
optymalna dieta na życie  
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Oto Twój raport dna health®

Wprowadzenie
Po otrzymaniu próbki wymazu użyto 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 ryzykiem rozwoju niektórych chorób przewlekłych lub zmian w procesach 
metabolicznych. Po zidentyfikowaniu obecności lub braku tych polimorfizmów, jesteśmy w stanie jakościowo ocenić 
poszczególne obszary ryzyka zdrowotnego związanego z określonymi genami. Aby stworzyć kompletną ocenę ryzyka 
zdrowotnego, należy rozważyć czynniki środowiskowe (dieta i styl życia) oraz historię medyczną odnosząc je do 
prezentowanego profilu genetycznego.

Jak czytać wyniki
Wyniki genetyczne znajdziesz na kolejnych stronach. Po lewej stronie zobaczysz nazwę genu i opis. Po prawej stronie 
znajdziesz swój konkretny wynik i jego wyjaśnienie, powiązane ryzyko oraz zalecenia związane z dietą i stylem życia. 
Wpływ można zidentyfikować za pomocą poniższych symboli:

Brak wpływu Mały wpływ Średni wpływ Duży wpływ Korzystny wpływ
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Tabela priorytetów
Każdemu obszarowi biologicznemu przyznano ocenę o niskim, średnim lub wysokim priorytecie, abyś lepiej mógł 

zrozumieć, którym obszarom poświęcić najwięcej uwagi.

W oparciu o zbadane geny, obszar biologiczny o niskim priorytecie oznacza, że nie ma potrzeby zwiększania wsparcia 

w porównaniu do standardowych zaleceń zdrowotnych. Obszar biologiczny o umiarkowanym lub wysokim priorytecie 

oznacza, że dany obszar będzie wymagał zwiększonego wsparcie w odniesieniu do odpowiedniej diety, stylu życia 

i interwencji nutraceutycznych w celu kompensacji braku równowagi spowodowanej przez posiadane warianty 

genetyczne.

Obszar biologiczny Priorytet

Metabolizm lipidów

Metylacja

Detoksykacja

Stany zapalne

Stres oksydacyjny

Zdrowie kości

Wrażliwość na insulinę

Danny Meyersfeld CDNA170277
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Tabela podsumowująca
Obszar biologiczny Nazwa genu Marker genetyczny Twój wynik Wpływ

Metabolizm lipidów

LPL 1595 C>G

CETP 279 G>A

APOC3 3175 C>G

APOE E2/E3/E4

PON1 A>G

Metylacja

MTHFR
677 C>T

1298 A>C

MTR 2756 A>G

MTRR 66 A>G

CBS 699 C>T

COMT 472 G>A

Detoksykacja

CYP1A1
Msp1 T>C

Ile462Val A>G

GSTM1 Insertion/Deletion

GSTP1 313 A>G

GSTT1 Insertion / Deletion

NQ01 C>T

Stany zapalne

IL-6 -174 G>C

TNFA -308 G>A

IL-1A 4845 G>T

IL-1A -889 C/T

IL-1B 3954 C>T

IL-1B -511 A>G

IL-1RN 2018 C>T

Stres oksydacyjny

eNOS 894 G>T

MnSOD/SOD2 -28 C>T

CAT -262 C>T

GPX1 C>T

Zdrowie kości
VDR

Fok1 T>C

Bsm1 G>A

Taq1 C>T

COL1A1 1546 G>T

Wrażliwość na insulinę

PPARG Pro12Ala or C>G

TCF7L2 rs7903146 C>T

SLC2A2 Thr110Ile

FTO rs9939609 T>A

Metabolizm żelaza HFE C282Y & H63D

Nietolerancja laktozy MCM6 −13910C>T

Metabolizm kofeiny CYP1A2 A>C

Metabolizm PUFA FADS1 rs174537 G>T

Wrażliwość na sól
ACE I/D

AGT T>C

Gorzki smak TAS2R38
145 C>G 
785 C>T
886 G>A

Metabolizm alkoholu ALDH2 rs671 G>A

Danny Meyersfeld CDNA170277

CC

E3/E3

CC

GG

GG

AA

TT

GG

CC

CC

AG

Insercja

AG

Delecja

AA

TT

GG

TG

TC

CT

GG

CT

GT

CC

TC

TC

GG

CC

GG

CT

CC

TT

282CC & 63HH

CC

AA

GG

ID

TT

Medium Taster

GG

TC

CC

GA
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Metabolizm lipidów
Stan zdrowia naszego serca zależy od czynników środowiskowych, dietetycznych oraz genetycznych. Niektóre z genów 
wpływają na poziom cholesterolu LDL i HDL. Wysoki poziom frakcji LDL cholesterolu (tzw. „zły” cholesterol) oraz niski 
poziom frakcji HDL (tzw. „dobry” cholesterol) związane są z podwyższonym ryzykiem chorób serca.

