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1. Dieta a ewolucja człowieka: znaczenie
W 2017 r. 11 mln zgonów na świecie oraz 255 mln przypadków
niepełnosprawności było związane z dietą.
Dieta a zdrowie

■ Spośród 11 mln zgonów

związanych z dietą najwięcej
dotyczyło chorób sercowonaczyniowych, nowotworów,
cukrzycy typu 2.

■ 46% wszystkich zgonów z powodu
diety dotyczy osób poniżej 70 lat.

■ Śmiertelność z powodu czynników
ryzyka w diecie:

3 mln (27%): zbyt wysoki
poziom sodu;
3 mln (27%): zbyt niski udział
nieprzetworzonych nasion;
2 mln (18%): zbyt mało owoców.

Śmiertelność na 100 tys. związana z dietą w roku 2017.
Najwięcej zgonów na 100 tys. związanych ze złą dietą
zanotowano w Egipcie (552), najmniej w Japonii (97). W
Polsce zgony związane z dietą lokalizują się w przedziale 189249 i są wyższe niż w krajach Europy Zachodniej oraz obu
Ameryk. Głównym czynnikiem ryzyka we wschodniej Azji była
wysoka zawartość sodu w diecie. Natomiast we wszystkich
populacjach czynnikiem ryzyka był wysoki udział wysoko
przetworzonego mięsa, tłuszczy trans i cukrów w napojach.

Dieta optymalna: dieta dostarczająca takich ilości składników odżywczych,
które redukują ryzyko zgonu z powodu chorób związanych z dietą.
GBD Diet Collaborators, 2017

1. Dieta a ewolucja człowieka: znaczenie
Składniki pokarmowe zawarte w diecie wpływają na szlaki
sygnałowe przez aktywację różnorodnych receptorów.
Przykłady działania roślinnych
składników pokarmowych

Łączenie
z receptorem

■ Flawonoidy: silne działanie

antyoksydacyjne zwłaszcza w
przewodzie pokarmowym.

■ Izoflawonoidy współdziałają z
receptorami estrogenowymi,
obniżają ryzyko nowotworów
piersi.

■ Karotenoidy: wpływają na

sygnalizację komórek,
przekształcane są w witaminę A,
antyoksydanty.

■ Błonnik: wysoki poziom koreluje

Składniki pochodzenia
roślinnego hamują
negatywne efekty działania
reaktywnych form tlenu
(ROS) i wpływają na szlaki
sygnałowe.

Składnik
pokarmowy
roślinny

Aktywność
antyoksydacyjna

ROS

Odpowiedź
komórki

Uszkodzenie
komórki

Zmiany
redoks

Szlak
sygnałowy

z redukcją ryzyka cukrzycy i
otyłości.

Zróżnicowana dieta z dużym udziałem nieprzetworzonych produktów
roślinnych zmniejsza ryzyko chorób przewlekłych.
Martin et al., 2011
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1. Dieta a ewolucja człowieka: znaczenie
Pierwotne środowisko przodków człowieka obejmowało lasy
deszczowe z dostępem do różnorodnych owoców.
Dieta umożliwia przystosowanie
do różnych środowisk

■ Ewolucja enzymów FADS I i II
(desaturazy kwasów
tłuszczowych) umożliwiła
wykorzystanie kwasu
oleinowego obecnego w
pokarmie zwierzęcym.

■ Zwiększenie liczby kopii genów
kodujących amylazę (Amy1) w
populacjach z dietą
wysokoskrobiową.

■ Tolerancja na etanol, który miał

znaczenie odkażające i
zmniejszał prawdopodobieństwo
kamieni żółciowych.

Filogeneza rodziny urykazy u ssaków.
Enzym katalizuje utlenianie kwasu
moczowego, występuje u wszystkich
kręgowców z wyjątkiem małp
człekokształtnych i człowieka. Brak
aktywności urykazy jest wynikiem mutacji
nonsensownych. mRNA jest obecny w
wątrobie, ale jest krótszy. Utrata
aktywności nastąpiła w miocenie (17 mln
lat temu) jako przystosowanie do
akumulowania tłuszczów przez
metabolizm fruktozy z owoców.

Struktura urykazy z
zaznaczonymi na
czerwono zmianami.

2-3 mln lat temu zmiana klimatu spowodowała skurczenie się lasów
deszczowych i pojawienie się otwartych terenów porośniętych trawą.
Kratzer et al., 2014; James et al., 2019

1. Dieta a ewolucja człowieka: gotowanie
Zdolność do przetwarzania żywności powstała jako przystosowanie
dostarczające odpowiednią ilość kalorii w okresie zlodowaceń.
Różnice między dietą
pierwotnych populacji zbierackołowieckich a dietą małp:

■ człowiek konsumuje więcej
pożywienia;

■ udział korzeni roślin jest

większy w diecie człowieka;

■ w okresach zimnych ilość
kalorii dostarczanej przez
surową żywność jest
niewystarczająca;

Średni czas
specjacji wynosi
15 000-20 000 lat,
jednakże może on
być znacznie
krótszy (np. 5 000
lat u ssaków) pod
wpływem szybko
zmieniającego się
środowiska.

