzycy insulinoopornej. Dzia³ania receptorów PPARa
i PPARg s¹ ze sob¹ œciœle zwi¹zane: PPARa reguluje proces utleniania lipidów w komórkach w¹troby, a PPARg odpowiada za gromadzenie kwasów t³uszczowych w adipocytach (34). Na podstawie najnowszych wyników badañ wskazuje siê, ¿e zaburzenia w funkcjonowaniu receptorów PPAR maj¹ zwi¹zek nie tylko z cukrzyc¹ i oty³oœci¹, ale tak¿e indukuj¹ stany zapalne. Stosowane obecnie leki: fibraty i tiazolidinediony s¹ agonistami, odpowiednio, receptora PPARa i PPARg. Brak natomiast le22
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ków, które mia³yby podwójne dzia³anie, jako agoniœci jednoczeœnie obu tych receptorów. Badania kliniczne tego typu preparatów zosta³y wstrzymane ze wzglêdu na
toksycznoœæ badanych zwi¹zków. Tym bardziej istotne jest badanie zale¿noœci miêdzy dzia³aniem receptorów PPAR a diet¹, chocia¿ z³o¿onoœæ tych interakcji jest
ogromna, a wiedza na ich temat – niewielka (38).
Aktywacja receptorów j¹drowych prowadzi do inicjacji transkrypcji genów koduj¹cych enzymy odpowiedzialne za metabolizm ksenobiotyków, w tym leków oraz
bioaktywnych sk³adników diety. Istniej¹ 3 klasy tych enzymów: enzymy katalizuj¹ce
fazê aktywacji ksenobiotyków (faza I), enzymy odpowiedzialne za detoksykacjê aktywnych form ksenobiotyków (faza II) poprzez ³¹czenie ich (koniugacjê) z endogennymi akceptorami oraz enzymy katalizuj¹ce eliminacjê zneutralizowanych, nieaktywnych koniugatów z komórek (faza III). Substratami enzymów fazy I s¹ m.in. te
same zwi¹zki, które s¹ ligandami receptorów j¹drowych. Produkty dzia³ania enzymów fazy I staj¹ siê substratami enzymów fazy II, a utworzone przez nie koniugaty
s¹ rozpoznawane jako substraty przez bia³ka fazy III. W ten sposób niewielkie iloœci
ksenobiotyków (w tym kancerogenów), ró¿nego rodzaju produktów poœrednich
i metabolitów mog¹ indukowaæ ekspresjê enzymów, odpowiedzialnych za ich metabolizm, inaczej mówi¹c: w ten sposób uruchamiane s¹ mechanizmy adaptacyjne organizmu.
Receptor PXR rozpoznaje i wi¹¿e leki oraz ksenobiotyki (39). Wiele substancji
roœlinnych obecnych w warzywach, ekstraktach zió³ itp. mo¿e równie¿ aktywowaæ
ten receptor, np. hyperforyna, która jest aktywnym sk³adnikiem ekstraktu z dziurawca oraz leku przeciwdepresyjnego o nazwie Deprim, witamina E, sulforafan
obecny w broku³ach i innych warzywach kapustnych, genisteina oraz daidzeina
obecne w nasionach soi, b-karoten, witamina D (chocia¿ witamina D jest tak¿e specyficznym ligandem receptora VDR). W przypadku hyperforyny, taka aktywacja receptora PXR oznacza, ¿e stosowanie Deprimu mo¿e mieæ wp³yw na metabolizm innych leków za¿ywanych w tym samym czasie. Hyperforyna aktywuje receptor PXR,
który indukuje transkrypcjê genu koduj¹cego enzym fazy I o symbolu CYP3A (jest to
izoforma 3A cytochromu P450). Enzym ten metabolizuje ok. 50% leków przepisywanych na receptê, a zatem jego podwy¿szony poziom, bêd¹cy efektem dzia³ania hyperforyny, mo¿e mieæ wp³yw na skutecznoœæ dzia³ania innych leków.
Stosunkowo dobrze poznano mechanizm aktywacji czynnika transkrypcyjnego
Nrf2 przez izotiocyjaniany warzyw kapustnych, a wœród nich sulforafan obecny
w du¿ych iloœciach w kie³kach broku³ów. Mechanizm prozdrowotnego dzia³ania sulforafanu i izotiocyjanianów nale¿y do najlepiej poznanych i jest szeroko opisywany
(40-43). Czynnik Nrf2 nie nale¿y do receptorów j¹drowych, ale dzia³a w podobny
sposób: znajduje siê w cytoplazmie w kompleksie bia³kowym Keap1-Nrf2; uwolniony z niego wchodzi do j¹dra komórkowego, wi¹¿e siê z sekwencj¹ nukleotydów
okreœlan¹ jako ARE (ang. Antioxidant Response Element) i w ten sposób aktywuje proces transkrypcji genów znajduj¹cych siê pod kontrol¹ sekwencji ARE, tzn. genów
koduj¹cych niektóre enzymy fazy II: np. reduktazê chinonow¹ oraz transferazê
BIOTECHNOLOGIA 4 (87) 9-34 2009
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Rys. Metabolizm ksenobiotyków reguluj¹ receptory j¹drowe, które s¹ aktywatorami transkrypcji genów koduj¹cych enzymy fazy I, II i III. Receptory te s¹ aktywowane przez specyficzne ligandy (wg 47).

