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HUMAN GENOME 

 PROJECT 

Cele projektu 

1. Identyfikacja- wszystkich 20 tys.- 25 tys. genów w DNA  człowieka. 

 

2. Oznaczenie sekwencji 3 miliardów par zasad tworzących DNA  człowieka. 

 

3. Zgromadzenie tych informacji w formie bazy danych. 

 

4.  Zwrócenie uwagi na problemy etyczne, prawne i socjalne jakie mogą powstać w 

wyniku projektu.  

HUMAN GENOME PROJECT 

Czerwiec 2000 -  Bill Clinton ogłasza zakończenie Projektu 

Poznania Ludzkiego Genomu  ( Human Genome Project )  

nazywając efekt jego realizacji  

„najważniejszą i najcudowniejszą 

 mapą stworzoną przez człowieka”.  

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.biologyreference.com/images/biol_02_img0233.jpg&imgrefurl=http://www.biologyreference.com/Ho-La/Human-Genome-Project.html&usg=__1AtIWNI1xWFiuqJa7tgscKzZ7oA=&h=419&w=342&sz=34&hl=en&start=37&um=1&itbs=1&tbnid=4XTgdXNNxtO1nM:&tbnh=125&tbnw=102&prev=/images%3Fq%3Dhuman%2Bgenome%2Bproject%2Bnational%2Bgeographic%26ndsp%3D20%26hl%3Den%26rls%3Dcom.microsoft:en-US%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
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?  

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)  

https://sites.google.com/a/luther.edu/genetics/students/tyler-best/tyler-best-personal-genomics/SNP.png?attredirects=0
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 Jeżeli zrozumiemy, że nasz odrębność genetyczna czyni każdego z nas 

jednostką unikatową – możemy zrozumieć dlaczego u jednego z nas ten sam 

sposób żywienia prowadzi do zdrowia, a u innego wywołuje chorobę. 

Polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP)  Główny problem 

 

 

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

 

 

• Indywidualna odpowiedź organizmu na 
składniki pokarmowe 

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 

Cytochrom P4502D6 
 

wolny metabolizm 

szybki metabolizm 
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Małgorzata Schlegel-Zawadzka Małgorzata Schlegel-Zawadzka 

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  

 Kwasy omega-3   działają!  

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

P=0,011
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PUFA (% energi) 

                   U nosicieli allelu A  - G/A oraz A/A dla apoAI  

stosowanie diety wysoko-PUFA 

potencjalnie obniża ryzyko choroby miażdżycowej 

 PUFA spożycie 

 

 HDL cholesterol 

 

CHD ryzyko 

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.  

VS.  

 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 

Homocysteina (HCY) 

 

Homocysteina (HCY) 

  często nazywana jest „nowym cholesterolem” 

 

 powstaje w organizmie  z aminokwasu - metioniny, występującego 

powszechnie w spożywczych pokarmach białkowych;  

 

 jest wytwarzana w organizmie, gdzie pełni niezbędne funkcje jako 

składnik potrzebny wyłącznie do dalszych przemian w inne substancje -

jest ubocznym produktem  procesu metylacji;  

 

 homocysteina może być przekształcona w nieszkodliwy aminokwas 

cystationinę, a następnie w pożyteczną cysteinę. Dzieje się to głównie 

     w wątrobie i nerkach; 

 

 remetylacja z powrotem w metioninę, proces ten odbywa się  

       np. w komórkach naczyń krwionośnych; 

 

  prawidłowy przebieg procesów metylacji uznaję się dziś za nie mniej  

      ważny od działania antyutleniaczy; 
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Homocysteina (HCY) 

Udowodniono: 

 wpływ  wysokiego poziomu homocysteiny na rozwój chorób 

        sercowo-naczyniowych; 

   wpływ homocysteiny jako czynnika ryzyka w chorobach    

      neurodegeneracyjnych (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera);  

Matabolizm Homocysteiny (HCY) 

 

Matabolizm Homocysteiny (HCY) 

 

Kwas foliowy  

Trimetyloglicyna  
Witamina B12 

Witamina B6 

Witamina B6 

Homocysteina (HCY) 

Do prawidłowego przebiegu procesów usuwania nadmiaru  homocysteiny 

 z organizmu niezbędna jest: 

 Witamina B6 jest kofaktorem enzymu, który przekształca homocysteinę  

     w cystationinę  

 Foliany (kwas foliowy) i witamina B12 są dawcami grup metylowych,  

     które umożliwiają ponowne przekształcanie homocysteiny w metioninę. 

 Trimetyloglicyna (TMG, betaina), donor  aż trzech grup metylowych; największa 

skuteczność. TMG powszechnie występuje w burakach. Wykryta została po raz pierwszy 

w burakach cukrowych (Beta vulgaris), stąd nazwa betaina.  

  Synteza DNA  

    Metylacja  DNA  

  Kwas foliowy  

  Foliany   

Folate and DNA Methylation: A Review of Molecular Mechanisms and the Evidence for Folate's Role Advances in Nutrition 3(1):21-38 · January 2012 

  Kwas foliowy  

  Foliany   

 dobre  źródła folianów w 
naszej diecie    

   FOLIANY   
 -   naturalne  żródło witaminy B9; 

 

- związki te przekształcają się w aktywną formę kwasu  

     5-MTHF (kwas 5-metyltetrahydrofoliowego), która  

      przedostaje się do krwioobiegu; 
  

 -   są naturalnie obecne w szerokiej gamie 

     produktów spożywczych, takich jak wątroba, 

     ciemnozielone zielone warzywa, awokado,  

      rośliny strączkowe i szparagi 

Nasz organizm musi przekształcić kwas 
foliowy (suplement diety) w aktywną formę 
folianu, L-metylofolan, zanim będzie mógł z 
niego korzystać.  