 250 000 lat temu: hominidy wykorzystywały
ogień do przygotowania żywności
 60 000-48 000 lat temu: Neandertalczyk
różnorodne techniki obróbki
wykorzystywał ogień, Jaskinia Kebara, Izrael
żywności w celu zwiększenia
kaloryczności i redukcji
 20 000 lat temu: gotowanie było niezbędne do
toksyczności.
obróbki ziaren zbóż.
Adaptacja do spożywania gotowanych pokarmów obejmuje:
małe zęby, długie jelito cienkie i krótkie jelito grube, szybki
przepływ jelita, zredukowana zdolność detoksykacji.

■ człowiek wykorzystuje

Kornelia Polok
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1. Dieta a ewolucja człowieka: gotowanie
Gotowanie umożliwia kondensację składników odżywczych w
żywności i tym samym dostarcza potrzebnej ilości kalorii.
Surowa żywność zawiera około 80% wody. Około 2000 kcal jest dostarczane
przez 3-5 kg surowych produktów. Dzikie owoce i warzywa zawierają mniej
wody niż uprawne.

Składnik

Masa
zielona
[g]

Procent
masy
ciała1
[%]

Masa
sucha
[g]

Woda
[%]

Tłuszcz
[% DZ2]

Białko
[%DZ]

Owoce i warzywa
korzeniowe, liściaste

5 000

9,2

597

88

2,6

14

Owoce i warzywa
liściaste

4 145

7,6

829

80

2,6

14

Owoce, warzywa
liściaste i surowe mięso

2 951

5,4

590

80

2,6

27

1Kalkulacja

dla kobiety o wadze 54 kg i wzroście 160 cm; 2%DZ: procent dziennego zapotrzebowania

Około 2000 kcal jest dostarczane przez 1 900 g żywności gotowanej co
stanowi 3,5% masy ciała. Gotowanie skraca czas przeżuwania żywności.
Wrangham i Conkliun-Brittain, 2011

1. Dieta a ewolucja człowieka: udomowienie
Udomowienie: przekształcenie gatunku dzikiego w taką formę, której
cykl życiowy zależy od człowieka.
Udomowienie zbóż rozpoczęło się
10 000 lat p.n.e., po ustąpieniu
lodowca plejstoceńskiego.

■ Udomowienie zachodziło na wielu

obszarach jednocześnie, w tym na
terenach obecnej Syrii, Libanu,
Izraela, Turcji.

Hipoteza
kurhanowa
migracji
Praindoeuropejczyków
.

■ Rewolucja neolityczna: okres 6000
lat (10 000-4 000 lat p.n.e.), w
którym udomowiono wszystkie
zboża.

■ Motorem rewolucji neolitycznej byli
pra-Indoeuropejczycy, którzy
dyfuzyjnie rozprzestrzenili w
Europie rolnictwo, migrując od
stepów czarnomorskich na zachód.

Hipoteza Renfrew (anatolijska)
migracji Praindoeuropejczyków.

Udomowienie to symbioza, z której korzyści czerpią wszystkie
zaangażowane gatunki: roślina ma ochronę przed konkurencyjnymi
gatunkami i patogenami, człowiek łatwo dostępne pożywienie.

Kornelia Polok
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1. Dieta a ewolucja człowieka: udomowienie
Jęczmień udomowiono 9 000 lat p.n.e. i jest najstarszym
udomowionym gatunkiem zbóż.
Jęczmień (Hordeum vulgare)

■ Nazwa pochodzi od słowa „jęczin”

„A co to za wąsal, co się wszystkim
kłania”?

czyli czegoś ostrego. Nazwa
nawiązuje do ości jęczmiennych.

■ Kasza jęczmienna była produktem
pożądanym u Słowian.

■ Zawiera dużo białka, błonnika
i witamin.

■ Zawiera gluten (białko roślinne).
■ Duża zawartość węglowodanów
uczyniła z niego cenny surowiec
do produkcji piwa:
piwo: od prasłowiańskiego
„pivo”, od czasownika „piti”,
oznacza jakikolwiek napój.

Występuje w postaci
dwu- i sześciorzędowej,
które tworzą jeden
gatunek biologiczny.

Dodawanie do piwa szyszek chmielu, które nadają mu swoistą goryczkę
dzięki zawartości tanin jest pomysłem Słowianek. Do piwa dodawano także
bylicę piołun, bez czarny, dziurawiec, krwawnik, lulek czarny, bagno.

1. Dieta a ewolucja człowieka: udomowienie
Pszenica wyewoluowała 850-500 tys. lat temu w wyniku
spontanicznych krzyżowań, udomowiona 8000-6000 lat p.n.e.
Pszenica (Triticum aestivum)

■ Nazwa pochodzi od ‚pchać”: tłuc,
trzeć, rozgniatać. Nawiązuje do
sposobu przetwarzania ziaren.

■ Pierwotnie uprawiano pszenicę
samopszę (T. urartu, 2n = 2x).

■ Pszenica płaskurka (T. turgidum)
oraz pszenica twarda (T. durum)
są gatunkami tetraploidalnymi.
Pszenica twarda zawiera dużo
błonnika i wykorzystywana jest
w produkcji makaronów.

