
optymalna dieta na życie
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Oto Twój raport dna oestrogen

Data urodzenia: Data wystawienia: Numer próbki:

Opiekun medyczny:

Wprowadzenie do Twojego raportu
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. 

Zaobserwowano znaczną zmienność międzyosobniczą w obszarach biologicznych zaangażowanych w metabolizm 
kancerogenów, hormonów steroidowych oraz fazę I i II detoksykacji. Warianty genetyczne zaangażowane w te procesy 
biologiczne pomagają zidentyfikować subpopulację kobiet i mężczyzn o większym narażeniu na estrogeny, metabolity 
estrogenu i inne czynniki rakotwórcze, w trakcie ich życia. Zrozumienie zmienności genetycznej jednostki pozwoli na 
sprecyzowanie diety, stylu życia i interwencji hormonalnej.
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Zrozumienie genetyki
Zanim przeczytasz swoje wyniki, poświęć kilka minut, aby przejrzeć te podstawowe informacje. Pomoże Ci to 
lepiej zrozumieć Twoje wyniki i zwiększyć wartość tego spersonalizowanego raportu.

Czym są geny?
Geny są segmentami DNA, zawierającymi instrukcje, których potrzebuje Twój organizm, aby stworzyć każde 
z wielu tysięcy białek niezbędnych dla życia. Każdy gen składa się z tysięcy kombinacji “liter”, które składają się 
na Twój kod genetyczny. Kod podaje instrukcje dotyczące tworzenia białek wymaganych do prawidłowego 
rozwoju i funkcjonowania.

Czym są warianty genetyczne?
Z wyjątkiem identycznych bliźniaków, wszyscy ludzie mają małe różnice (warianty) w swoim kodzie 
genetycznym. To one sprawiają, że każdy z nas jest wyjątkowy. Przykładem wariantu genetycznego może być 
zamiana jednej “litery” przez inną. To z kolei może prowadzić do zmian w powstałych białkach. Na przykład,  
“C” można zmienić na “G” w jednym z punktów kodu genetycznego. Gdy zmiana dotyczy tylko jednej “litery” 
nazywa się to polimorfizmem pojedynczego nukleotydu lub SNP. Warianty mogą jednak również dotyczyć 
więcej niż jednej “litery”.

Czy warianty genetyczne mogą być “złe”?
Ogólnie, zmian nie należy uważać za dobre ani złe. Warianty genetyczne są raczej niewielkimi różnicami w 
kodzie genetycznym. Kluczem jest wiedzieć, którą formę wariantu posiadamy, aby dokonać odpowiednich 
dla nas zmian stylu życia. 

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 Umiarkowany wpływ Duży wpływ
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Tabela podsumowująca

Nazwa genu Marker genetyczny Twój wynik Wpływ

CYP1A1 Msp1 T>C

CYP1A1 A>G Ile462Val

CYP1B1 C>G Val432Leu

CYP17A 34 T>C

MnSOD 47 T>C Ala16Val

GSTM1 Insercja/Delecja

GSTT1 Insercja/Delecja

COMT 472 G>A Val158Met

MTHFR 677 C>T

SULT1A1 638 G>A Arg213His

NQ01 609 C>T

FACTOR V G1691A

Danny Meyersfeld CDNA170277

TT

AA

GC

TC

TC

Obecny

Nieobecny

AG

CC

TC

GG

Kombinacja wariantów genetycznych zidentyfikowanych w tej analizie wskazuje na
możliwą nieefektywność detoksykacji estrogenu i zalecane byłoby dodatkowe wsparcie.
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Wyniki testu
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.  Enzym CYP1A1 katalizuje reakcję 
2-hydroksylacji estradiolu w kilku innych 
tkankach poza wątrobą, między innymi 
w tkance piersiowej. Dodatkowo jest on 
zaangażowany w aktywację zanieczyszczeń 
pochodzących z dymu tytoniowego, 
diety i środowiska, produkując związki 
kancerogenne.

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.

CYP1B1  C>G Val432Leu
Enzym CYP1B1 katalizuje 
4-hydroksylację estradiolu, aktywuje 
także wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne i aryloaminy.

