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Opis przeprowadzonej analizy
Laboratorium DNAlysis otrzymało próbkę wymazu i użyło specjalnych technik molekularnych do powielenia DNA 

w celu dalszej analizy. Ten proces, zwany reakcją łańcuchową polimerazy (PCR), wielokrotnie kopiuje Twoje geny, 

tak, że możemy wygenerować, do dalszej analizy,  wystarczające ilości Twojego materiału genetycznego. Następnie 

identyfikujemy unikalne sekwencje DNA w wybranych genach. Pewne zmiany (polimorfizmy) w tych genach zostały 

szczegółowo zbadane i pojawiły się dowody, które łączą te polimorfizmy z indywidualnymi zaleceniami w obszarze 

kontroli masy ciała i aktywności fizycznej. Po zidentyfikowaniu obecności lub braku tych polimorfizmów, jesteśmy w 

stanie jakościowo ocenić poszczególne obszary interwencji w celu poprawy kontroli masy ciała związanej z określonymi 

genami. Aby stworzyć kompletny plan kontroli masy ciała, należy rozważyć czynniki środowiskowe (dieta i styl życia) 

oraz historię medyczną odnosząc je do prezentowanego profilu genetycznego.

Z tego powodu zdecydowanie zalecamy, aby wyniki te zostały omówione ze specjalistą akredytowanym przez dnalife.

Na następnych stronach znajdziesz tabelę Twoich wyników genetycznych oraz ich wyjaśnienie, w tym zalecenia 

dotyczące diety i stylu życia.
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Jak czytać ten raport
Ten raport genetyczny zawiera dwie podstawowe informacje:

W oparciu o naszą analizę Twoich genów, obliczyliśmy Twój wynik, aby ustalić, która z trzech możliwych 

diet (o niskiej zawartości tłuszczu, o niskiej zawartości węglowodanów lub dieta śródziemnomorska) 

prawdopodobnie będzie dla Ciebie najbardziej skuteczna.

Po ustaleniu optymalnego rodzaju diety, pozostaje miejsce na dalszą  personalizację poprzez rozważenie 

udziału czynników genetycznych w odpowiednich elementach diety i stylu życia.

Rozważamy następujące czynniki związane z dietą i stylem życia, które przyczyniają się do kontroli 

masy ciała: ryzyko otyłości, zachowania żywieniowe (pojadanie) i preferencje smakowe, reakcja na 

tłuszcze nasycone i wielonienasycone, spożycie węglowodanów, a także ilość i znaczenie spożycia 

jednonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz ilość i intensywność ćwiczeń. Znaczenie każdego z nich 

przedstawiono graficznie, jak poniżej:

W tworzeniu idealnego planu dietetycznego należy zwrócić szczególną uwagę na kategorie o 

umiarkowanym lub wysokim priorytecie.

Podsumowanie Twojego spersonalizowanego 
planu kontroli masy ciała

Twoja dieta

Twój plan treningowy

Danny Meyersfeld CDNA170277

Opierając się na analizie Twoich genów, zalecamy dietę ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ, jako najlepszy możliwy dla
Ciebie sposób osiągnięcia i utrzymania prawidłowej masy ciała.

Program ćwiczeń o UMIARKOWANEJ intensywności, na poziomie 15 MET tygodniowo.
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Wyniki genetyczne
Badany obszar Nazwa genu Marker genetyczny Twój wynik Wpływ