■ Pszenica zwyczajna i orkisz są
gatunkami heksaploidalnymi.
Orkisz powstał już po
udomowieniu pszenicy.

W kulturze słowiańskiej pszenica ma
znaczenie praktyczne (wypieka się chleb) i
uświęcone (wypieka się świąteczne bułki).

Wszystkie gatunki pszenic zawierają gluten (białko, które nadaje
elastyczność wyrobom). Orkisz zawiera więcej białka, witamin i soli
mineralnych niż pszenica zwyczajna, ale zawiera mało lizyny i treoniny.

Kornelia Polok
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1. Dieta a ewolucja człowieka: udomowienie
Pierwsze nasiona żyta znajdowane są w neolitycznych osadach z
9000 lat p.n.e., ale udomowiono je dopiero 3000-2000 lat p.n.e.
Żyto (Secale cereale)

■ Nazwa pochodzi od „żyć”: służy

życiu, daje życie, pierwotnie
dotyczyła wszystkich zbóż, potem
stała się nazwą gatunkową.

■ Początkowo uważano żyto za

chwast w zasiewach pszenicy
i jęczmienia.

■ Cechuje się dobrą odpornością na
mróz, suszę, ma mniejsze
wymagania glebowe od pszenicy
i jęczmienia.

■ Żyto zawiera gluten.
■ Produkuje się z niego whisky, gin,
piwo, bimber.

Żyto w wieńcu dożynkowym.

Pszenżyto: mieszaniec pomiędzy żytem
i pszenicą, częściowo sterylny. Opisany
w 1875 r. Uprawa od lat 50-tych XX
wieku.

Chleb żytni ma więcej minerałów, związków fenolowych i mniej kalorii
niż pszeniczny. Duża zawartość błonnika sprzyja odchudzaniu.

1. Dieta a ewolucja człowieka: udomowienie
Owies udomowiono 4000 lat p.n.e. Owies jest heksaploidem, który
powstał w wyniku spontanicznych krzyżowań międzygatunkowych.
Owies siewny (Avena sativa)

■ „Owies” to słowo prasłowiańskie.
■ Początkowo występował jako chwast
w zasiewach pszenicy i jęczmienia.

■ Toleruje słabe gleby.
■ Zawiera szereg korzystnych dla

zdrowia, nienasyconych kwasów
tłuszczowych (9%), dużo białka (15%)
i błonnika (2%).

■ Zawiera polifenole o działaniu
przeciwzapalnym
i antyalergicznym.

■ Zawiera witaminy A, K, C oraz B.
■ Nalewka z owsa ma działanie
uspokajające.

Owies nie zawiera glutenu i może być stosowany w diecie
osób chorych na celiakię.

Kornelia Polok
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1. Dieta a ewolucja człowieka: udomowienie
Począwszy od rewolucji neolitycznej drastycznie zmieniły się
zwyczaje żywieniowe populacji ludzkich.
Zmiana zwyczajów żywieniowych

■ Zmniejszenie spożycia warzyw i

Zbieracko-łowieckie

■ Zmiana proporcji między

kwasami omega-3 (n-3PUFA) i
omega-6 (n-6 PUFA). Do 1900 r.
stosunek ten był 40-45% omega3 i 55-60% omega-6. Obecnie
wynosi 20% omega-3 i 80%
omega-6. Do diety wprowadzono
tłuszcze trans.

Przemysłowe

% kalorii z tłuszczy

owoców spowodowało spadek
dostarczanej witaminy C z 5501800 g/dzień w populacjach
zbieracko-łowieckich do 77-710
g/dzień w współczesnych
populacjach europejskich.

Rolnicze

Lata
Hipotetyczny schemat dostarczania składników pokarmowych
w
populacjach
zbieracko-łowieckich,
rolniczych
i
przemysłowych. Dane na podstawie analizy współczesnych
populacji zbieracko-łowieckich oraz zmian żywieniowych w
ostatnich 100 latach.

Ewolucyjnie populacje ludzkie przystosowane są do diety ubogiej w
tłuszcze i skrobię, bogatej w białka.

Ewolucja diety i nutrigenomika
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Znaczenie diety
Gotowanie jako adaptacja
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1. Ewolucja diety: zróżnicowanie gatunkowe
We wszystkich okresach rozwojowych populacje ludzkie miały
tendencję do specjalizacji i ograniczania bazy pokarmowej.

■ Wyróżnia się 300 000-500 000
gatunków roślin wyższych:

6 000-7 000 to znane rośliny
uprawne;
25 000 to rośliny o znanym działaniu
leczniczym.

■ 120 gatunków roślin jest obecnie

uprawianych w różnych regionach.

■ Zaledwie 30 gatunków roślin
stanowi bazę pokarmową
współczesnego człowieka.

Zrównoważony agroekosystem: owies,
jęczmień, pszenica, zioła (chabry,
pierwiosnki, żmijowiec, bylica) tworzą
różnorodną bazę pokarmową.

■ 12 gatunków roślin dostarcza 75%
żywności.

■ 3 gatunki, ryż. kukurydza, pszenica
dostarczają 50% żywności.

