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Udziałowcy: 

20 naukowych ośrodków  

Pozostałe 0,1 % ludzkiego genomu  

jest odpowiedzialne za morfologiczne, fizjologiczne, biochemiczne i 

molekularne różnice obserwowane pomiędzy 2 osobami 

( czyli 3 mln pojedynczych polimorfizmów nukleotydowych - SNPs) 

HUMAN GENOME PROJECT 

Analizy ludzkiego 

genomu  

pokazały że w 99,9%  

jesteśmy identyczni  

na poziomie DNA !  

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.doomdaily.com/wp-content/uploads/cache/21035_NpAdvSinglePhoto.jpg&imgrefurl=http://www.doomdaily.com/category/ufo/&usg=__0XVpai7JDVz-AAtnlX5VAvUQKUk=&h=344&w=504&sz=32&hl=en&start=20&um=1&itbs=1&tbnid=3RmT6N4uMxqixM:&tbnh=89&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dhuman%2Bgenome%2Bproject%2Bnational%2Bgeographic%26hl%3Den%26rls%3Dcom.microsoft:en-US%26sa%3DN%26um%3D1
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LUDZKI GENOM 

“One size does not fit all …” 

 

•   3 000 000 000 nukleotydów 

•   gdyby połączono wszystkie łańcuchy DNA obecne w ludzkim ciele długość 

       takiej nici odpowiadałaby  dwukrotnej odległości od Ziemi do Słońca 

 

•   genom człowieka zawiera ok. 40 000 genów 

 

• tylko ok. 1% - 2% ludzkiego genomu stanowią sekwencje kodujące białka  

     (sekwencje transkrybowanych  egzonów) 

 

•   do tej pory w ludzkim genomie zidentyfikowano ponad  4 mln.  

       polimorficznych zmian dotyczących pojedynczego 

      nukleotydu (SNPs - single nucleotide polymorphisms) 

   

CO TO JEST  SNP?  

   zjawisko zmienności sekwencji DNA  

 

 

   jest to zamiana jednego nukleotydu  

     (G, C, T, lub A) pomiędzy osobnikami  

    danego gatunku  lub drugim,  

     odpowiadającym chromosomem  

     danego osobnika  

SNP   -  polimorfizm pojedynczego nukleotydu  

(Single Nucleotide Polymorphism)  

CO TO JEST  SNP?  

https://sites.google.com/a/luther.edu/genetics/students/tyler-best/tyler-best-personal-genomics/SNP.png?attredirects=0
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Polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP)  

  używamy pojęcia  polimorfizmu  gdy badany SNP jest obecney u więcej niż 1% populacji 

 

  SNP stanowią ok. 90% całej zmienności występującej   w ludzkim jądrowym genomie  

   występują co 100-300 nukleotydów 

  ponad 4 miliony SNP zostało już opisanych   

Haplotyp  to zestaw 

polimorfizmów pojedynczych 
nukleotydów (SNP), położonych 
 na jednej chromatydzie, który 
dziedziczy się jako zestaw 
sprzężonych ze sobą alleli 

Finalnie polimorfizmy pojedynczych 

SNP u każdego z nas mogą kreować 

indywidualne różnice pomiędzy:  

 stopniem wchłaniania  

 utylizowania 

 metabolizowania  

składników żywności 

Polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP)  
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Główny problem 

 

 

• Indywidualna zmienność w odpowiedzi na 
stosowanie leków oraz na ich toksyczne 
działanie (farmakogenomika)  

 

 

• Indywidualna odpowiedź organizmu na 
składniki pokarmowe (nutrigenomika) 

W idealnej sytuacji przeprowadzenie testu DNA powinno wystarczyć 
do przewidzenia jak leczyć konkretną osobę, by terapia była 
najskuteczniejsza i dawała najmniej działań niepożądanych.  

Farmakogenomika 

• Osoby z wolnym metabolizmem: 

 wyższe stężenie leku w osoczu krwi 

 niższe stężenie metabolitu [składnik aktywny] 

 konieczność stosowania wyższych dawek leku 

 

Enzym CYP2D6 
a metabolizm leków 

• Metabolizuje dużą ilość leków, w tym nasercowych  

     [beta-blokerów] 

• Osoby metabolizmem szybkim: 

 niższe stężenie leku 

 wyższe stężenie metabolitu 
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Cytochrom P4502D6 
 

wolny metabolizm 

szybki metabolizm 

Wielonienasycone  

 

kwasy tłuszczowe  (PUFA) 

  

- dietetyczna interwencja  

   

   PUFA (Omega-3,6) są wykorzystane w prewencji  schorzeń: 

    (otyłości, cukrzycy, miażdżycy, nowotworów).  

 

 

   PUFA (Omega-3,6) działają na komórki głównie poprzez zmianę : 

              - struktury lipidowej błon, 

   - metabolizmu komórki,   

   - przewodnictwa sygnałów,  

    - regulacji ekspresji genów 

 

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA)  

- dietetyczna interwencja  
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 Kwasy omega-3   działają!  

 SCD  
sudden cardiac death  

J. Ordovas, Am J Clin Nutr. 2006 Feb;83(2):443S-446S.  

P=0,011
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 PUFA spożycie 

 

 HDL cholesterol 

 

CHD ryzyko 



7 

U nosicieli  allelu G/G dla apoAI   

stosowanie  diety wysoko-PUFA 

zwiększa ryzyko choroby miażdżycowej  

 PUFA spożycie 

 

 HDL cholesterol 

 

CHD ryzyko 

α-AKTININA 
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VS.  



9 

    Typ II     Typ I 

Źródła energii wykorzystywane 

 do pracy mięśniowej  

Źródła energii wykorzystywane 

 do pracy mięśniowej  

   Beztlenowy 
 fosfokreatyny  
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Źródła energii wykorzystywane 

 do pracy mięśniowej  

   Beztlenowy 
glukozy 

Tlenowy 
glukozy 

Źródła energii wykorzystywane 

 do pracy mięśniowej  

Barwienie: NADH  

 

Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy – organiczny związek 

chemiczny, nukleotyd pełniący istotną rolę w procesach 

oddychania komórkowego. 

 

Przekrój poprzeczny przez 

mięsień  szkieletowy  

Włókno typu II   

Włókno typu I   
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 Rs1815739 = R577X zamiana kodonu kodującego argininę (R)   na stop kodon(X).  

      Skutek  >  brak  białka alfa-aktyniny 3 

  polimorfizmu (C / T), trzy warianty genu: CC (nazwa potoczna  RR); CT oraz  TT (XX) 

 w zależności od populacji występuje  u  20-50% 

  najniższa częstość wystąpienia mutacji jest wśród Afrykanów 

        natomiast najwyższa u Azjatów  

 badania wykazały, że istnieje zależność pomiędzy  mutacją rs1815739; a rodzajem włókna 

mięśniowego  

 włókna  mięśniowe  szybko-kurczliwe (FG)  Gen ACTN3 bez mutacji  

 

POLIMORFIZM  rs1815739 