Absorpcja i metabolizm FABP2 Ala54Thr

Metabolizm

PPARG Pro12Ala

ADIPOQ -11391 G>A

ADRB2 Arg16Gly

APOA5 1131 T>C

Homeostaza 
energetyczna

UCP1 -3826 A>G

UCP2 -866 G>A

UCP3 55 C>T

Reakcja na 
węglowodany

ADRB2 Gln27Glu

TAS1R2 Ile191Val

DRD2 rs1800497

SLC2A2 Thr110Ile

Metabolizm tłuszczu, 
otyłość i uczucie sytości

APOA2 265 T>C

Regulacja metabolizmu 
i zachowań związanych 
z odżywianiem

MC4R V103I

Regulacja ilości 
przyjmowanej energii

FTO rs9939609

TCF7L2 rs7903146

Reakcja organizmu na 
aktywność fizyczną

ADBR3 Trp64Arg

Cykl dobowy CLOCK 3111 T>C

Magazynowanie 
tłuszczu

PLIN 11482 G>A

Stany zapalne TNFA -308 G>A

Brak wpływu Mały wpływ Średni wpływ Duży wpływ

Danny Meyersfeld CDNA170277

GG

GG

TT

TT

CT

TT

TT

TT

CC

CC

AA

CG

TC

GA

AA

TC

AG

GG

CC

GA

Gosc
Ołówek



DNA Diet Strona 4 z 12

Priorytety w kontroli masy ciała
Przedstawione poniżej elementy z obszaru diety i stylu życia, zostały przeanalizowane pod względem ich 

wpływu na Twoją masę ciała. Dzięki zastosowaniu właściwej diety oraz dopasowaniu opisanych poniżej 

czynników możliwe jest stworzenie programu odchudzania odpowiadającego Twoim indywidualnym 

potrzebom. Poniższe wykresy wskazują na znaczenie każdego z elementów diety i stylu życia. Dzięki temu 

będziesz wiedzieć, które czynniki wymagają największej uwagi.

Ryzyko otyłości

Tłuszcze nasycone

Węglowodany

Tłuszcze jednonienasycone

Danny Meyersfeld CDNA170277

Ryzyko otyłości jest w dużej mierze determinowane genetycznie.
Daje to pewną wskazówkę, na temat reakcji danej osoby na dietę o
ograniczonej kaloryczności, a także na zdolność do utrzymania
przez nią prawidłowej masy ciała. Na podstawie analizy Twoich
genów, przeprowadzony test wykazał, że w Twoim organizmie
istnieje stosunkowo niewielka bariera genetyczna związana z
utratą masy ciała. Przy przestrzeganiu właściwego planu
dietetycznego w połączeniu z odpowiednim poziomem
aktywności fizycznej, powinieneś być w stanie utrzymać spadek
masy ciała.

Pewne zmiany w genach wiążą się ze zwiększonym ryzykiem
otyłości i wolniejszymi efektami odchudzania w przypadku
wysokiego spożycia tłuszczów nasyconych.
Zgodnie z Twoimi wynikami genetycznymi, spożycie tłuszczów
nasyconych prawdopodobnie nie zwiększa u Ciebie ryzyka
przybierania na wadze.

Niektóre warianty genów są związane z opornością na utratę masy
ciała, gdy występuje wysokie spożycie węglowodanów w diecie.
Zgodnie z Twoimi wynikami, reakcja na węglowodany stanowi dla
Ciebie niski/umiarkowany priorytet, co oznacza, że wysokie
spożycie węglowodanów w diecie może nieznacznie wpłynąć na
Twoją zdolność do utraty masy ciała. Ogranicz całkowite spożycie
węglowodanów zgodnie z zaleceniami lekarza lub dietetyka.

Warianty w niektórych genach wiążą się z mniejszą masą ciała, gdy
w diecie występuje wyższe spożycie jednonienasyconych
tłuszczów (około 13% dobowego zapotrzebowania
energetycznego).
Zgodnie z Twoimi wynikami genetycznymi, zalecane są dla Ciebie
standardowe wytyczne dotyczące spożycia tłuszczów
jednonienasyconych.
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Ołówek



DNA Diet Strona 5 z 12

Tłuszcze wielonienasycone

Aktywność fizyczna

Rytm dobowy

Uczucie sytości i pojadanie

Apetyt na słodycze

Danny Meyersfeld CDNA170277

Warianty w niektórych genach wiążą się z mniejszą masą ciała u
osób, u których występuje większe spożycie tłuszczów
wielonienasyconych w diecie, ze szczególnym uwzględnieniem
kwasów tłuszczowych omega-3.
Zgodnie z Twoimi wynikami genetycznymi, dla Twojego
organizmu zalecane powinny być standardowe wytyczne
dotyczące spożycia tłuszczów wielonienasyconych.