2. Zróżnicowanie: baza żywieniowa
W ciągu 50 lat wzrosła ilość kalorii, białek i tłuszczy dostarczanych
przez żywność pochodzenia roślinnego.

kukurydzę,
ryż,
pszenicę,
soję.

Pszenica
Ryż






Kukurydza

W latach 1969-2009
zwiększyła się ilość
kalorii dostarczanych
przez:

Jęczmień

Żyto

W latach 1969-2009
spadła ilość kalorii
Fermentowana
dostarczanych przez:
żywność
 żyto,
 jęczmień,
 owies,
Zmiana ilości kalorii dostarczanych przez wybrane gatunki uprawne
 rośliny strączkowe,
 żywność fermentowaną. w latach 1969-2009.
W lokalnych społecznościach obserwuje się zwiększony udział gatunków
„zachodnich” (wysoko-energetyczne zboża, oleje roślinne).
Khoury et al., 2014

Kornelia Polok
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2. Zróżnicowanie: baza żywieniowa
W latach 1969-2009 znacznie zmniejszyła się liczba gatunków
w diecie, spadł udział gatunków lokalnych.
Najwięcej
kalorii
dostarcza
żywność w
Australii. W
Azji żywność
jest mniej
kaloryczna niż
w Amerykach
oraz Afryce.

Zróżnicowanie
gatunkowe żywności
jest wyższe w Azji,
Europie ŚrodkowoWschodniej i w
niektórych regionach
Afryki.

Udział gatunków
lokalnych jest
najwyższy w Azji.
Udział gatunków
lokalnych w diecie
Polaków jest wyższy
niż ich udział w diecie
mieszkańców Europy
Zachodniej.

Khoury et al. 2014

2. Zróżnicowanie: baza żywieniowa
W latach 1969-2009 wzrósł udział homogenicznych odmian
dominujących globalnie gatunków.
AFLP

Współczesne odmiany pszenicy są
jednorodne genetycznie co utrudnia
ich identyfikację na poziomie
molekularnym.

SSAP

■ Podobieństwo genetyczne odmian
pszenicy:

AFLP: średnio 0,94, zakres od
0,91 do 0,98;
SSAP: średnio 0,76, zakres od
0,65-080.

■ Obecność prążków specyficznych
dla odmian:

AFLP: 5 prążków – 6%;
SSAP: 18 prążków – 21%.
Badane odmiany:
1. Monsun, 2. Elena, 3. ETA, 4. NAD, 5. Torka
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Zróżnicowanie genetyczne odmian pszenicy
ujawnione za pomocą polimorfizmu długości
amplifikowanych fragmentów (AFLP) oraz
miejsc insercji transpozonów (SSAP).
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2. Zróżnicowanie: gatunki alternatywne
Gatunki alternatywne (zapomniane): gatunki udomowione, których
potencjał nie jest wykorzystany przez współczesną hodowlę roślin.
Gatunki alternatywne charakteryzują się:
nie wymagają
nawozów
sztucznych
(low input);

wysokim
poziomem
zróżnicowania
genetycznego;

są zaadoptowane do wielu środowisk
są istotnym
i warunków glebowych.
składnikiem diety;
Gatunki alternatywne zazwyczaj uprawiane są lokalnie, zajmują
specyficzne nisze, mają korzystne właściwości i mogą stanowić
istotny element zróżnicowanej, zdrowej diety.

2. Zróżnicowanie: gatunki alternatywne
Gatunki alternatywne to różnorodna grupa roślin. Ich biologia nie
jest dobrze poznana, nie istnieje system dystrybucji nasion.

Lokalne rasy gatunków
podstawowych
(jęczmień).

Owoce (poziomka).

Kornelia Polok

Zapomniane rośliny
uprawne (owies
szorstki).

Warzywa (bób).

Gatunki dziko rosnące
(dziurawiec i rumianek).

Dziko rosnące drzewa i
krzewy (bez czarny).
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2. Zróżnicowanie: gatunki alternatywne
Uprawa gatunków alternatywnych wymaga mniejszej ilości energii,
nawozów i środków ochrony roślin (low input agriculture).
900

Procent wzrostu

W latach 1961-2014
wzrosła
intensyfikacja
rolnictwa mierzona
jako:
 wzrost zużycia
nawozów
sztucznych;
 wzrost
mechanizacji i
zużycia paliwa;
 znaczne wzrost
irygacji gruntów
ornych.

800
700
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N
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K

Maszyny Paliwo Grunt Grunt
irygowany

Nawozy
Wzrost nawożenia, mechanizacji, zużycia paliwa oraz
wykorzystania gruntów rolnych w latach 1961-2014.

Uprawa gatunków alternatywnych chroni przed erozją i wiąże się z
mniejszą degradacją środowiska gdyż nie wymaga intensywnej irygacji.
Pellegrini i Fernandez 2018

2. Zróżnicowanie: gatunki alternatywne
Gatunki alternatywne nie są dostosowane do współczesnego
rolnictwa przemysłowego, w tym zbioru mechanicznego.