Nazwa genu Marker genetyczny Twój wynik Wpływ

LPL 1595 C>G

CETP 279 G>A

APOC3 3175 C>G

APOE E2/E3/E4

PON1 A>G

LPL  1595 C>G
Lipaza lipoproteinowa jest enzymem znajdującym 
się głównie w komórkach śródbłonka małych naczyń 
krwionośnych (naczyń włosowatych), w mięśniach i 
tkance tłuszczowej. Jest odpowiedzialna za eliminację 
krążących lipidów poprzez hydrolizowanie trójglicerydów 
znajdujących się w strukturze lipoprotein o bardzo niskiej 
gęstości (VLDL) do wolnych kwasów tłuszczowych. 
Wariant polimorficzny 1595 C> G jest ważnym 
wskaźnikiem rozmieszczenia tkanki tłuszczowej, poziomu 
lipidów w osoczu i stężenia insuliny we krwi.

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

CETP  279 G>A
Białko transferujące estry cholesterolu (CETP) odgrywa 
kluczową rolę w metabolizmie HDL i pośredniczy w 
wymianie lipidów między lipoproteinami, co skutkuje 
ewentualnym wychwytem cholesterolu przez hepatocyty 
(odwrotny transport cholesterolu). Wysokie stężenie 
CETP w osoczu jest związane ze zmniejszonym stężeniem 
HDL-C. CETP jest silnym i niezależnym czynnikiem ryzyka 
choroby niedokrwiennej serca.

APOC3  3175 C>G
Apolipoproteina C3 odgrywa ważną rolę w metabolizmie 
cholesterolu. Hamuje lipazę lipoproteinową i lipazę 
wątrobową, opóźniając katabolizm cząstek bogatych w 
triglicerydy.

Danny Meyersfeld CDNA170277

CC

CC

E3/E3

CC

CC

GG

GG

GG

Analiza nie wykazała zmiany genetycznej w locus 1595 C>G.

Allel G wiąże się ze zwiększonym poziomem białka
transferującego estry cholesterolu w osoczu, niższym poziomem
HDL-C i zwiększonym ryzykiem chorób układu krążenia. Genotyp
GG dobrze odpowiada na leczenie statynami.

Analiza nie wykazała zmiany genetycznej w locus 3175 C>G.
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APOE  E2/E3/E4
Apolipoproteina E pełni wielofunkcyjną rolę w 
metabolizmie lipoprotein i jest niezbędna do normalnego 
katabolizmu lipoprotein bogatych w triglicerydy. Istnieją 
dwa polimorfizmy pojedynczych nukleotydów (SNP) 
tworzące trzy izoformy alleliczne, które wpływają na 
konformację białka, a tym samym aktywność wiązania 
receptora i powinowactwo lipoprotein do białka APOE.

PON1  A>G
PON1 koduje enzym glikoproteinowy - paraoksonazę. 
PON1 zapobiega utlenianiu LDL i HDL, prawdopodobnie 
poprzez hydrolizę fosfolipidów lub wodoronadtlenków 
estrów cholesterolu, zapobiegając tym samym miażdżycy. 
Zmniejszona aktywność PON w surowicy wiąże się z 
ryzykiem choroby niedokrwiennej serca.

Metabolizm lipidów cd.

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

Danny Meyersfeld CDNA170277

E3/E3

GG

E3 jest neutralną izoformą.

Allel G wiąże się z niższymi stężeniami PON1 i zmniejszoną
aktywnością PON1. SNP wiąże się ze zwiększonym ryzykiem
miażdżycy i niektórych nowotworów. Należy zwiększyć spożycie
tłuszczów jednonienasyconych i zachęcić do dużego spożycia
różnych warzyw i owoców w celu poprawy spożycia
fitoskładników. Zalecana jest również aktywność fizyczna o
umiarkowanej intensywności.
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Metylacja
Witaminy z grupy B dostarczają “cegiełek” budujących komórki, które są stale odnawiane i odgrywają ważną rolę w wielu 
procesach fizjologicznych. Witaminy z grupy B dostarczają również niektórych związków chemicznych niezbędnych do 
ochrony naszych genów, dzięki czemu DNA nie kumuluje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem naszych 
komórek. Witaminy te - w tym kwas foliowy, witaminy B6 i B12 - pomagają tworzyć nowe DNA dla komórek, które stale 
się powiększają i odnawiają. Witaminy z grupy B są również zaangażowane w włączanie i wyłączanie wielu genów, a także 
pomagają w naprawie DNA. Proces naprawy DNA nazywa się metylacją. Metylacja wykorzystuje proces oddawania “grup 
metylowych” do substratu. Grupa metylowa składa się z jednego węgla związanego z trzema atomami wodoru (CH3). 
Chociaż witaminy z grupy B są potrzebne tylko w niewielkich ilościach, są one kluczowe dla metylacji i procesu produkcji 
nowego DNA.

Nazwa genu Marker genetyczny Twój wynik Wpływ

MTHFR
677 C>T

1298 A>C

MTR 2756 A>G

MTRR 66 A>G

CBS 699 C>T

COMT 472 G>A

MTHFR  677 C>T
Reduktaza metylenotetrahydrofolianu jest kluczowym 
enzymem w szlaku metabolicznym kwasu foliowego 
- kierując kwas foliowy z diety do syntezy DNA lub 
remetylacji homocysteiny.