Ćwiczenia są ważną częścią procesu utraty masy ciała, ale niektóre
osoby wymagają wysiłku fizycznego o większej intensywności i
większej ilości czasu poświęcanego na ćwiczenia, aby
zmobilizować swoje magazyny tłuszczu. Potrzebujesz aktywności
fizycznej o UMIARKOWANEJ intensywności, aby móc osiągnąć i
utrzymać utratę masy ciałą, w połączeniu ze spersonalizowanym
planem żywienia. Staraj się dążyć do osiągnięcia poziomu co
najmniej 15 MET tygodniowo.

Spadek ilości snu, zmiany wartości greliny i zachowań
żywieniowych oraz preferencje wieczorne mogą mieć negatywny
wpływ na kontrolę masy ciała. Gen CLOCK odgrywa ważną rolę w
regulowaniu cyklu dobowego, wpływając na preferencje
wieczorne. Twój genotyp nie jest kojarzony z wieczornymi
preferencjami, a zatem jest to dla Ciebie obszar o niskim
priorytecie.

Uczucie sytości można opisać jako uczucie pełności po posiłku.
Niektóre osoby mają zwiększoną skłonność do częstszych
przekąsek i odczuwają mniejsze uczucie sytości.
W oparciu o analizowane geny, nie masz predyspozycji ani do
zwiększonego pojadania, ani do zmniejszonego uczucia sytości.

Apetyt na słodycze można opisać jako pożądanie lub poszukiwanie
słodkich pokarmów. Jest to związane ze zwiększonym ryzykiem
otyłości. Niektóre geny odgrywają rolę w określaniu indywidualnej
predyspozycji do apetytu na słodycze. Twój genotyp wpływa na
Twoją zdolność do smakowania słodkich pokarmów i może
umiarkowanie przyczyniać się do Twojej chęci na słodycze. Ważne
jest dla Ciebie, aby unikać wszystkich produktów o wysokiej
zawartości cukru.
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Główne zasady planu dietetycznego

Danny Meyersfeld CDNA170277
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Twój plan ćwiczeń
Od teraz będziesz już wiedzieć, ile czasu musisz poświęcić tygodniowo na ćwiczenia, aby zmaksymalizować 

swoją szansę na utratę masy ciała. Zalecenia te zostały podane na poziomie MET. Poniżej znajdziesz 

szczegółowe wyjaśnienie, czym dokładnie są GODZINY MET oraz poradnik, jak zaplanować swój tydzień 

treningowy, aby zrealizować zalecenia. Pamiętaj, aby skonsultować się z Twoim opiekunem medycznym 

przed rozpoczęciem nowego programu ćwiczeń i przestać ćwiczyć, jeśli poczujesz nudności lub duszność.

CO OZNACZA MET?
MET oznacza pomiar fizjologiczny wyrażający koszt energetyczny aktywności fizycznej. Każde działanie, od 

oglądania telewizji po bieganie, ma wartość MET. Im bardziej energiczne działania, tym wyższa wartość MET.

CZYM SĄ GODZINY MET?
Podczas gdy MET jest sposobem mierzenia intensywności określonej czynności, LICZBA MET pozwala Ci 

obliczyć ile godzin wybranych zajęć musisz wykonać w ciągu tygodnia.

3 PROSTE KROKI DO POLICZENIA TWOJEJ TYGODNIOWEJ LICZBY GODZIN MET
1. Poniżej znajduje się lista ćwiczeń podzielonych na lekką, umiarkowaną i dużą intensywność. Znajdź 

aktywność najbliższą Twoim upodobaniom.

2. Użyj tego równania, aby obliczyć LICZBĘ GODZIN MET dla każdej aktywności.

Wartość MET X Czas = GODZINY MET
(w godzinach) (wynik)

 

Na przykład: jeśli grasz w tenisa przez 1 godzinę i 40 minut (1,6 h) 

8 MET X 1.6 = 13 GODZIN MET

3. Aby obliczyć Twój tygodniowy wynik GODZIN MET, dodaj LICZBĘ GODZIN MET każdego treningu w tym 

tygodniu. Na przykład, jeśli grałeś w tenisa przez godzinę i 40 minut, biegałeś przez 30 minut w tempie 8 

km / godzinę (8 x 0,5 = 4) i grałeś 2 godziny w golfa (4,5 x 2 = 9), wtedy Twój tygodniowy wynik GODZIN 

MET wyniesie 26 (13 + 4 + 9). Zobacz, jak to się odnosi do zaleceń LICZBY MET w Twoim raporcie.