■ Gatunki alternatywne mogą sprawiać
kłopot w uprawie ze względu na:
podatność na choroby;
nierówne dojrzewanie;
osypywanie się nasion;
wysoki wzrost;
niski plon.

Mączniak prawdziwy zbóż.
Osypujące się wiecha
Małe nasiona
owsa głuchego.
owsa szorstkiego.
Nierównomierne
dojrzewanie
dzikich form
jęczmienia,
H. spontaneum.

Wysoki
wzrost owsa
szorstkiego
(prawa) w
porównaniu
do
jęczmienia
(lewa).

Większy nakład pracy w przypadku uprawy gatunków alternatywnych,
brak wsparcia naukowego i systemowego (np. dopłaty, system
dystrybucji nasion) zniechęca rolników do ich uprawy.
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2. Zróżnicowanie: gatunki alternatywne
Owies szorstki (Avena strigosa) był powszechnie uprawiany do
połowy XX w. Potem został wyparty przez owies siewny (A. sativa).
Owies szorstki, Avena strigosa

■ Należy do rodzaju Avena

(owies), pochodzi z Półwyspu
Pirenejskiego.

■ Wiechy są jednostronne.
■ Kłoski są 2, rzadziej 3kwiatkowe.

■ Plewa dolna tworzy na szczycie
dwie długie ostki. Plewy są
czarne.

■ Osadki kłosków twarde, nie
rozpadają się samorzutnie.

■ Ziarniak jest czarno-szary.
■ Rośliny zawierają dużo

Wiecha owsa
siewnego.

Wiecha owsa szorstkiego.

Owies szorstki jest diploidem (2n = 2x = 14,
owies siewny jest heksaploidem (2n = 6x = 42).
antocjanu.
W Polsce owies szorstki uprawiano głównie na Podhalu, w rejonach
Nowego Targu, Bukowiny, Gronkowa, Jurgowa do 940 m n.p.m. oraz na
glebach o niskim pH (około 4). Stanowił on paszę dla koni, świń i kur.

2. Zróżnicowanie: gatunki alternatywne

Błonnik: substancje
pochodzenia
roślinnego, nie są
trawione w
przewodzie
pokarmowym
człowieka,
celuloza, pektyny.
Beta-glukan:
polisacharyd,
zbudowany z
cząsteczek glukozy
połączonych
wiązaniami
glikozydowymi,
rozpuszczalny w
wodzie.

% suchej masy

Ziarno owsa szorstkiego posiada wysoką wartość odżywczą, zawiera
więcej białka, tłuszczu i błonnika.
20

A. sativa
A. strigosa
H. vulgare

15

T. aestivum
10

5

Białko

Błonnik

Tłuszcz

Cukry proste

Owies szorstki zawiera dużo rozpuszczalnych beta-glukanów, które
obniżają poziom cholesterolu LDL oraz stabilizują poziom cukru we krwi.
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2. Zróżnicowanie: gatunki alternatywne
Owies szorstki toleruje wysokie stężenie glinu (Al) w glebach, co
tłumaczy jego zdolność do wzrostu na glebach o niskim pH (<5).
Tolerancja na glin (Al)

■ Glin stanowi 8% skorupy ziemskiej:

Jęczmień

pH 6-9, glin wytrąca się i nie
stanowi zagrożenia;

Owies
szorstki

Żyto

pH<5, tworzy toksyczny kation
Al3+,. Hamuje on wzrost i podział
komórek oraz wywołuje stres
oksydacyjny.

■ Al3+ jest toksyczny dla większości

roślin w stężeniach <50 μM. Owies
szorstki toleruje stężenia do 600 μM.

■ Za tolerancję odpowiada gen

AltBH, który koduje transporter kwasu
jabłkowego. Kwas jabłkowy tworzy z
glinem nietoksyczną sól.

Ciemne
zabarwienie
świadczy o
wrażliwości
na glin.
Korzenie roślin odpornych
na glin nie barwią się w
hematoksylinie.

Owies szorstki jest odporny na choroby źdźbła i pełni funkcje fitosanitarne
ze względu na obecność awenacyn (rodzaju saponin) w korzeniach.

2. Zróżnicowanie: gatunki alternatywne
Groch zwyczajny (Pisum sativum) został udomowiony około 8000 lat
p.n.e., 2000 lat p.n.e. rozpowszechnił się w Europie.
Groch zwyczajny, Pisum sativum

Odmiana o
białych kwiatach.

■ Prawdopodobnym przodkiem

grochu były populacje P. humile
z Turcji, Libanu i Syrii.

■ W okresie rewolucji neolitycznej
groch pojawił się na terenach
Polski.

■ Jest to gatunek samopylny,
diploidalny, 2n = 2x = 14.

■ Dobrze toleruje przymrozki,

może rosnąć na piaszczystych,
ubogich glebach.

Odmiana o
czerwonych
kwiatach.

■ Wrażliwy jest na niektóre
choroby grzybicze.