MTHFR  1298 A>C
Reduktaza metylenotetrahydrofolianu jest kluczowym 
enzymem w szlaku metabolicznym kwasu foliowego 
- kierując kwas foliowy z diety do syntezy DNA lub 
remetylacji homocysteiny.

MTR  2756 A>G
Syntaza metioninowa koduje enzym, który katalizuje 
remetylację homocysteiny do metioniny.

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

Danny Meyersfeld CDNA170277

AA

AA

TT

GG

CC

CC

CC

CC

AG

Genotyp CC wiąże się z normalnym funkcjonowaniem.

Allel C związany jest ze zmniejszoną funkcją enzymu.
W związku z tym występuje zwiększone zapotrzebowanie na kwas
foliowy. Potrzebna może się okazać suplementacja kwasu
foliowego, witamin  B2, B6 i B12.

Nie wykryto zmiany genetycznej w locus 25776 A>G.
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CBS  699 C>T
Beta-syntaza cystationinowa katalizuje konwersję 
homocysteiny do cystationiny i bierze bezpośredni 
udział w usuwaniu homocysteiny z cyklu metioniny, 
zatem wszelkie zmiany jej aktywności mogą wpływać na 
poziomy homocysteiny.

COMT  472 G>A
Rozpuszczalna O-metylotransferaza katecholowa 
(S-COMT) pomaga kontrolować poziomy 
niektórych hormonów i uczestniczy w inaktywacji 
neuroprzekaźników katecholaminowych (dopaminy, 
epinefryny i norepinefryny). Enzym ten dodaje do 
katecholaminy grupę metylową pochodzącą ze związku 
S-adenozylometioninowego (SAM). Każdy związek mający 
strukturę katecholową, np. estrogeny katecholowe i 
flawonoidy zawierające katechol, jest substratem COMT.

MTRR  66 A>G
Reduktaza syntazy metioninowej katalizuje rekację 
powstania metylkobalaminy - kofaktora syntazy 
metioninowej (MTR), niezbędnego do utrzymania 
odpowiednich wewnątrzkomórkowych zasobów 
metioniny. Jest on również odpowiedzialny za utrzymanie 
stężenia homocysteiny na nietoksycznym poziomie.

Metylacja cd.

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

Danny Meyersfeld CDNA170277

TT

GG

AG

Allel T wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia choroby
niedokrwiennej serca i zwiększoną reakcją na obniżające poziom
homocysteiny działanie kwasu foliowego. Sprawdź poziom
spożycia kwasu foliowego i poziom homocysteiny, jeśli to
konieczne.

Allel A wiąże się z 3-4 krotnym zmniejszeniem aktywności
metylacyjnej enzymu COMT i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem
raka piersi. Kluczowe interwencje na rzecz korzystnej modulacji
metabolizmu estrogenu można osiągnąć poprzez zwiększenie
udziału błonnika nierozpuszczalnego w diecie, kontrola jakości
spożywanego tłuszczu, zmniejszenie masy ciała i zwiększenie
aktywności fizycznej. Ponadto należy zapewnić wystarczającą
ilość antyoksydantów i magnezu. Składniki diety, które hamują
aktywność COMT obejmują kwercetynę i katechiny występujące
w herbacie.

Allel G wiąże się ze zwiększonym ryzykiem przedwczesnego
wystąpienia chorób układu krążenia, a genotyp GG jest istotnym
czynnikiem ryzyka przedwczesnego rozwoju choroby
niedokrwiennej serca i wad cewy nerwowej, gdy status
kobalaminy (witaminy B12) jest niski. Zapewnij odpowiednie
spożycie kwasu foliowego, witaminy B12 i witaminy B6.
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Detoksykacja
Proces detoksykacji w organizmie jest regulowany przede wszystkim przez rodzinę enzymów GST. S-transferazy 
glutationowe są odpowiedzialne za katalizę reakcji, w których produkty metabolizmu fazy I są sprzężone z glutationem 
czyniąc je bardziej rozpuszczalnymi w wodzie i łatwiej wydalanymi z organizmu przez pot i mocz. Warzywa krzyżowe 
i czosnkowe pomagają zwiększyć aktywność Twojego systemu detoksykacji, co pomaga w usuwaniu szkodliwych 
substancji z Twojego ciała.

Nazwa genu Marker genetyczny Twój wynik Wpływ

CYP1A1
Msp1 T>C

Ile462Val A>G

GSTM1 Insercja / Delecja

GSTP1 313 A>G

GSTT1 Insercja / Delecja

NQ01 NQ01 C>T

CYP1A1  Msp1 T>C
Gen CYP1A1 koduje enzym z rodziny cytochromu 
P450 zaangażowany w fazę I detoksykacji. Enzym 
ten przekształca prokarcynogeny środowiskowe, np. 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH) i 
aminy aromatyczne, w reaktywne związki pośrednie o 
działaniu rakotwórczym. Ponadto CYP1A1 bierze udział 
w metabolizmie oksydacyjnym estrogenów, który może 
odgrywać kluczową rolę w etiologii raka sutka i prostaty.