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

Nie wykryto zmiany genetycznej w locus Msp1 T>C.

Nie wykryto zmiany genetycznej.

Stwierdzono, że ten SNP ma największy wpływ na właściwości
katalityczne CYP1B1, z trzykrotnie wyższą aktywnością 4-
hydroksylazy dla allelu G - w porównaniu z allelem C. U osób
posiadających allel G ważne jest zmniejszenie ekspozycji na
prokarcynogeny występujące w diecie i środowisku, takie jak PAH,
aminy aromatyczne, azotany i dym tytoniowy. Ponadto należy
zwrócić uwagę na optymalizację fazy 2 detoksykacji.

TT

AA

GC
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CYP17A  34 T>C
CYP17 pośredniczy zarówno w aktywności 
17α-hydroksylazy steroidowej, jak i 
17,20-liazy, prowadząc do powstania 
prekursora, dehydroepiandrosteronu. Allel C 
zwiększa aktywność enzymu, zwiększając w 
ten sposób ilość biodostępnego estrogenu.

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. 
Uczestniczy w sprzęganiu chinonów 
estrogenu z glutationem.

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:

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

U osób z allelem C można uzyskać korzystną modulację
metabolizmu estrogenu poprzez modyfikacje diety i stylu życia.
Kluczowe interwencje obejmują zwiększenie spożycia
nierozpuszczalnego błonnika, unikanie rafinowanych
węglowodanów, zwiększenie spożycia fitoestrogenów,
zmniejszenie masy ciała i zwiększenie aktywności fizycznej.
Ponadto, wybrane składniki odżywcze i mikroelementy skutecznie
zmniejszają obciążenie estrogenem poprzez wspieranie
preferowanych szlaków estrogenu. Zostały one uwzględnione na
końcu tego raportu.

Gen GSTM1 jest obecny.

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.

TC

TC

Obecny
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MTHFR  677 C>T
Reduktaza metylenotetrahydrofolianu 
jest kluczowym enzymem w szlaku 
metabolicznym kwasu foliowego. 
Zredukowana aktywność tego enzymu 
wpływa na równowagę pomiędzy syntezą 
DNA, jego naprawą i procesami metylacji.

COMT  472 G>A or Val158Met
Rozpuszczalna O-metylotransferaza 
katecholowa (S-COMT) pomaga 
kontrolować poziomy niektórych 
hormonów i uczestniczy w metylacji i 
inaktywacji estrogenów katecholowych. 
Nagromadzenie metabolitów estrogenów 
wydaje się zwiększać ryzyko raka piersi 
poprzez oksydacyjne uszkodzenie DNA.

GSTT1  Insercja/Delecja
S-transferazy glutationowe (GST) to 
rodzina wielofunkcyjnych enzymów 
zaangażowanych w metabolizm różnych 
ksenobiotyków, w tym kancerogenów 
sutkowych. Enzymy te biorą udział 
w koniugacji chinonów estrogenu z 
glutationem.

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

Nie wykryto zmiany genetycznej w locus 677 C>T.

Allel A wiąże się z 3-4 krotnym zmniejszeniem aktywności
metylacyjnej enzymu COMT. U osób z allelem A korzystną
modulację metabolizmu estrogenu można osiągnąć poprzez
modyfikacje diety i stylu życia. Kluczowe interwencje obejmują
zwiększenie udziału błonnika nierozpuszczalnego w diecie,
kontrola jakości spożywanego tłuszczu, zmniejszenie masy ciała i
zwiększenie aktywności fizycznej. Ponadto, wybrane składniki
odżywcze i mikroelementy skutecznie zmniejszają obciążenie
estrogenem poprzez wspieranie preferowanych szlaków
estrogenu. Są one uwzględnione na końcu tego raportu.

Delecja prowadzi do braku enzymu, co w konsekwencji powoduje
zmniejszenie zdolności do detoksykacji w wątrobie i zmniejszenie
metabolizmu chinonów.
Aktywność enzymów GST jest częściowo indukowana przez
produkty warzyw kapustnych i czosnkowych. Powinny one być
znacznie zwiększone w diecie, aby zwiększyć aktywność innych
enzymów GST i zrekompensować zmniejszoną aktywność GSTM1.
Zalecane jest  codzienne spożycie. W przypadku
niewystarczającego spożycia może być wymagany suplement
wysokiej jakości zawierający DIM. Zalecana jest również dieta
bogata w antyoksydanty oraz unikanie ekspozycji na toksyny
żywieniowe i środowiskowe.