Danny Meyersfeld CDNA170277
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Poniżej znajduje się lista WARTOŚCI MET podzielonych według lekkiej, umiarkowanej i dużej intensywności. 

Rozmowa podczas ćwiczeń to niezawodny sposób na ocenę intensywności ćwiczeń. Jeśli jesteś w stanie 

mówić bez żadnej zadyszki, prawdopodobne jest to trening o lekkiej intensywności. Jeśli potrafisz mówić, ale 

nie możesz śpiewać, jest to umiarkowana intensywność. Jeśli nie możesz mówić nie sapiąc, to ćwiczysz  

z dużą intensywnością.

LEKKA INTENSYWNOŚĆ MNIEJ NIŻ 5 MET
Rozciąganie, joga 2.5

Jazda konna 2.5

Spacer po płaskim terenie, mniej niż 3,2 km/h 2

Spacer po płaskim, twardym terenie, 3,2 km/h 2.5

Spacer w dół, 4 km/h 2.8

Jazda na rowerze dla rozrywki, mniej niż 16 km/h 3.4

Wiosłowanie stacjonarne, 50 watt, lekki wysiłek 4

Tai chi 4

Spacer, 5,6 km/h, szybkie tempo, twarda powierzchnia 3.8

Aerobik w wodzie 4

Golf 4.5

Badminton 4.5

UMIARKOWANA INTENSYWNOŚĆ 5 - 9 MET
Jazda na rowerze stacjonarnym, 100 watt, lekki wysiłek 5.5

Energiczne podnoszenie ciężarów 6

Połączenie joggingu ze spacerem, mniej niż 10 minut 6

Boks 6

Wędrówki przełajowe 6

Spacer pod górę, 5,6 km/h 6

Kolarstwo górskie 8.5

Jazda na rowerze 8

Jazda na rowerze stacjonarnym, 150 watt 7

Trening kondycyjny 8

Wiosłowanie stacjonarne, 150 watt 8.5

Aerobik 7

Bieganie, 8 km/h 8

Bieg przełajowy 8

Hokej 8

Tenis 8

Wspinaczka górska 8

Pływanie, freestyle 7

Spacer, 8 km/h 8

Danny Meyersfeld CDNA170277
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DUŻA INTENSYWNOŚĆ 9 I WIĘCEJ MET
Energiczna jazda na rowerze, 22-26 km/h 10

Bieganie, 9,6 km/h 10

Bieganie, 12,8 km/h 13.5

Kickboxing, judo, itp. 10

Jazda na rolkach 12

Jazda na rowerze, ≥32 km/h 16

Chodzenie po schodach 9

Wiosłowanie stacjonarne, 200 watt, bardzo energiczne 12

Boks, sparing 9

Piłka nożna 9

Bieg na orientację 9

Skakanka, szybko 12

Squash 12

Pływanie stylem motylkowym 11

Szybkie pływanie w miejscu 10

Opis badanych genów
Poniżej znajduje się wyjaśnienie wszystkich genów analizowanych w tym raporcie. Zwróć szczególną uwagę na te 
geny, które w tabeli na stronie 4 zostały oznaczone jako mające umiarkowany lub duży wpływ.

ADRB2 Arg16Gly
Gen ADRB2 koduje receptor biorący udział w mobilizacji tłuszczu z komórek tłuszczowych w celu uzyskania 
energii w odpowiedzi na katecholaminy, a także modulujący lipolizę podczas ćwiczeń. Allel G związany jest  
z otyłością, a osoby, które go posiadają z  większym prawdopodobieństwem zyskują na wadze i odzyskują 
utracone kilogramy oraz wolniej przebiega u nich proces odchudzania. Osoby te są mniej zdolne do 
mobilizowania zapasów tłuszczu w odpowiedzi na ćwiczenia. U tych osób ważne jest, aby podkreślić rolę diety  
w kontroli masy ciała, ponieważ ćwiczenia mogą być mniej skuteczne.