Korzenie grochu zawierają symbiotyczne bakterie, Rhizobium,
które mają zdolność do asymilacji azotu atmosferycznego.
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2. Zróżnicowanie: gatunki alternatywne
Groch jest mało kaloryczny, zawiera dużo białka, łatwo przyswajalne
węglowodany, witaminy i sole mineralne.
Składnik

Pszenica

Soja

Soczewica

Groch

Wartość energetyczna

343 kcal

382 kcal

327 kcal

293 kcal

71,6 g

17,0 g

48,6 g

45,2 g

Białko

9,4 g

34,3 g

25,4 g

23,8 g

Tłuszcze

1,6 g

19,6 g

3,0 g

1,4 g

Błonnik

2,5 g

15,7 g

8,9 g

15,0 g

Witamina A

0 μg

2 μg

10 μg

20 μg

Witamina C

0 mg

0 mg

3 mg

2 mg

Beta-karoten

0 μg

12 μg

60 μg

117 μg

Węglowodany

Wartości na 100 g produktu

Fawizm: mutacja w genie dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
wywołująca reakcję alergiczną na produkty z roślin strączkowych.
Rozpowszechniona u osób pochodzenia semickiego.

Ewolucja diety i nutrigenomika
1. Dieta a ewolucja człowieka
Znaczenie diety
Gotowanie jako adaptacja
Udomowienie

2. Zróżnicowanie gatunkowe
Baza żywieniowa
Gatunki alternatywne

Avena strigosa: wartość

odżywcza i rola w ekosystemie

Pisum sativum: cenne źródło
białka

3. Nutrigenomika
Definicja
Molekularne podstawy żywienia

Kornelia Polok

14

Genetyka, materiały dla studentów
Fizjoterapii

2022-09-21

3. Nutrigenomika: definicja
Nutrigenomika zajmuje się badaniem korelacji pomiędzy składnikami
odżywczymi, dietą i ekspresją genów.
Nutrigenomika

■ Rozwinęła się wraz z projektem
sekwencjonowania genomu
ludzkiego w latach 1990.

Fenyloketonuria jest efektem mutacji
w genie hydrolazy fenyloalaninowej.
Jest to mutacja recesywna.
Rr

■ Związana jest z

zaawansowanymi
technologiami, które zbierają i
pozwalają analizować duże
ilości danych (genomika,
transkryptomika, proteomika,
metabolomika, epigenomika,
bioinformatyka).

■ Celem jest wprowadzenie

zindywidualizowanej diety.

RR

Rr

Rr

Rr

rr

Leczenie polega na modyfikacji diety
(uboga w fenyloalaninę), podawaniu
enzymu metabolizującego
fenyloalaninę

Fenotyp jest wynikiem współdziałania genów i środowiska. Składniki
odżywcze są przykładem środowiska, które może wpływać na regulację
ekspresji genów, np. witamina A, B.

3. Nutrigenomika: podstawy molekularne
Znajomość genów odpowiedzialnych za metabolizm składników
pokarmowych umożliwia zapobieganie chorobom chronicznym.
Wpływ diety na ekspresję genów

■ Wysoka zawartość tłuszczów i
cukru w diecie prowadzi do
nadekspresji genów:

DRD2: chr. 11, receptor
dopaminowy, powoduje otyłość,
zaburzenia psychiczne i
uzależnienia;
NPY: neuropeptyd Y, chr. 7,
powoduje otyłość.

■ Niedobór selenu w diecie hamuje
ekspresję genu:

VHL, chr. 3, reguluje translację,
gen supresorowy, brak ekspresji
powoduje nowotwory.

BMI

Status

<18,5

Niedowaga

18,5-24,9

Waga normalna

25-29,9

Nadwaga

>30

Otyłość

BMI (Body Mass Index)=
Masa ciała w kg
(Wzrost w m)2

Otyłość to nadmierna akumulacja tkanki tłuszczowej, która może
spowodować problemy zdrowotne (WHO). Indeks BMI jest zalecanym
sposobem oceny występowania otyłości.
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3. Nutrigenomika: podstawy molekularne
Na otyłość cierpi 35% populacji ludzkiej. Otyłość może prowadzić do
chorób serca, wątroby, cukrzycy i nowotworów.

■ Analiza SNP w genach

związanych z
metabolizmem
składników odżywczych
wykazała korelację
pomiędzy
występowaniem danego
allela a odpowiedzią na
przyjmowane składniki
pokarmowe.

■ Korelacja pomiędzy SNP
a tempem utraty wagi
pozwala stosować
indywidualną dietę w
zależności od wariantu
genu.

Gen

Allel

Dieta

Reakcja

FTO

rs1558902

Wysokobiałkowa

Szybsza utrata
masy

TCF
7L2

rs7903146

Wysokotłuszczowa

Wolniejsza utrata
masy

TFA
P2B

rs987237

Wysokobiałkowa

Szybszy powrót
do wysokiej wagi

IRS1

rs2943641

Węglowodanowa

Szybszy spadek
poziomu insuliny

FTO: dioksygenaza α-ketoglutarowa.
 TCF7L2: czynnik transkrypcyjny.
 TFAP2B: czynnik transkrypcyjny.
 IRS1: receptor insulinowy.
Otyłość jest globalną epidemią.

Ramos-Lopez et al., 2016.

3. Nutrigenomika: podstawy molekularne
Metionina jest donorem grup metylowych w procesie metylacji
kwasów nukleinowych, który reguluję ekspresję genów.