CYP1A1  Ile462Val A>G
Gen CYP1A1 koduje enzym z rodziny cytochromu 
P450 zaangażowany w fazę I detoksykacji. Enzym 
ten przekształca prokarcynogeny środowiskowe, np. 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH) i 
aminy aromatyczne, w reaktywne związki pośrednie o 
działaniu rakotwórczym. Ponadto CYP1A1 bierze udział 
w metabolizmie oksydacyjnym estrogenów, który może 
odgrywać kluczową rolę w etiologii raka sutka i prostaty.

Faza I detoksykacji

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

Danny Meyersfeld CDNA170277

Insercja

AG

Delecja

AA

AA

TT

TT

TC

Nie wykryto żadnej mutacji.

Nie wykryto żadnej mutacji.
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GSTM1  Insercja / Delecja
S-transferaza glutationu M1 jest najbardziej aktywnym 
biologicznie członkiem nadrodziny enzymów S-transferaz 
glutationu. Bierze udział w II fazie detoksykacji w wątrobie 
i jest odpowiedzialna za eliminację ksenobiotyków, 
czynników rakotwórczych i produktów stresu 
oksydacyjnego.

GSTP1  313 A>G
Stres oksydacyjny jest czynnikiem ryzyka dla prawie 
wszystkich chorób i wydaje się, że skuteczność enzymu 
GSTP1 może mieć wpływ na rozwój i rokowanie 
chorób przez niego wywołanych. GSTP1 jest najobficiej 
występującym podtypem GST w płucach i wiadomo, że 
metabolizuje wiele związków rakotwórczych.

Faza II detoksykacji

Detoksykacja cd.

GSTT1  Insercja / Delecja
GSTT1 jest członkiem rodziny białek, które katalizują 
sprzęganie zredukowanego glutationu z różnymi 
związkami elektrofilowymi i hydrofobowymi.

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

Danny Meyersfeld CDNA170277

Insercja

AG

Delecja

Nie wykryto delecji.

Allel G zmniejsza aktywność enzymu. Aktywność koniugacyjna
wynosi około 80% dla osób posiadających jeden allel G, a 70% dla
osób z genotypem GG.
Działanie enzymów GST jest częściowo indukowane przez
produkty należące do warzyw kapustnych i czosnkowych. Ich ilość
w diecie powinna być znacznie zwiększona, aby zwiększyć
aktywność innych enzymów GST i zrekompensować tym samym
zmniejszoną aktywność GSTP1. Zalecane jest codzienne spożycie.
W przypadku niewystarczającego spożycia może być wymagany
suplement wysokiej jakości zawierający DIM.

Delecja wiąże się ze zwiększonym ryzykiem raka płuc, krtani i
pęcherza, a także raka podstawnokomórkowego skóry.
Działanie enzymów GST jest częściowo indukowane przez
produkty należące do warzyw kapustnych i czosnkowych. Ich ilość
w diecie powinna być znacznie zwiększona, aby zwiększyć
aktywność innych enzymów GST i zrekompensować tym samym
zmniejszoną aktywność GSTT1. Zalecane jest codzienne spożycie.
W przypadku niewystarczającego spożycia może być wymagany
suplement wysokiej jakości zawierający DIM.
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Faza II detoksykacji cd.

Detoksykacja cd.

NQ01  609 C>T
Oksydoreduktaza NAD(P)H chinonowa-1 (NQO1) często 
określana jako reduktaza chinonowa jest zaangażowana 
głównie w detoksykację potencjalnie mutagennych 
i rakotwórczych chinonów pochodzących z dymu 
tytoniowego, diety i metabolizmu estrogenu. NQO1 
chroni również komórki przed stresem oksydacyjnym, 
utrzymując antyoksydacyjne formy ubichinonu i 
witaminy E.

TWÓJ WYNIK:

Danny Meyersfeld CDNA170277

TC

Ten wariant genetyczny jest zamianą zasady azotowej z C na T,
skutkującą substytucją aminokwasu proliny do seryny w kodonie
187 białka. Allel T powoduje zmniejszoną aktywność
enzymatyczną. W porównaniu z genotypem CC, wariant
heterozygoty (TC) wykazuje trzykrotny spadek aktywności
enzymatycznej. Osoby z genotypem TC wykazują zwiększone
ryzyko rozwoju niektórych nowotworów, w tym raka piersi, jelita
grubego i przewodu pokarmowego, szczególnie w przypadku
ekspozycji na dym tytoniowy. Polimorfizm został również
powiązany z toksycznością benzenu.
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Stany zapalne
Stany zapalne to normalna odpowiedź immunologiczna i niezbędny krok w procesie gojenia się tkanek. Uwolnienie tych 
czynników prozapalnych jest kontrolowane przez geny odpowiedzialne za stan zapalny. Jednakże, gdy geny te nie są 
“wyłączone” odpowiedź zapalna trwa. Coraz więcej powszechnych zaburzeń, takich jak otyłość, choroby serca, zapalenie 
stawów czy choroba zapalna jelit jest związanych z przewlekłym zapaleniem o niskim nasileniu. 