ADRB2 Gln27Glu
Allel G związany jest ze zwiększoną wartością BMI i ilością tkanki tłuszczowej. Pacjenci z takim genotypem są mniej 
zdolni do mobilizowania magazynów tłuszczu w celach energetycznych. Ponadto  wykazano, że osoby te mają 
większe ryzyko otyłości i podwyższonego poziomu insuliny, gdy spożycie węglowodanów jest większe niż 49%. 
Ograniczenie spożycia węglowodanów zmniejsza u tych pacjentów poziomy insuliny i jest korzystne  
w kontrolowaniu masy ciała.

ADRB3 Trp64Arg
Receptor beta-3 adrenergiczny (ADRB3) ulega ekspresji przede wszystkim w tkance tłuszczowej trzewnej, gdzie 
bierze udział w regulacji lipolizy. Allel C wiąże się ze zwiększonym BMI i trudnością w utracie masy ciała. Wyższe 
ryzyko otyłości u osób posiadających allel C może być zmniejszone dzięki ponadprzeciętnemu poziomowi 
aktywności fizycznej.

ADIPOQ -11391 G>A
Gen ADIPOQ koduje adiponektynę, która ulega ekspresji w tkance tłuszczowej. Adiponektyna jest hormonem 
białkowym, który moduluje wiele procesów metabolicznych, w tym regulację poziomu glukozy i utlenianie 
kwasów tłuszczowych. Osoby otyłe mają zwykle niższy poziom stężenia adiponektyny we krwi. Osoby posiadające 
allel A mają zwykle wyższy poziom adiponektyny, co w konsekwencji wiąże się z lepszymi parametrami otyłości. 
Posiadacze allelu A, którzy spożywali dietę zawierającą ponad 13% całkowitej energii pochodzącej  
z jednonienasyconych tłuszczów, mieli niższe BMI. Natomiast osoby posiadające allel G mają zwiększone ryzyko 
otyłości. Osoby z genotypem GG lepiej kontrolują masę ciała na diecie o ograniczonej kaloryczności. Kontynuacja 
działań i wsparcie także są potrzebne. 

Danny Meyersfeld CDNA170277
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APOA2 T>C
Apolipoproteina A2 (APOA2), druga najliczniejsza apolipoproteina w HDL, odgrywa złożoną i względnie 
niezdefiniowaną rolę w metabolizmie lipoprotein, insulinooporności, otyłości i podatności na miażdżycę. Genotyp 
CC wiąże się z otyłością i zwiększonym spożyciem pokarmów, zwłaszcza spożyciem tłuszczów ogółem i tłuszczów 
nasyconych. Gdy spożycie tłuszczu nasyconego jest wysokie, genotyp CC jest silnie związany ze zwiększonym BMI 
i otyłością. Ta interakcja między dietą a genem może również odgrywać rolę w insulinooporności.

APOA5
Badania naukowe potwierdziły rolę APOA5 w metabolizmie trójglicerydów, jak również wykazały jej wpływ na BMI. 
Allel T jest związany z większą masą ciała, mniejszą jej utratą, szczególnie gdy stosuje się dietę wysokotłuszczową  
i bogatą w nasycone kwasy tłuszczowe.

CLOCK
Gen CLOCK, istotny element ludzkiego zegara biologicznego, bierze udział w regulacji metabolicznej. Osoby 
posiadające allel C odnoszą mniejszy sukces w utracie masy ciała niż osoby z genotypem TT. Ponadto osoby  
z allelem C krócej śpią, uskarżają się na poranne zmęczenie i wykazują preferencję aktywności wieczornej. Mają 
one również wyższy poziom greliny, która reguluje apetyt, potencjalnie zmieniający zachowania żywieniowe  
i utratę masy ciała.

DRD2
Obieg dopaminy w śródmózgowiu może odgrywać ważną rolę zarówno w uzależnieniu, jak i w normalnych 
zachowaniach żywieniowych, ponieważ jest on związany z systemem nagradzania, w szczególności poprzez 
sygnalizację dopaminergiczną poprzez receptory dopaminowe D2 (DRD2).