S-glutationow¹. Sulforafan aktywuje proces transkrypcji tych genów, poniewa¿ jest
odpowiedzialny za dysocjacjê kompleksu Keap1-Nrf2 i/lub fosforylacjê czynnika Keap1
katalizowan¹ przez kinazy bia³kowe MAPK (ang. Mitogen-Activated Protein Kinases).
Mechanizm ten odkryto w latach 90. ubieg³ego wieku, ale ostatnio zidentyfikowano
równie¿ inne aktywnoœci sulforafanu, m.in. mo¿liwoœæ hamowania deacetylaz histonowych (40-43).
Na podstawie tych danych mo¿na by³oby s¹dziæ, ¿e im bardziej izotiocyjaniany
aktywuj¹ czynnik Nrf2 – tym lepiej, bo w ten sposób aktywowana jest transkrypcja
genów koduj¹cych enzymy fazy II odpowiedzialne za detoksykacjê wielu toksyn
i kancerogenów. Tymczasem na podstawie najnowszych danych sugeruje siê, ¿e
bia³ko Keap1 jest bia³kiem supresorowym, a negatywna regulacja czynnika Nrf2,
tzn. hamowanie jego aktywnoœci jest w pewnych okolicznoœciach korzystne. Konstytutywna aktywacja tego czynnika mo¿e prowadziæ do opornoœci wielolekowej komórek nowotworowych. Potwierdzeniem regulatorowej funkcji kompleksu Keap1-Nrf2
s¹ niedawne odkrycia mutacji punktowych bia³ka Keap1 oraz czynnika Nrf2 u chorych na raka p³uc. Mutacje te prawdopodobnie zmieniaj¹ konformacjê bia³ka i utrudniaj¹ tworzenie kompleksu Keap1-Nrf2. Fakt ten ka¿e ostro¿nie podchodziæ do stosowania przez d³ugi czas du¿ych dawek czynników chemoprewencyjnych, takich jak
sulforafan (44).
Receptory j¹drowe reguluj¹ metabolizm lipidów, kwasów t³uszczowych, cholesterolu i innych zwi¹zków o aktywnoœci biologicznej, s¹ tak¿e odpowiedzialne za
metabolizm ksenobiotyków, w tym leków i kancerogenów. Nie ulega w¹tpliwoœci,
¿e uczestnicz¹ w patogenezie chorób metabolicznych i nowotworowych. Niektóre
24

PRACE PRZEGL¥DOWE

Koncepcje nutrigenomiki

leki mog¹ regulowaæ dzia³anie receptorów (np. fibraty i tiazolidinediony). Podobne
dzia³anie wykazuj¹ tak¿e niektóre sk³adniki diety (1). Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e
w erze postgenomowej, dziêki mo¿liwoœciom, jakie oferuje rozwój nutrigenomiki,
metabolomiki i bioinformatyki, mo¿liwe bêdzie przynajmniej czêœciowe poznanie
tej sieci zale¿noœci i interakcji pomiêdzy receptorami j¹drowymi, ksenobiotykami
i sk³adnikami diety, a wówczas mo¿liwa bêdzie bardziej skuteczna prewencja nowotworów i chorób metabolicznych (45,46).