Nazwa genu Marker genetyczny Twój wynik Wpływ

IL-6 -174 G>C

TNFA -308 G>A

IL-1

IL-1A 4845 G>T

IL-1A -889 C>T

IL-1B 3954 C>T

IL-1B -511 A>G

IL-1RN 2018 C>T

IL-6  -174 G>C
Interleukina 6 jest cytokiną prozapalną, która odgrywa 
kluczową rolę w procesach zapalnych i reguluje ekspresję 
białka C-reaktywnego (CRP). Nieleczony przewlekły stan 
zapalny jest związany z otyłością i gromadzeniem się 
tłuszczu trzewnego, opornością na insulinę, dyslipidemią i 
zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych.

TNF-A  -308 G>A
Wykazano, że czynnik martwicy nowotworu α (TNFα), 
prozapalna cytokina wydzielana przez makrofagi i 
adipocyty, zmienia homeostazę glukozy w całym 
organizmie i jest zaangażowany w rozwój otyłości i 
związanej z otyłością insulinooporności i dyslipidemii.

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

Danny Meyersfeld CDNA170277

GG

GG

TG

TC

CT

GG

CT

GG

GG

Nie wykryto zmiany genetycznej w locus 174 G>C.

Nie wykryto zmiany genetycznej w locus 308 G>A.

Gosc
Ołówek
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IL-1  
Istnieje coraz więcej dowodów na to, że IL-1 jest ważnym 
czynnikiem w procesie zapalnym, a zatem ekspresja IL-1 
ma kluczowe znaczenie w patogenezie kilku chorób 
przewlekłych. Aktywność biologiczna IL-1 obejmuje 
dwóch agonistów - IL-1α (IL-1A) i IL-1beta (IL-1B), swoiste 
receptory IL-1 i antagonistę receptora IL-1 (IL-1RN), który 
jest negatywnym regulatorem odpowiedzi prozapalnej. 
Pewne zmiany genetyczne w IL-1A, IL-B i IL-1 RN prowadzą 
do bardziej aktywnej odpowiedzi zapalnej i wiążą się ze 
zwiększonym ryzykiem wielu chorób przewlekłych.

Stany zapalne cd.

TWÓJ WYNIK:

Danny Meyersfeld CDNA170277

Zmiany genetyczne w obrębie IL-1A, IL-1B oraz IL-1RN związane
są ze zwiększonymi stężeniami IL-1 w osoczu, a także z wieloma
przewlekłymi chorobami zapalnymi, w tym zapaleniem ozębnej,
chorobą wieńcową, niektórymi chorobami
autoimmunologicznymi i nowotworami. Zwiększ spożycie
składników odżywczych, o których wiadomo, że hamują
wydzielanie markerów prozapalnych. Należą do nich kwasy
tłuszczowe omega 3, kurkumina, imbir i produkty bogate w
fitoskładniki, w tym niektóre jagody, które zawierają związki, takie
jak resweratrol, antocyjany i dehydroaskorbinian.

Gosc
Ołówek
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Stres oksydacyjny
Wolne rodniki są normalnym produktem ubocznym procesów biochemicznych organizmu generujących energię. Są 
bardzo reaktywne i mogą uszkadzać DNA, białka i błony komórkowe. Antyoksydanty to zmiatacze wolnych rodników, 
które oddziałują z wolnym rodnikiem, aby upewnić się, że nie jest już reaktywną cząsteczką. Przeciwutleniacze występują 
naturalnie w ciele w postaci enzymów, ale mogą być również spożywane z szeroką gamą produktów, zwłaszcza z warzyw 
i owoców. Jednak główną rolę w obronie antyoksydacyjnej spełniają własne enzymy antyoksydacyjne organizmu.

Nazwa genu Marker genetyczny Twój wynik Wpływ

eNOS 894 G>T

MnSOD/SOD2 -28 C>T

CAT -262 C>T

GPX1 Pro198Leu

eNOS  894 G>T
Tlenek azotu (NO) odgrywa ważną rolę w regulacji 
napięcia naczyniowego i obwodowego oporu 
naczyniowego. Działa także ochronnie na naczynia, 
hamując agregację płytek krwi, adhezję leukocytów i 
proliferację komórek mięśni gładkich.

MnSod/SOD2  -28 C>T
Enzym SOD2 niszczy wolne rodniki, które są normalnie 
produkowane w komórkach i które uszkadzają systemy 
biologiczne. W ten sposób enzym wykazuje ważną 
aktywność przeciwutleniającą w komórce, szczególnie w 
mitochondriach.

CAT  -262 C>T
CAT koduje enzym antyoksydacyjny, katalazę, która ulega 
największej ekspresji w wątrobie, nerkach i erytrocytach. 
Enzym ten jest odpowiedzialny za szybką konwersję 
nadtlenku wodoru do wody i tlenu, przy czym jedna 
cząsteczka tego enzymu może katalizować ponad milion 
cząsteczek nadtlenku wodoru na sekundę. Zmniejszona 
aktywność CAT powoduje wzrost stężenia nadtlenku 
wodoru, prowadząc w ten sposób do zwiększonego 
stresu oksydacyjnego.