SAM/SAH = 1
oznacza, że cała
metionina
dostarczana z
pożywieniem
wykorzystywana
jest jako donor
grup CH3 w
metylacji.

Białko
Metionina
Witamina B12

Indeks metylacji to
stosunek SAM/SAH.

Homocysteina

Witamina B6
Glutation (antyoksydant)

Adenylacja: przyłączenie AMP do
łańcucha bocznego.
S-adenozylometionina (SAM)
R

Metylacja:
przyłączenie grupy
metylowej w
pozycji 6’ cytozyny.
R-CH3

S-adenozyloCysteina (SAH)

DNA/
RNA

Poziom metylacji zależy od dostępności metioniny. Tym samym
metionina jest czynnikiem wpływającym na ekspresję genów,
a następnie wzrost i rozwój organizmów.
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3. Nutrigenomika: podstawy molekularne
U ssaków, w tym u człowieka, 85% reakcji metylacji zachodzi w
wątrobie. Metylacja wpływa na metabolizm lipidów w wątrobie.
Źródła metioniny:

Mysz

Szczur

Nasiona

Dieta bogata w
lnu
metioninę
Nasiona
powoduje wzrost
słonecznika
zawartości
metioniny w
wątrobie, ale nie
przekłada się na
wzrost poziomu
metylacji genomu.
Nasiona dyni
U człowieka dieta bogata w metioninę promuje wzrost
włosów, regenerację naskórka i paznokci. Wpływ metioniny na
ekspresję genów zależy od tkanki i stadium rozwojowego.

Wzrost zawartości
metioniny w diecie
z 0,61% do 1,5%
wywołuje 4-30
krotny wzrost
akumulacji
metioniny w
wątrobie i mięśniach
szkieletowych.

Zhang 2017

3. Nutrigenomika: podstawy molekularne
NAFLD: niealkoholowe stłuszczenie wątroby; występuje u 20-30%
całkowitej populacji ludzkiej, przy czym u 75-100% populacji otyłej.
NAFLD:

Ekstrakt z
wiciokrzewu sinego
istotnie obniża masę
ciała myszy na diecie
wysokotłuszczowej.

■ Chorobę diagnozuje się

jako stłuszczenie wątroby
w badaniu
histopatologicznym.

ND: dieta normalna, HFD:
dieta wysokotłuszczowa,
BHE: ekstrakt z wiciokrzewu
sinego (1%, 0,5%).

■ Czynnikami ryzyka jest

otyłość i cukrzyca typu II.

■ Gwałtowny wzrost

zachorowań wynika z
siedzącego trybu życia

ND

HFD

odwracalna, ale może
powodować marskość i
nowotwory wątroby.

ND+BHE1%

HFD+BHE0,5%

■ Jest to choroba

Ekstrakt z wiciokrzewu sinego
redukuje ilość tłuszczu, który
jest akumulowany w wątrobie.
HFD+BHE1%

Wyciąg z wiciokrzewu sinego ogranicza wzrost masy ciała i
akumulację tłuszczu w wątrobie. Może wspomagać leczenie NAFLD.
Liu et al., 2018
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3. Nutrigenomika: podstawy molekularne
Wiciokrzew siny (Lonicera caerula) był stosowany w medycynie
ludowej w przypadku schorzeń wątroby.
Wiciokrzew siny (Lonicera
caerula)

■ Pochodzi z półkuli północnej,
Syberii, obszarów Chin i
Japonii.

■ W Polsce występuje odmiana
znana jako „jagoda
kamczacka”.

■ Roślina jest odporna na mróz,
szybko dojrzewa.

■ Owoce są owalne,

wydłużone, niebieskie.

Wiciokrzew siny zawiera polifenole, które przeciwdziałają stresowi
oksydacyjnemu w chorobach związanych z zaburzeniami
metabolizmu lipidów.

Zagadnienia 1-2
1. Dieta a ewolucja człowieka.










Jaka jest zależność między dietą a śmiertelnością?
Jak składniki pokarmowe wpływają na szlaki sygnałowe?
Jakie są różnice między dietą człowieka a dietą małp?
Czy gotowanie może być cechą adaptacyjną powstałą w czasie
ewolucji? Proszę uzasadnić odpowiedź.
Jakie elementy obejmuje adaptacja do spożywania gotowanych
pokarmów?
Jaką funkcję pełni gotowanie?
Czy ilość pokarmu w kg jaką musi spożyć dorosły człowiek jest taka
sama dla pokarmów surowych i gotowanych? Proszę uzasadnić
odpowiedź.
Jak wyjaśnić fakt, że człowiek spożywa więcej pożywienia niż małpy,
ale żywność ta stanowi zaledwie 3,5% masy ciała?

2. Dieta a ewolucja: udomowienie






Co to jest udomowienie?
Kiedy miało miejsce udomowienie głównych gatunków zbóż.
Co rozumiemy pod pojęciem „rewolucja neolityczna”?
Jaką rolę w rewolucji neolitycznej odegrali Praindoeuropejczycy?
Czy udomowienie można nazwać symbiozą? Proszę uzasadnić
odpowiedź.
 Które ze zbóż powszechne w obecnej diecie człowieka w Europie
jest najstarsze?