2.4. Wp³yw bioaktywnych sk³adników diety na szlaki sygna³owe (przekazywanie sygna³ów)
Od kilkunastu lat pojawia siê coraz wiêcej dowodów œwiadcz¹cych o tym, ¿e flawonoidy, kwasy fenolowe, izotiocyjaniany, terpeny oraz niskocz¹steczkowe zwi¹zki
zawieraj¹ce siarkê dzia³aj¹ nie tylko jako antyoksydanty, ale tak¿e inhibitory wielu
bia³ek enzymatycznych oraz regulatory wewn¹trzkomórkowych szlaków przekazywania sygna³ów (48). Wp³yw bioaktywnych sk³adników diety na dzia³anie wewn¹trzkomórkowych szlaków sygna³owych jest jednym z lepiej poznanych mechanizmów
dzia³ania tych zwi¹zków, co nie oznacza, ¿e stan wiedzy na ten temat jest zadowalaj¹cy.
Wœród najintensywniej badanych zwi¹zków pochodzenia naturalnego znajduj¹
siê resweratrol, kurkumina, sulforafan, genisteina oraz jeden z polifenoli zielonej
herbaty – galusan epigalokatechiny (EGCG). Potwierdzenie wielowymiarowej biologicznej aktywnoœci EGCG, a tak¿e kurkuminy i resweratrolu wp³ynê³o w ostatnich
latach na rozwój badañ w tej dziedzinie i poszukiwanie innych, równie aktywnych
zwi¹zków oraz ekstraktów o z³o¿onym sk³adzie. Wzros³o zainteresowanie roœlinami stosowanymi w tradycyjnej medycynie chiñskiej i indyjskiej.
Dzia³anie zwi¹zków pochodzenia naturalnego prowadzi czêsto do zatrzymania
cyklu komórkowego lub indukcji apoptozy. Chocia¿ w warunkach in vitro zwi¹zki te
wykazuj¹ zdolnoœæ zmiatania wolnych rodników i s¹ okreœlane jako antyoksydanty,
in vivo indukuj¹ stres oksydacyjny oraz aktywuj¹ ekspresjê bia³ek proapoptotycznych z rodziny bcl-2 (np. Bax lub Bak). Efektem jest aktywacja mitochondrialnego
szlaku apoptotycznego i œmieræ komórek (48).
Bioaktywne sk³adniki diety mog¹ tak¿e hamowaæ aktywnoœæ czynnika transkrypcyjnego NF-kB, który jest elementem wielu szlaków sygna³owych. W ten sposób
dzia³aj¹ m.in. kwercetyna, sulforafan, sylimaryna, kurkumina, diallilodisiarczek. Istnieje wiele dowodów na to, ¿e czynnik NF-kB jest zaanga¿owany w proces kancerogenezy: kancerogeny stymuluj¹ jego aktywnoœæ, a zwi¹zki pochodzenia naturalnego
– hamuj¹. Z tego wzglêdu hamowanie aktywnoœci czynnika NF-kB przez zwi¹zki
pochodzenia roœlinnego jest uznawane za przejaw ich aktywnoœci przeciwnowotworowej (49). Zwi¹zki pochodzenia naturalnego mog¹ tak¿e hamowaæ wi¹zanie czynników wzrostu do ich b³onowych receptorów lub aktywowaæ membranowe receptoBIOTECHNOLOGIA 4 (87) 9-34 2009
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ry œmierci i w ten sposób indukowaæ zewnêtrzny szlak apoptozy. Ostatnio zaproponowano mechanizm dzia³ania fitozwi¹zków na bia³ka membranowe: jest to, byæ
mo¿e, efekt wtórny spowodowany reorganizacj¹ lipidów b³onowych, czyli reorganizacj¹ tzw. tratw lipidowych (48,50).
Uwa¿a siê, ¿e ni¿sze stê¿enia tych samych bioaktywnych sk³adników diety mog¹
hamowaæ cykl komórkowy, np. indukuj¹ czynnik transkrypcyjny AP-1, co prowadzi
do wzrostu ekspresji bia³ka p21. Bia³ko to hamuje aktywnoœæ kinaz CDK (CDK, ang.
Cyclin-Dependent Kinases), które s¹ odpowiedzialne za proces fosforylacji bia³ka supresorowego Rb. Zahamowanie fosforylacji bia³ka Rb hamuje proces replikacji DNA
(czyli fazê S cyklu komórkowego). Hamowanie podzia³ów komórkowych daje komórkom czas na dokonanie naprawy uszkodzeñ DNA, a zatem jest do pewnego
stopnia zjawiskiem korzystnym, poniewa¿ zapobiega mutacjom (48).
Mimo niew¹tpliwych sukcesów w tym obszarze badañ, ich wyniki maj¹, jak dotychczas, niewielki wp³yw na projektowanie i produkcjê ¿ywnoœci funkcjonalnej
(51). Innymi s³owy: postêp dokonuj¹cy siê w naukach podstawowych nie przek³ada
siê na korzyœci praktyczne, tak szybko jakby tego chcieli konsumenci.
Z czego wynika ten stan rzeczy? Otó¿ przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ badañ jest prowadzona w warunkach in vitro, na modelowych komórkach nowotworowych. Nowoczesne technologie (m.in. wysoce wydajne metody skriningu, techniki chromatograficzne i metody spektroskopowe, mikromacierze DNA, cytometria przep³ywowa)
pozwalaj¹ na identyfikacjê molekularnych mechanizmów dzia³ania zwi¹zków pochodzenia naturalnego. Czêsto jednak nie jest brana pod uwagê ich biodostêpnoœæ
oraz mo¿liwoœæ modyfikowania przez enzymy fazy I i II (utlenianie i/lub detoksyfikacja). W badaniach in vitro stosuje siê zwykle stê¿enia wy¿sze od tzw. stê¿eñ fizjologicznych. Aktywnoœæ badanych zwi¹zków jest zró¿nicowana nie tylko z powodu polimorfizmów genetycznych, ale tak¿e ze wzglêdu na zró¿nicowan¹ osobniczo florê
bakteryjn¹ przewodu pokarmowego. Nale¿y tak¿e braæ pod uwagê z³o¿one zale¿noœci pomiêdzy szlakami metabolicznymi i sygna³owymi oraz specyficznoœæ tkankow¹
i komórkow¹ (36).