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

Danny Meyersfeld CDNA170277

GT

GT

CC

CC

TC

TC

Allel T wpływa na proteolityczny rozkład enzymu, tym samym
zmniejszając biodostępność tlenku azotu w ścianie naczynia
krwionośnego i sprzyjając miażdżycy tętnic. Wiąże się on zatem z
miażdżycą tętnic, nadciśnieniem samoistnym, schyłkową
niewydolnością nerek i stanem przedrzucawkowym. Należy
zapewnić odpowiednie spożycie przeciwutleniaczy i kwasów
tłuszczowych n-3.

Istnieją dowody na to, że osoby bez tego wariantu, tj. posiadające
allel C, oraz z mniejszym spożyciem owoców i warzyw, są
narażone na zwiększone ryzyko zachorowania, w tym ryzyko
rozwoju niektórych nowotworów. Dlatego ważne jest, aby osoby
z allelem C przyjmowały odpowiednie ilości antyoksydantów. Jeśli
spożycie pokarmu jest niewystarczające, wymagana może być
suplementacja.

Allel C, a szczególnie genotyp CC, wiąże się ze zmniejszonym
ryzykiem wystąpienia nowotworu i lepszą równowagą
antyoksydacyjną. Ochrona oferowana przez allel C jest bardziej
widoczna u osób, które mają wysokie spożycie pokarmów
bogatych w przeciwutleniacze i polifenole.

Gosc
Ołówek
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Stres oksydacyjny cd.

GPX1  Pro198Leu
Peroksydaza glutationowa 1 (GPx1) jest najobficiej 
występującą selenoperoksydazą i ulega ekspresji 
w prawie wszystkich tkankach ciała. Jest ona 
odpowiedzialna za katalizowanie konwersji nadtlenku 
wodoru do wody, a także redukcję wodoronadtlenków 
kwasów tłuszczowych i nadtlenoazotynów za pomocą 
glutationu jako substratu, a tym samym pomaga 
utrzymać równowagę redoks.

TWÓJ WYNIK:

Danny Meyersfeld CDNA170277

Gosc
Ołówek
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Zdrowie kości
Nasze kości nie są stałą strukturą. Nasze komórki działają nieprzerwanie, aby rozpuścić starą kość i stworzyć nową tkankę 
kostną. Po 30 roku życia zarówno mężczyźni, jak i kobiety zaczynają tracić masę kostną; Utrata ta jest szczególnie widoczna 
u kobiet po menopauzie. Zgodnie z najnowszymi badaniami, zarówno odżywianie, jak i czynniki genetyczne odgrywają 
ważną rolę w określaniu zdrowia kości.

Nazwa genu Marker genetyczny Twój wynik Wpływ

VDR

Fok1 T>C

Bsm1 G>A

Taq1 C>T

COL1A1 1546 G>T

VDR
Szczytowa masa kostna jest w dużym stopniu określona genetycznie. Gen receptora witaminy D (VDR) odpowiada 
za 70% całego genetycznego wpływu na gęstość kości, odgrywa ważną rolę w homeostazie wapnia, wzroście i 
różnicowaniu komórki kostnej oraz jelitowym wchłanianiu wapnia.

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

Danny Meyersfeld CDNA170277

CC

CC

GG

TC

TC

GA

GA

Nie wykryto żadnej zmiany genetycznej.

Allel T (A) jest związany ze zmniejszonymi wartościami BMD w sposób zależny od dawki i predysponuje do osteoporozy, szczególnie
gdy spożycie wapnia jest niskie.

Zmiana nie prowadzi do zwiększonego ryzyka osteoporozy.

Gosc
Ołówek
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COL1A1  1546 G>T
Kolagen typu I jest głównym białkiem kości złożonym z 
dwóch łańcuchów alfa-1 i jednego łańcucha alfa-2.

Zdrowie kości cd.

TWÓJ WYNIK:

Danny Meyersfeld CDNA170277

GG

Nie wykryto zmiany genetycznej w locus 1546 G>T.

Gosc
Ołówek
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Wrażliwość na insulinę
Insulina jest hormonem, który stymuluje pobieranie glukozy z diety do komórek. Osoby o obniżonej wrażliwości na insulinę 
mają ograniczoną zdolność reagowania na działanie tego hormonu. Literatura naukowa sugeruje, że brak wrażliwości 
na insulinę lub insulinooporność może odgrywać ważną rolę w niektórych z najczęstszych zaburzeń - w tym otyłości, 
cukrzycy typu 2, wysokim ciśnieniu krwi, chorobach serca i zaburzonym metabolizmie tłuszczów.

Nazwa genu Marker genetyczny Twój wynik Wpływ

PPARG Pro12Ala or C>G

TCF7L2 rs7903146 C>T

SLC2A2 Thr110Ile

FTO rs9939609 T>A

PPARG  Pro12Ala or C>G
Uważa się, że receptor gamma aktywowany przez 
proliferatory peroksysomów bierze udział w różnicowaniu 
adipocytów. Jest to czynnik transkrypcyjny aktywowany 
przez kwasy tłuszczowe, który odgrywa główną rolę 
w adipogenezie i ekspresji genów specyficznych dla 
adipocytów. Jest również zaangażowany w regulację 
metabolizmu glukozy i lipidów i został zidentyfikowany 
jako receptor jądrowy dla klasy tiazolidynedionów - leków 
poprawiających wrażliwość tkanek na insulinę. 