FABP2
Białko wiążące kwasy tłuszczowe 2 (FABP2) znajduje się w komórkach nabłonka jelita cienkiego, gdzie silnie 
wpływa na wchłanianie tłuszczu i jego metabolizm. Allel A związany jest z otyłością, podwyższonym BMI, 
zwiększoną ilością tłuszczu brzusznego, wyższym poziomem leptyny, insulinoopornością, wyższym poziomem 
insuliny i hipertriglicerydemią. Osoby posiadające allel A wykazują większą absorpcję tłuszczu i mają tendencję do 
wolniejszego metabolizmu, co prowadzi do skłonności do przybierania na wadze, wolniejszej utraty masy ciała  
i trudności z utratą tłuszczu w obrębie jamy brzusznej.

FTO
Gen FTO jest powszechnie obecny w kilku metabolicznie aktywnych tkankach, w tym w sercu, nerkach i tkance 
tłuszczowej, a największej ekspresji ulega w mózgu, szczególnie w podwzgórzu, co związane jest z regulacją 
apetytu, temperatury, funkcji autonomicznych i układu endokrynnego. Sugeruje się, że gen FTO odgrywa rolę 
w regulacji apetytu i że wiąże się to z wydatkiem energetycznym, spożyciem energii i zmniejszeniem uczucia 
sytości. Allel A wiąże się z wyższym BMI, udziałem tkanki tłuszczowej i obwodem talii, szczególnie u osób z 
siedzącym trybem życia i wysokim spożyciem tłuszczu. Zmodyfikuj dietę tak, aby zawierała umiarkowaną ilość 
węglowodanów, zwiększ udział MUFA i zmniejsz ilość nasyconych kwasów tłuszczowych oraz kontroluj całkowite 
spożycie tłuszczu. Zalecana jest regularna aktywność fizyczna.

MC4R
MC4R jest genem silnie predysponującym do rozwoju otyłości, znaczącą związanym z przyjmowaniem  
i wydatkowaniem energii. Allel C wiąże się z wyższym całkowitym spożyciem energii i tłuszczu w diecie, a także 
większym pojadaniem u dzieci i dorosłych, większym głodem i częstszym spożywaniem dużych ilości jedzenia.

PLIN
Allel A wiąże się z większym ryzykiem otyłości. Osobom go posiadającym trudniej pozbyć się zbędnych 
kilogramów, a ponadto wykazują one większy spadek w tempie utleniania lipidów niż osoby z genotypem GG. 
Gdy występuje większe spożycie węglowodanów złożonych, allel A chroni przed otyłością. Unikaj wszystkich 
przetworzonych węglowodanów.

PPARG
Białko to obficie występuje w tkance tłuszczowej. Jest to czynnik transkrypcyjny aktywowany przez kwasy 
tłuszczowe i odgrywa ważną rolę w ekspresji genów charakterystycznych dla adipocytów. Genotypy CG i GG 
wiążą się ze zwiększonym ryzykiem otyłości, szczególnie w przypadku ekspozycji na środowisko sprzyjające 
otyłości. Siedzący tryb życia również przyczynia się do ryzyka otyłości u osób posiadających allel G. Aby 
lepiej kontrolować masę ciała, zwiększ poziom aktywności fizycznej i zastosuj dietę o ograniczonej wartości 
energetycznej, ułożoną przez dietetyka.
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SLC2A2
GLUT2, kodowany przez gen SLC2A2, należy do rodziny białek ułatwiających transport glukozy (GLUT) i ulega 
ekspresji w trzustce, wątrobie, jelicie cienkim, nerkach i mózgu. GLUT2 ułatwia pierwszy etap wydzielania insuliny 
indukowanego glukozą, z wejściem glukozy do komórek β trzustki. Ze względu na niskie powinowactwo do 
glukozy, białko to traktowane jest jako czujnik glukozy i uważane jest za ważne w stanie poposiłkowym, biorąc 
udział w regulacji przyjmowania pokarmu.

TAS1R2
Zróżnicowana dystrybucja tkankowa genu TAS1R2 wpływa na spożycie pokarmu poza wykrywaniem słodkiego 
smaku na języku i podniebieniu. Tkanki te obejmują przewód żołądkowo-jelitowy, trzustkę i podwzgórze, tkanki 
znane z regulowania homeostazy metabolicznej i energetycznej.