Foliany  a  kwas foliowy  

https://www.researchgate.net/publication/221830306_Folate_and_DNA_Methylation_A_Review_of_Molecular_Mechanisms_and_the_Evidence_for_Folate's_Role
https://www.researchgate.net/journal/2156-5376_Advances_in_Nutrition
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  Kwas foliowy  

  Foliany   

 dobre  źródła folianów w 
naszej diecie    

   FOLIANY   
 -   naturalne  żródło witaminy B9; 

 

- związki te przekształcają się w aktywną formę kwasu  

     5-MTHF (kwas 5-metyltetrahydrofoliowego), która  

      przedostaje się do krwioobiegu; 
  

 -   są naturalnie obecne w szerokiej gamie 

     produktów spożywczych, takich jak wątroba, 

     ciemnozielone zielone warzywa, awokado,  

      rośliny strączkowe i szparagi 

Nasz organizm musi przekształcić kwas 
foliowy (suplement diety) w aktywną formę 
folianu, L-metylofolan, zanim będzie mógł z 
niego korzystać.  

Foliany  a  kwas foliowy  

Matabolizm Homocysteiny (HCY) 

 

Reduktaza 
metylenotetrahydrofolianowa 

 5-15% populacji ludzkiej posiada termolabilny wariant enzymu 

reduktazy10-metylenotetrahydrofolianu (MTHFR) 

 

 
 

 Jest to skutkiem mutacji MTHFR C677T (cytsteina treoninę),  

     co przyczynia się do występowania hiperhomocysteinemii    

     związanej z chorobą wieńcową i wzrostem ryzyka wystąpienia 

     neuropatii. W przypadku takiej mutacji obserwuje się niski  

     poziom folianów 

Reduktaza metlenotetrahydrofolianu 

(MTHFR)   

Genotyp TT ( homozygota allelu TT): 

   umiarkowana hiperhomocysteinemia  

   większe zapotrzebowanie na foliany.  

   suplementacja diety kwasem foliowym – obniżenie     

poziomu homocysteiny - tylko u jednego z wariantów 

polimorfizmu:  u homozygot TT (badania ATTICA) 

Reduktaza metlenotetrahydrofolianu 

(MTHFR)   

   U osób z hiperhomcysteinemią stosowanie suplementacji kwasem   

          foliowym oraz witaminami B6 i B12 obniża stężenie homocysteiny  

          lecz jednocześnie zwiększa ryzyko ponownych incydentów sercowo 

          naczyniowych.  

 obniżanie stężenie HCY za pomocą witamin, powinno być  

         rekomendowane osobom bez wcześniejszych incydentów 

         naczyniowych (wyniki badań: NORVIT (4 tys badanych;2006) i HOPE-2 (5.5 tys; 

2005) 

          Przyczyna : 

        1. metylacja promotorów genów i nasilona patologiczna proliferacja; 

        2. metylacja argininy -inhibicja eNOS – obniżenie stężenia NO 

Regulacja stężenia homocysteiny (HCY) 

• stwierdzono, że blond włosy powszechnie spotykane w północnej Europie,  

     są przejawem pojedynczej zmiany w DNA;  

 

• genu kodujący białko KITLG,  znany jako czynnik komórek  macierzystych;  

 

• na ludzkim chromosomie 12 pojedynczy nukleotyd adenina jest zastąpiony innym, 

guaniną. Zmiana ta oddalona jest o ponad 350.000 nukleotydów od genu KITLG,  

    w sekwencji regulatorowej  i  hamuje jedynie poziom ekspresji genu o około 20 %; 

 

• Specyficzny region regulacyjny silnie wpływa na miejsce i poziom ekspresji KITLG. 

W tym przypadku kontroluje kolor włosów, w innym przypadku kontroluje podziały 

komórek macierzystych; 

Polimorfizm sekwencji regulatorowej  genu KITLG 

- subtelna zmiana w DNA determinuje kolor włosów 

Nature Genetics volume46, pages660–661 (2014)
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 potwierdzono, że mutacja myszy występuje 

w regionie podobnym lub homologicznym 

do tego, w którym zmiana pojedynczego 

nukleotydu występuje u ludzi.  

 ten SNP specyficznie wpływa na ekspresję 

KITLG tylko w mieszkach włosowych. 

 u myszy  fragment tego rejonu DNA   został zastąpiony sekwencjami ludzkimi 

z i bez zmiany nukleotydowej związanej z  kolorem blond . Osobniki  z 

guaniną, związaną z blond włosami u ludzi ,faktycznie miały znacznie 

jaśniejsze włosy. 

Polimorfizm sekwencji regulatorowej  genu KITLG 

- subtelna zmiana w DNA determinuje kolor włosów 

 wykazano również, że skóra myszy z jedną 

kopią mutacji wyrażała około 60 procent 

ilości KITLG jako skóra myszy bez mutacji 