2.5. Wp³yw bioaktywnych sk³adników diety na efektywnoœæ procesów naprawy
DNA
Powszechnie wiadomo, ¿e procesy syntezy i naprawy DNA s¹ regulowane przez
niektóre witaminy i minera³y (1). Stanowi¹ one m.in. kofaktory enzymów katalizuj¹cych replikacjê DNA, jego metylacjê i naprawê. Jednak dopiero niedawno opracowano nowe, czu³e metody detekcji uszkodzeñ chromosomów ludzkich limfocytów hodowanych w obecnoœci okreœlonych zwi¹zków, w tym sk³adników diety (8).
Dziêki temu mo¿na okreœliæ skutki ich niedoboru lub nadmiaru widoczne na poziomie molekularnym w postaci uszkodzonych chromosomów. Widocznym efektem
tych uszkodzeñ s¹ nieprawid³owoœci w strukturze potomnych j¹der komórkowych
26

PRACE PRZEGL¥DOWE

Koncepcje nutrigenomiki

powstaj¹cych w procesie kariokinezy: s¹ to tzw. mikroj¹dra powstaj¹ce w wyniku
pêkniêæ chromosomów, mostki nukleoplazmatyczne bêd¹ce markerami rearan¿acji
chromosomów, „p¹czki” j¹drowe (ang. nuclear buds) powstaj¹ce w wyniku amplifikacji genów oraz komórki nekrotyczne i apoptotyczne.
Kilka lat temu wykazano, ¿e wysoki poziom kwasu foliowego, witaminy B12, niacyny, witaminy E, retinolu i wapnia chroni genom przed uszkodzeniami, podczas
gdy du¿e dawki ryboflawiny (czyli witaminy B2), kwasu pantotenowego oraz biotyny
zwiêkszaj¹ ryzyko uszkodzeñ genomu i jego niestabilnoœci (52). Na podstawie analizy skutków wywo³anych przez b-karoten wykazano, ¿e w zale¿noœci od poziomu
tego zwi¹zku w hodowli limfocytów, mia³ miejsce spadek lub wzrost liczby mikroj¹der w analizowanych preparatach. Ten wynik wyraŸnie wskazuje, ¿e w przypadku b-karotenu stosunkowo ³atwo jest przekroczyæ optymalny poziom, powy¿ej
którego wzrasta czêstotliwoœæ uszkodzeñ DNA.
Do grupy witamin chroni¹cych stabilnoœæ genomu nale¿y m.in. kwas foliowy.
Spadek stê¿enia kwasu foliowego w osoczu z 120 nmol/litr do 12 nmol/litr ma takie
dzia³anie na genom jak promieniowanie jonizuj¹ce o dawce 0,2 Gy (podczas gdy dopuszczalna roczna dawka promieniowania wynosi dla cz³owieka 1 miliGy). Zazwyczaj stê¿enie kwasu foliowego w osoczu wynosi 10-30 nmol/litr, co zapobiega anemii, ale nie chroni przed uszkodzeniami genomu (53). Jeœli niedobory lub nadmiar
dotycz¹ nie jednego, ale kilku ró¿nych sk³adników diety, mo¿na siê spodziewaæ kumulacji lub synergizmu niepo¿¹danych efektów. Fenech i jego zespó³ zaobserwowali, ¿e niski poziom kwasu foliowego powodowa³ zwiêkszony poziom uszkodzeñ
DNA, a efekt ten by³ jeszcze silniejszy w wyniku podawania (dodatkowo) ryboflawiny. Jednak¿e niekorzystne skutki niedoboru kwasu foliowego mo¿na by³o zniwelowaæ podaj¹c wapñ (8). Zespó³ Fenecha porówna³ konsekwencje niedoboru kwasu foliowego i/lub ryboflawiny oraz skutki polimorfizmu C667®T genu MTHFR analizuj¹c uszkodzenia DNA ludzkich limfocytów hodowanych w warunkach in vitro (12).
Polimorfizm C667®T jest przyczyn¹ ni¿szej aktywnoœci reduktazy MTHFR i ma
zwi¹zek ze zmniejszonym ryzykiem wielu nowotworów, m.in. bia³aczek oraz raka
jelita grubego, ale mo¿e tak¿e zwiêkszaæ ryzyko defektu cewy nerwowej i zespo³u
Downa. Ze wzglêdu na mniejsz¹ pulê donora grup metylowych (SAM – S-adenozylometioniny), polimorfizm C667®T mo¿e prowadziæ do obni¿onej metylacji cytozyny, zwiêkszonego poziomu uracylu w DNA i niestabilnoœci genomu. Kimura i wsp.