TCF7L2  rs7903146 C>T
Gen TCFL2 koduje czynnik transkrypcyjny, który reguluje 
homeostazę glukozy we krwi. Polimorfizm ten wpływa 
zarówno na wydzielanie insuliny, jak i na wrażliwość 
na insulinę i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem 
insulinooporności i cukrzycy typu 2.

SLC2A2  Thr110Ile
GLUT2, kodowany przez gen SLC2A2, jest członkiem 
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 
wprowadzeniem glukozy do komórek β trzustki. Ze 
względu na małe powinowactwo do glukozy, białko to 
traktowane jest jako czujnik glukozy i uważane jest za 
ważne w stanie poposiłkowym, biorąc udział w regulacji 
przyjmowania pokarmu.

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

Danny Meyersfeld CDNA170277

CT

CT

CC

CC

TT

CC

CC

Allel T zwiększa ryzyko wystąpienia insulinooporności i cukrzycy
typu 2, szczególnie u osób otyłych i osób z niskim stężeniem HDL-
C. Allel T jest również związany z mniejszą utratą masy ciała w
odpowiedzi na dietę i zmianę stylu życia, szczególnie gdy
spożycie tłuszczu jest wysokie. Osoby z genotypem CT wymagają
zmiany diety i stylu życia, pod kątem zwiększenia wrażliwości na
insulinę.

Genotyp CC jest bardzo wrażliwy na rodzaj i ilość tłuszczu w
diecie, pod względem podatności na otyłość i cukrzycę.
Zwiększenie całkowitej zawartości tłuszczów w pożywieniu i
tłuszczów nasyconych wiązało się ze zwiększeniem obwodu talii u
osób z genotypem CC. Należy zwrócić uwagę na jakość
przyjmowanego tłuszczu, zwiększenie ilości MUFA w diecie oraz
zmniejszenie tłuszczów nasyconych. Należy uwzględnić wszystkie
czynniki dotyczące diety i stylu życia, które wpływają na
wrażliwość na insulinę.

Analiza nie wykryła zmiany genetycznej.

Gosc
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DNA Health® Strona 18 z 22

FTO  rs9939609 T>A
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.

Wrażliwość na insulinę cd.

TWÓJ WYNIK:

Danny Meyersfeld CDNA170277

TT

Nie wykryto żadnej zmiany genetycznej.

Gosc
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Reakcja na żywność
Poszczególne składniki odżywcze i niektóre składniki żywności w różnych środkach spożywczych mogą wpływać na 
ludzi na różne sposoby. Na podstawie najnowszych badań, możliwe jest badanie określonych genów, aby uzyskać lepszy 
wgląd w to, jak dana osoba może zareagować na konkretny składnik żywności. Obszary badane w tym panelu obejmują: 
nietolerancję laktozy, metabolizm tłuszczów wielonienasyconych (PUFA), wrażliwość na kofeinę, wrażliwość na sól i 
metabolizm żelaza, a także odczuwanie gorzkiego smaku i metabolizm alkoholu.

Nazwa genu Marker genetyczny Twój wynik Wpływ

Metabolizm żelaza HFE C282Y & H63D 

Nietolerancja laktozy MCM6 −13910C>T

Metabolizm kofeiny CYP1A2 A>C

Metabolizm PUFA FADS1 rs174537 G>T

Wrażliwość na sól
ACE I/D

AGT T>C

Gorzki smak TAS2R38

Pro49Ala

Ala262Val

Val296Iso

Metabolizm alkoholu ALDH2 rs671 G>A

Metabolizm żelaza

HFE  C282Y & H63D
Dziedziczna hemochromatoza jest chorobą genetyczną, 
w której występuje nadmierne gromadzenie żelaza w 
organizmie, co prowadzi do przeładowania żelazem. 
U osób z tym zaburzeniem dzienna absorpcja żelaza 
z jelit jest większa niż ilość potrzebna do wyrównania 
strat. Organizm nie może zwiększyć wydalania żelaza, 
dlatego wchłonięte żelazo gromadzi się w organizmie. 
Osoby posiadające mutacje w genie HFE mogą nie mieć 
żadnych objawów, a sama choroba jest uleczalna, jeśli 
zostanie wcześnie wykryta. Do poważnych objawów i 
oznak przeładowania żelazem należą zaburzenia funkcji 
seksualnych, niewydolność serca, bóle stawów, marskość 
wątroby, cukrzyca, zmęczenie i wzmożona pigmentacja.

TWÓJ WYNIK:

Danny Meyersfeld CDNA170277

282CC & 63HH

282CC & 63HH

CC

AA

GG

ID

TT

Medium Taster

GG

W analizie nie wykryto żadnych zmian genetycznych
zwiększających ryzyko zaburzeń.

Gosc
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Nietolerancja laktozy

MCM6  −13910C>T
Niedobór laktazy u dorosłych jest powszechnym stanem 
ze zmniejszeniem zdolności komórek nabłonkowych 
w jelicie cienkim do trawienia laktozy, ze względu na 
fizjologiczny spadek enzymu laktazy. Po spożyciu mleka 
lub innych produktów mlecznych osoby z nietolerancją 
laktozy mogą uskarżać się na skurcze brzucha, wzdęcia, 
gazy i biegunkę.