TCF7L2
Gen TCF7L2 koduje czynnik transkrypcyjny, który reguluje homeostazę glukozy we krwi i może działać poprzez 
upośledzone wydzielanie glukagonopodobnego peptydu-1, co jest stymulowane bardziej przez spożycie 
tłuszczu niż węglowodanów. Osoby z allelem T, a tym bardziej z genotypem TT, doświadczają mniejszej utraty 
masy ciała niż genotyp CC. Interwencja dietetyczna i aktywność fizyczna są bardzo ważne dla osób posiadających 
allel T w celu zapobiegania powrotowi utraconych kilogramów i rozwojowi insulinooporności i cukrzycy. Osoby 
posiadające allel T tracą więcej kilogramów stosując niskotłuszczową dietę hipoenergetyczną, w porównaniu  
z dietą wysokotłuszczową. Zalecana jest również dieta o niskim ładunku glikemicznym oraz wskazane są pozostałe 
interwencje związane z kontrolą poziomu insuliny.

TNFA -308 G>A
Czynnik martwicy nowotworu α (TNF α), prozapalna cytokina wydzielana przez komórki układu odpornościowego 
i komórki tłuszczowe, zaangażowana jest w rozwój otyłości i insulinooporności. Allel A zwiększa wytwarzanie TNFα 
i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem otyłości, zwłaszcza gdy spożycie tłuszczu w diecie jest wysokie. Utrzymanie 
prawidłowej masy ciała jest niezbędne w kontroli stanów zapalnych.

Białka rozprzęgające 
Białka rozprzęgające 1, 2 i 3 należą do rodziny mitochondrialnych białek transportowych, które umożliwiają 
protonom powrót do macierzy mitochondrialnej bez fosforylacji ADP (difosforanu adenozyny), rozprzęgając tym 
samym połączenie między metabolizmem oksydacyjnym i wytwarzaniem energii, uwalniając energię w postaci 
ciepła. Białka rozprzęgające mogą zatem odgrywać ważną rolę w homeostazie energetycznej. Białka te wykazują 
podobieństwo strukturalne, ale ulegają ekspresji w różnych tkankach.   

UCP1 -3826 A>G
Ze względu na możliwą trudność w utracie masy ciała, której mogą doznać osoby z allelem G, ważne jest ustalenie 
realistycznych celów kontroli masy ciała i skupienie się na interwencjach, które poprawią zdolność danej osoby do 
spalania tłuszczu. Należy uwzględnić więcej ćwiczeń o wysokiej intensywności lub trening interwałowy. Regularna 
obserwacja i wsparcie ze strony dietetyka również pomogą w poprawie wyniku.

UCP2 -866 G>A
Allel A może stanowić ochronę przed osiąganiem nieprawidłowych wartości BMI. Wykazano, że stosując dietę 
niskokaloryczną, można znacznie zwiększyć ekspresję UCP2 i UCP3 w komórkach tkanki tłuszczowej i mięśni 
szkieletowych. Dlatego też osoby posiadające allel G mogą czerpać korzyści z ograniczania całkowitego spożycia 
energii i angażowania się w regularną aktywność fizyczną.

UCP3 55 C>T
Allel T zapewnia ochronę przed osiąganiem wyższych wartości BMI. Wykazano, że stosując dietę niskokaloryczną, 
można znacznie zwiększyć ekspresję UCP2 i UCP3 w komórkach tkanki tłuszczowej i mięśni szkieletowych.  
W związku z tym osoby posiadające allel C mogłyby odnieść korzyść z ograniczenia całkowitego poboru energii.
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Risks and Limitations 
DNAlysis Biotechnology has a laboratory with standard and effective procedures in place for handling samples and effective protocols in place to protect against technical and operational problems. However as 
with all laboratories, laboratory error can occur; examples include, but are not limited to, sample or DNA mislabelling or contamination, failure to obtain an interpretable report, or other operational laboratory 
errors. Occasionally due to circumstances beyond DNAlysis Biotechnology’s control it may not be possible to obtain SNP specific results.
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