badali wp³yw niskiego (20 nmol/l; LF) albo wysokiego (100 nmol/l; HF) poziomu kwasu foliowego, niskiego (0 nmol/l; LR) albo wysokiego (500 nmol/l; HR) poziomu ryboflawiny na stabilnoœæ genomu limfocytów pochodz¹cych od osób z genotypem CC
albo TT (12).
Pomiêdzy kwasem foliowym i ryboflawin¹ oraz polimorfizmami genu MTHFR istniej¹ z³o¿one zale¿noœci. Niektóre z nich przedstawiono w tabeli 2, opracowanej na
podstawie danych zawartych w pracy Kimury i wsp. (12). Stwierdzono m.in., ¿e przy
niskich stê¿eniach kwasu foliowego nadmiar ryboflawiny mo¿e byæ genotoksyczny
(szczególnie w przypadku genotypu MTHFR (CC). Wysoki poziom ryboflawiny mo¿e
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w tym przypadku raczej aktywowaæ syntezê metioniny ni¿ syntezê tymidylanu (st¹d
poziom uracylu w DNA i poziomy uszkodzeñ genomu s¹ podwy¿szone).
Podsumowuj¹c, polimorfizm C667®T oraz poziom ryboflawiny (nadmiar lub
niedobór) maj¹ mniejsze znaczenie dla stabilnoœci genomu ni¿ niedobór kwasu foliowego. Niski poziom kwasu foliowego (20 nmol/l) powoduje wzrost poziomu uszkodzeñ genomu bez wzglêdu na rodzaj genotypu i poziom ryboflawiny, natomiast wysoki poziom kwasu foliowego (100 nmol/l) chroni genom przed uszkodzeniami. Rekomendowana dzienna dawka kwasu foliowego wynosi obecnie 600 mg/dzieñ, podczas gdy przez ostatnich 40 lat wartoœæ ta (zalecana przez dietetyków) wynosi³a
200-400 mg/dzieñ (54). W badaniach przeprowadzonych w Nowej Zelandii wskazuje
siê, ¿e równie wa¿ny dla stabilnoœci genomu jest poziom selenu. Jego poziom
w osoczu krwi powinien wynosiæ przynajmniej 100 ng/ml (55).
Te badania maj¹ istotne znaczenie, poniewa¿ wyjaœniaj¹ molekularne podstawy
wczeœniejszych obserwacji, ¿e nadmiar niektórych witamin (za¿ywanych np. w postaci
syntetycznych preparatów witaminowych) mo¿e byæ szkodliwy, a w przypadku d³u¿szego czasu stosowania mo¿e nawet prowadziæ do nowotworów. Zas³ug¹ zespo³u Fenecha jest tak¿e opracowanie dobrego modelu eksperymentalnego (ludzkie limfocyty
i analiza iloœciowa ró¿nego rodzaju uszkodzeñ genomu), który mo¿na stosowaæ w badaniach wp³ywu bioaktywnych sk³adników diety na stabilnoœæ genomu (8,52,53).
Zdefiniowanie optymalnych zakresów stê¿eñ witamin, niezbêdnych dla zachowania stabilnoœci genomu jest z pewnoœci¹ wyzwaniem dla nutrigenomiki. Rekomendowane w przesz³oœci dzienne dawki witamin s¹ to dawki zapobiegaj¹ce powstawaniu okreœlonych chorób (w przypadku witaminy C – szkorbutu, w przypadku kwasu foliowego – anemii i w przypadku niacyny – pelagry). W krajach rozwiniêtych choroby te praktycznie nie wystêpuj¹, natomiast choroby neurodegeneracyjne i cywilizacyjne s¹ coraz bardziej powszechne. Mechanizmy ich powstawania
nie zosta³y dostatecznie poznane, ale uszkodzenia DNA z pewnoœci¹ maj¹ swój
udzia³ w ich etiologii (56). Zdaniem Fenecha konsekwencj¹ tych uszkodzeñ, a nastêpnie niestabilnoœci genomu s¹ nowotwory, choroby neurodegeneracyjne oraz
niep³odnoœæ (56).
Tabela 3
Wp³yw genotypu MTHFR (TT lub CC), poziomu kwasu foliowego (wysokiego: HF lub niskiego: LF) oraz poziomu ryboflawiny (wysokiego: HR lub niskiego: LR) na metylacjê DNA, poziom uracylu w DNA oraz ryzyko
nowotworów
Genotyp +dieta Aktywnoœæ MTHFR Poziom metylacji DNA Poziom uracylu w DNA
1