Metabolizm kofeiny

CYP1A2  A>C
Kawa jest głównym źródłem kofeiny, która jest 
metabolizowana przez polimorficzny enzym cytochromu 
P450 1A2 (CYP1A2).

Metabolizm PUFA

FADS1  rs174537 G>T
Delta 5 i delta 6 desaturazy, kodowane przez geny FADS1 
i FADS2, są kluczowymi enzymami w metabolizmie 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA), które 
katalizują konwersję kwasu linolowego (LA) do kwasu 
arachidonowego (AA) i kwasu -linolenowego (ALA ) do 
kwasu eikozapentaenowego (EPA). Polimorfizmy w tych 
genach wiążą się ze stężeniami długołańcuchowych 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych we krwi, 
jak również ze stężeniami cholesterolu. Na podstawie 
zróżnicowania genetycznego, pacjenci mogą wymagać 
różnych ilości PUFA lub LC-PUFA z diety, aby uzyskać 
porównywalne efekty biologiczne.

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

Danny Meyersfeld CDNA170277

CC

AA

GG

Genotyp CC wiąże się z hipolaktazją dorosłych u populacji
kaukaskiej. Osoby z tym genotypem powinny unikać spożywania
produktów mlecznych.

Osoby z genotypem AA szybko metabolizują kofeinę.

Allel G wiąże się ze zwiększoną konwersją DGLA do AA ze
względu na zwiększoną wydajność enzymatyczną i dlatego
wydaje się być związany z wyższymi poziomami AA,
ogólnoustrojowym stanem zapalnym i chorobami zapalnymi.

Gosc
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Wrażliwość na sól

Gorzki smak

ACE  I/D
Gen ACE koduje enzym konwertujący angiotensynę i jest 
częścią układu renina-angiotensyna, który kontroluje 
ciśnienie krwi poprzez regulację objętości płynów w 
organizmie.

TAS2R38  Pro49Ala / Ala262Val / Val296Iso
Smak jest ważnym wyznacznikiem chęci jedzenia lub 
jego odmowy. Poczucie smaku jest bardzo różne u 
poszczególnych osób i może mieć ogromny wpływ na 
preferencje żywieniowe, stan odżywienia i zdrowie. 
TAS2R38 koduje receptor smaku, który reaguje na 
wrażliwość na gorzki smak. Główne haplotypy PAV 
(prolina, alanina, walina) i AVI (alanina, walina, izoleucyna) 
są tworzone przez kombinacje trzech polimorfizmów 
pojedynczych nukleotydów.

AGT  T>C
Angiotensynogen ulega ekspresji w tkankach 
zaangażowanych w regulację ciśnienia krwi, takich 
jak nerki, nadnercza i mózg. Zwiększone poziomy 
angiotensynogenu korelują z podwyższonym ciśnieniem 
krwi. Ponadto gen wpływa na wrażliwość ciśnienia krwi 
na sól.

Metabolizm alkoholu

ALDH2  rs671 G>A
Dehydrogenaza aldehydowa 2 (ALDH2) jest enzymem, 
który ulega ekspresji w wątrobie i jest odpowiedzialny 
za detoksykację rakotwórczych aldehydów do octanów. 
Te toksyczne aldehydy obejmują aldehyd octowy 
pochodzący z etanolu, a także 4-hydroksynonenal i 
dialdehyd malonowy, generowane przez peroksydację 
lipidów. Enzym ten jest zatem ważny w ochronie przed 
stresem oksydacyjnym. SNP określa aktywność enzymu, 
a tym samym poziom aldehydu octowego we krwi po 
spożyciu alkoholu. 

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

Danny Meyersfeld CDNA170277

ID

TT

Medium Taster

GG

Badania pokazują, że pacjenci z nadciśnieniem pierwotnym,
homozygotyczni pod względem allelu insercyjnego genu ACE,
mieli znacząco wyższy wzrost ciśnienia krwi przy wysokim
spożyciu soli w porównaniu z osobami z genotypem DD.

Nie wykryto żadnej zmiany genetycznej.

Nie wykryto zmiany genetycznej w locus rs671 G>A. Genotyp GG
prowadzi do prawidłowego działania enzymu dehydrogenazy
aldehydowej.

Ta kombinacja genotypów dla genu TAS2R38 daje fenotyp
"umiarkowanego poczucia smaku", co oznacza, że jego
posiadacze są w stanie wyczuć gorzkie związki w żywności. Osoby
te kojarzono ze zmniejszeniem spożycia warzyw, zwłaszcza
ciemnozielonych warzyw liściastych i preferencją dla słodkich
pokarmów. Odnotowano również związek ze zwiększonym
ryzykiem posiadania wyższego BMI i prawdopodobieństwa raka
okrężnicy. Zwiększ świadomość tych preferencji i zachęć do
spożycia warzyw. Bardziej smaczne potrawy warzywne z
wykorzystaniem innych składników mogą wpłynąć na poprawę w
przestrzeganiu diety.

Gosc
Ołówek



Notatki

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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