AG

CC

Nieobecny
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Test results continued

FACTOR V  G1691A
Czynnik V działa jako kofaktor, aby 
umożliwić czynnikowi Xa aktywację 
trombiny, która następnie rozszczepia 
fibrynogen, tworząc fibrynę, która 
polimeryzuje tworząc gęstą siatkę 
stanowiącą większość skrzepu. 
Aktywowane białko C (APC) jest naturalnym 
antykoagulantem, który ogranicza 
krzepnięcia poprzez rozszczepianie i 
rozkładanie czynnika V. Mutacja czynnika 
V Leiden charakteryzuje się słabą 
odpowiedzią antykoagulacyjną na APC 
i zwiększonym ryzykiem żylnej choroby 
zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ). Zakrzepica 
żył głębokich występuje głównie w nogach, 
jednak może również pojawiać się w innych 
częściach ciała, w tym w mózgu, oczach, 
wątrobie i nerkach.

SULT1A1  638 G>A
Sulfotransferaza 1A1 związana 
jest z inaktywacją estrogenów i 
bioaktywacją amin heterocyklicznych i 
wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych.

MnSOD  Ala16Val or -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.

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

TWÓJ WYNIK:

Nie wykryto zmiany genetycznej w locus 1691 G>A.

Istnieją dowody na to, że osoby bez tego wariantu, tj. posiadające
allel C, oraz spożywające mniej owoców i warzyw, są narażone na
zwiększone ryzyko zachorowania, w tym ryzyko rozwoju raka
piersi. Kobiety z allelem C, które kiedykolwiek stosowały HTZ lub
paliły papierosy, były bardziej narażone na wystąpienie raka
piersi. Dlatego ważne jest, aby osoby z allelem C zapewniały
odpowiednie spożycie owoców i warzyw. Suplementacja
substancjami odżywczymi zawierającymi przeciwutleniacze może
zmniejszyć utlenianie katecholi i promować większą ekskrecję
tych metabolitów poprzez szlak metylacji.

TC

GG
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Żywienie i estrogen
Jeżeli w genie COMT, SULT1A1 lub CYP17A występuje wariant o umiarkowanym lub silnym wpływie na 
organizm, zalecane jest następujące wsparcie żywieniowe w celu skutecznego zmniejszenia obciążenia 
estrogenem poprzez wspieranie preferowanych ścieżek jego metabolizmu:

• Dla rozpadu estrogenu na korzystny metabolit 2-OH, należy suplementować biodostępną formę 3,3’ 

diindolometanu (DIM) lub znacznie zwiększyć spożycie warzyw kapustnych (kalafior, brokuły, kapusta, kiełki 

brokułów).

• Uwzględnij w diecie fitoestrogeny, ze względu na ich korzystny wpływ na syntezę i metabolizm estrogenu. 

Należą do nich izoflawony i ligniny. Izoflawony występują najczęściej w produktach sojowych, ale znajdują 

się także w roślinach strączkowych, lucernie, korzeniu lukrecji i korzeniu kudzu. Ligniny są źródłem 

nierozpuszczalnego błonnika pokarmowego występującym w nasionach lnu, pełnych ziarnach zbóż, fasoli 

i nasionach.

• Zapewnij odpowiednie spożycie magnezu i witaminy E.

• Inne korzystne mikro- i fitoskładniki odżywcze, które wpływają na metabolizm estrogenu, obejmują 

D-glukaran wapnia, kurkuminę, polifenole z zielonej herbaty i D-limonen.



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.

Danny Meyersfeld (PhD) - Laboratory Director

Denmark Office: Nygade 6, 3.sal • 1164 Copenhagen K • Denmark
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   Tlf: +45 33 75 10 00

 Tel: +27 (0) 11 268 0268

 Tel: +44 (0) 1580 201 687
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