2

3

Ryzyko nowotworu

4

5

MTHFR (TT)

niska

niski

niski

zwiêkszone: hipometylacja

MTHFR (TT)
LRHF

niska

wysoki

niski

zmniejszone

MTHFR (TT)
LRLF

niska

niski

wysoki

zwiêkszone:
hipometylacja, aneuploidia
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1

2

3

4

5

MTHFR (CC)

wysoka

wysoki

niski

zmniejszone

MTHFR (CC)
HRLF

wysoka

wysoki

wysoki

zwiêkszone:
aneuploidia

MTHFR (CC)
HRHF

wysoka

wysoki

niski

zmniejszone

Na podstawie badañ zespo³u Fenecha przeprowadzonych w warunkach in vitro na ludzkich limfocytach pobranych od nosicieli genotypu MTHFR (CC) i MTHFR (TT).

Natomiast w tabeli 4 przedstawiono dane na temat niedoborów kilku witamin
i mikroelementów w spo³eczeñstwie amerykañskim. W niektórych przypadkach te
niedobory dotycz¹ 15-20% spo³eczeñstwa. W tabeli 4 znalaz³y siê informacje na temat tych mikrosk³adników, których niedobory mog¹ prowadziæ do uszkodzeñ DNA
i w konsekwencji do rozwoju nowotworów. Na podstawie wyników najnowszych
badañ naukowych dotycz¹ce molekularnych mechanizmów dzia³ania niektórych
bioaktywnych sk³adników diety wskazuje siê na koniecznoœæ opracowania nowych
norm dotycz¹cych ich spo¿ycia i zawartoœci w diecie. Przyk³adem mo¿e byæ witamina E, kojarzona dotychczas raczej jako regulator p³odnoœci ni¿ czynnik chroni¹cy
DNA przed uszkodzeniami. Tymczasem niedobór witaminy E powoduje wzrost
uszkodzeñ DNA i dwukrotnie zwiêksza ryzyko raka jelita grubego.
W tabeli 4 nie podano informacji na temat skutków niedoboru witaminy D, ale
istnieje coraz wiêcej danych na ten temat, szczególnie u osób czarnoskórych ¿yj¹cych w klimacie umiarkowanym. Niedobór tej witaminy ma wyraŸny zwi¹zek z nowotworami, schizofreni¹ i stwardnieniem rozsianym. Wielu ekspertów uwa¿a, ¿e rekomendowana dzienna dawka witaminy D powinna byæ zwiêkszona, przynajmniej
dla niektórych subpopulacji (57).
O stabilnoœci genomu decyduj¹ tak¿e ró¿nego rodzaju mutageny (np. aflatoksyna
B1, ochratoksyna A, aminy heterocykliczne, policykliczne wêglowody aromatyczne)
oraz tzw. antymutageny obecne w ¿ywnoœci (flawonoidy, witamina C, karotenoidy,
b³onnik pokarmowy). S¹ one stosunkowo dobrze poznane. Najnowsze opracowanie
na ten temat ukaza³o siê w ubieg³ym roku w „Annual Review of Nutrition” (58).
Tabela 4
Niedobory witamin i minera³ów jako przyczyna uszkodzeñ DNA (wg 1)
Witamina/minera³

(%) populacji (USA)
z niedoborem wit./minera³u

Rodzaj uszkodzenia DNA

Skutek/choroba

1

2

3

4

kwas foliowy

10

pêkniêcia chromosomów

rak jelita, choroby serca, dysfunkcja
mózgu

wit. B12

4

nieznany

rak jelita, choroby serca, dysfunkcja
mózgu
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1

2

3

4

wit. B6

10

nieznany

rak jelita, choroby serca, dysfunkcje
mózgu

wit. C

15

utlenienie zasad nukleinowych

zaæma (4x)*, nowotwory

wit. E

20

utlenienie zasad nukleino- rak jelita (2x)*, choroby serca (1,5x)*,
wych
upoœledzenie odpornoœci

¿elazo

7% (19% dla kobiet w wieku pêkniêcia DNA, utlenienie
12-50 lat)
zasad

nowotwory, dysfunkcje mózgu

cynk

18

pêkniêcia DNA, utlenienie
zasad

nowotwory, dysfunkcje mózgu

niacyna

2

upoœledzenie naprawy DNA utrata pamiêci, zaburzenia neurologiczne

* – wartoœæ podana w nawiasie oznacza ile razy, w wyniku niedoboru witamin, wzrasta ryzyko wyst¹pienia danej choroby.

3. Przysz³oœæ nutrigenomiki
Zadaniem nutrigenomiki na najbli¿sze lata s¹ badania zale¿noœci pomiêdzy diet¹
i jej bioaktywnymi sk³adnikami a funkcjonowaniem genów, szlaków metabolicznych
i sygna³owych. Dotychczasowe osi¹gniêcia tej nowej dyscypliny nauki pozwoli³y
sformu³owaæ hipotezy o interakcjach pomiêdzy sk³adnikami diety a ekspresj¹ genów, w niektórych przypadkach wyjaœniæ je na poziomie molekularnym, a tak¿e zdefiniowaæ nowe biomarkery, których identyfikacja lub pomiar u³atwi¹ ocenê zagro¿enia lub poprawy stanu zdrowia (59). Te dotychczasowe, wstêpne badania maj¹ du¿e
znaczenie. Dziêki nim polifenole, glukozynolany, izotiocyjaniany, terpeny i wiele innych zwi¹zków – to ju¿ nie tylko antyoksydanty, które „zmiataj¹” wolne rodniki.
Udowodniono, ¿e te substancje mog¹ wp³ywaæ na aktywnoœæ czynników transkrypcyjnych oraz enzymów, które modyfikuj¹ strukturê chromatyny lub s¹ odpowiedzialne za naprawê uszkodzeñ DNA. Sta³o siê jasne, ¿e informacja zawarta w DNA
mo¿e ulegaæ modyfikacjom, za które w pewnym stopniu odpowiedzialny jest rodzaj
diety. Bioaktywne sk³adniki diety s¹ cz¹steczkami sygna³owymi, które przenosz¹ informacje ze œrodowiska zewnêtrznego i wp³ywaj¹ (w sensie iloœciowym i jakoœciowym) na proces ekspresji genów. Geny s¹ w tym przypadku cz¹steczkami docelowymi (ang. dietary targets), które odbieraj¹ informacjê p³yn¹c¹ ze œrodowiska zewnêtrznego.
W Stanach Zjednoczonych, Japonii, Nowej Zelandii oraz w niektórych krajach
Unii Europejskiej powsta³y pierwsze centra doskona³oœci oraz konsorcja wspó³pracuj¹cych ze sob¹ instytutów naukowych zajmuj¹cych siê nutrigenomik¹ i/lub nutrigenetyk¹ (tab. 5). Oczekiwania i nadzieje zwi¹zane z rozwojem nutrigenomiki s¹
du¿e, ale droga do sukcesu i realizacja celu, jakim jest poprawa zdrowia ludzi, jest
bardzo daleka. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e badania bêd¹ kosztowne, ale problemem
s¹ nie tylko fundusze; tak¿e w³aœciwy sposób organizacji badañ i analizy danych, wy-
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bór w³aœciwych metodologii, badania kliniczne, dobór zdrowych ochotników (co nie
jest ³atwe, bior¹c pod uwagê polimorfizmy SNP i CNP) (4).
W³aœciwe wykorzystanie wyników badañ bêdzie tak¿e zale¿a³o w du¿ej mierze
od edukacji oraz przygotowania specjalistów, którzy bêd¹ ³¹cznikami pomiêdzy
nauk¹, producentami ¿ywnoœci (w tym ¿ywnoœci funkcjonalnej) oraz spo³eczeñstwem. Pojawi siê potrzeba kszta³cenia „dietetyków nowej generacji”, którzy bêd¹
musieli nie tylko rozumieæ genetyczne pod³o¿e chorób metabolicznych, ich biochemiczne i fizjologiczne konsekwencje, ale tak¿e wykorzystaæ tê wiedzê w codziennej
pracy z pacjentami, projektuj¹c ich dietê, aktywnoœæ fizyczn¹ i styl ¿ycia. W wielu
krajach ju¿ dziœ istniej¹ firmy oferuj¹ce identyfikacjê polimorfizmów genetycznych
oraz formu³owanie na tej podstawie zaleceñ dietetycznych skierowanych do konkretnych osób poddaj¹cych siê tego typu badaniom. Jednak¿e obecny stan wiedzy
nie upowa¿nia do takich dzia³añ. Nasza wiedza na temat z³o¿onoœci interakcji miêdzy diet¹ a genami jest znikoma. Doceniaj¹c korzyœci, jakie mo¿e przynieœæ zastosowanie wyników badañ z zakresu nutrigenomiki, nale¿y przeciwdzia³aæ rozpowszechnianiu wstêpnych wyników, gdy¿ mo¿e to niekorzystnie wp³yn¹æ na spo³eczny odbiór nutrigenomiki, a tym samym spowodowaæ trudnoœci w rozwoju tej dyscypliny naukowej.

Tabela 5
Wybrane konsorcja nutrigenomiki dzia³aj¹ce w Europie, Stanach Zjednoczonych, Japonii i Nowej Zelandii
(wg 4)
Konsorcjum
Centrum Doskona³oœci
Genomiki ¯ywieniowej

Kraj

Zadania

USA

dieta spersonalizowana;
interakcje dieta-geny

Adres strony internetowej
www.nutrigenomics.ucdavis.edu

Holenderskie Konsorcjum
Nutrigenomiki

Holandia

syndrom metaboliczny, wczesne biomarkery

www.nutrigenomics.nl/ngc

Sieæ Doskona³oœci
w Nutrigenomice (NUGO)

EU

utworzenie Europejskiej Sieci Badañ Nutrigenomicznych

www.nugo.org

Centrum Doskona³oœci
Nutrigenomiki

Nowa Zelandia choroba Crohna

Functional Food Genomics

Japonia

biomarkery i bioaktywne sk³adniki diety

Sieæ Nutrigenomiki

Niemcy

choroby metaboliczne, interakcje dieta-geny
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Tabela 6
Przyk³ady bioaktywnych sk³adników diety, które moduluj¹ aktywnoœæ receptorów j¹drowych, szlaki sygna³owe, procesy epigenetyczne oraz procesy naprawy DNA
Bioaktywne sk³adniki diety, które aktywuj¹ receptory j¹drowe
sk³adnik

rodzaj receptora j¹drowego

Ÿród³o literaturowe

kwas retinowy

receptor kwasu retinowego

(34,35)

kwas 9-cis retinowy

receptor kwasu retinowego

(34,35)

witamina D

receptor witaminy D (VDR)

(34,35)

genisteina, daidzeina, baicaleina, kwercetyna

receptor wêglowodorów aromatycznych (AHR) i PPAR

(39,60)

hyperforyna, witamina E, sulforafan

receptor steroidów i ksenobiotyków (PXR/SXR)

(38)

sulforafan i inne izotiocyjaniany

receptor Nrf2

(41)

Bioaktywne sk³adniki diety, które moduluj¹ procesy epigenetyczne
sk³adnik

mechanizm dzia³ania

Ÿród³o literaturowe

epigallokatechina, fisetina, kwercetyna, myricetyna inhibitory metylotransferazy DNA

(21)

diallilodisiarczek, sulforafan

inhibitor deacetylazy histonowej (HDAC)

(25)

galusan epigallokatechiny

inhibitor metylotransferazy DNA (DNMT1)

(22)

kwas foliowy, genisteina

modulatory metylacji DNA

(21)

resweratrol

aktywator deacetylazy SIRT1

(26)

Sk³adniki diety, które zapobiegaj¹ uszkodzeniom DNA i reguluj¹ stabilnoœæ genomu
kwas foliowy

hamuje pêkniêcia nici DNA

(57,58)

witamina C

hamuje utlenianie zasad nukleinowych

witamina E

hamuje utlenianie zasad nukleinowych

(1)

wapñ

hamuje pêkniêcia chromosomów

(57)

(1)

cholina

zapobiega uszkodzeniu DNA

(57)

magnez

zapobiega uszkodzeniu j¹drowego i mitochondrialnego DNA

(57)

Sk³adniki diety, które moduluj¹ szlaki sygna³owe
kurkumina

supresja czynnika NF-kB

(49)

genisteina

supresja czynnika NF-kB

(49)

resweratrol

supresja czynnika NF-kB

(49)

kwas elagowy

supresja czynnika NF-kB

(49)

sulforafan

supresja czynnika NF-kB

(49)

Praca powsta³a w ramach realizacji projektu „¯ywnoœæ i ¿ywienie w XXI w. – wizja rozwoju polskiego sektora spo¿ywczego” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
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