Kornelia Polok
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Zagadnienia 3
3. Dieta a ewolucja: udomowienie
 Który z gatunków pszenicy był udomowiony najwcześniej?
 Która forma pszenicy jest starsza: pszenica zwyczajna czy pszenica
orkisz? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 Który typ pszenicy jest wykorzystywany do produkcji makaronów?
 Co oznaczają nazwy samopsza, płaskurka, orkisz?
 Czy orkisz posiada lepsze właściwości odżywcze w porównaniu z
pszenicą zwyczajną?
 Który z gatunków pszenicy nie zawiera glutenu?
 Czy chleb żytni jest lepszy od chleba pszennego? Proszę uzasadnić
odpowiedź.
 Które zboża zawierają gluten?
 Które ze zbóż należy polecić osobom cierpiącym na celiakię?
 Które zboża są heksaploidalne?
 Jak zmieniły się zwyczaje żywieniowe w ostatnich 200 latach?
 Kiedy rozpoczął się proces zmiany zwyczajów żywieniowych?
 Które geny podlegają najczęściej selekcji w procesie udomowienia?
 Jak zachowują się geny warunkujące cechy ilościowe w procesie
udomowienia?

Zagadnienia 4
4. Zróżnicowanie gatunkowe













Kornelia Polok

Jaką tendencję wykazują populacje ludzkie w odniesieniu do diety?
Ile jest znanych gatunków roślin uprawnych?
Jaki procent znanych gatunków roślin uprawnych jest obecnie uprawiany?
Ile gatunków roślin stanowi bazę pokarmową współczesnego człowieka?
Które gatunki dostarczają 50% żywności?
Jak można scharakteryzować bazę pokarmową współczesnego człowieka
w stosunku do populacji pierwotnych?
Proszę podać przykład zrównoważonego agroekosystemu?
Jak zmieniła się ilość kalorii spożywanych przez człowieka w ciągu 50 lat?
Jak zmienia się dieta populacji lokalnych pod wpływem globalizacji?
Na którym kontynencie żywność dostarcza najwięcej kalorii?
Proszę scharakteryzować zróżnicowanie gatunkowe diety Polaków na tle
populacji Europy Zachodniej.
Jak przejawia się jednorodność współczesnych odmian pszenicy?
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Zagadnienia 5
5. Gatunki alternatywne
 Co oznacza pojęcie „gatunek alternatywny”?
 Proszę podać przykłady gatunków alternatywnych.
 Proszę podać kilka cech charakterystycznych dla gatunków
alternatywnych.
 Jak należałoby zmienić dietę współczesnego człowieka aby zwiększyć
różnorodność gatunkową składników pożywienia?
 Na czym polega korzyść środowiskowa stosowania gatunków
alternatywnych?
 Czy owies szorstki, Avena strigosa należy do gatunków alternatywnych?
Proszę uzasadnić odpowiedź.
 Czy beta-glukan i błonnik oznaczają to samo?
 Czy owies szorstki stanowi dobrą alternatywę dla innych zbóż w diecie
człowieka? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 Z czego wynika wysoka wartość odżywcza owsa szorstkiego?
 Proszę omówić mechanizm tolerancji owsa szorstkiego na glin?
 Na czym polega funkcja fitosanitarna owsa szorstkiego?
 Jaką funkcję pełnią awenacyny?
 Na czym polega wysoka wartość odżywcza grochu?
 Co to jest fawizm?
 Jaki enzym/gen jest odpowiedzialny za reakcję alergiczną na produkty
roślin strączkowych?

Zagadnienia 6-7
7. Nutrigenomika: definicja





Proszę podać definicję nutrigenomiki.
Co jest celem nutrigenomiki?
Jakie technologie związane są z nutrigenomiką?
Na czym polega leczenie fenyloketonurii?

8. Nutrigenomika: podstawy molekularne, otyłość
 Jak składniki odżywcze mogą wpływać na organizm?
 Proszę podać przykłady wpływu diety na ekspresję genów.
 Jakie geny ulegają nadekspresji pod wpływem diety zawierającej
wysoki poziom cukrów i tłuszczy?
 Jakie geny ulegają inhibicji w wyniku niedoboru selenu?
 Jaki genetyczny mechanizm jest odpowiedzialny za otyłość
wynikającą z diety wysokotłuszczowej diety?
 Jaki czynnik hamuje ekspresję genu VHL u człowieka?
 Proszę podać definicję otyłości wg. WHO?
 Co to jest BMI?
 Jaka jest częstość otyłości w populacji ludzkiej?
 Czy istnieje zależność między genotypem w danym genie a
odpowiedzią na przyjmowane składniki pokarmowe?
 Jaka jest podstawa genetyczna zindywidualizowanej diety?
 Jak wpływa polimorfizm w genach FTO, TCF7L2, TFAP2B, IRS1 na
reakcję organizmu w diecie wysokotłuszczowej?
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Zagadnienia: 8-9
8. Nutrigenomika: podstawy molekularne, metionina
 Jaka jest funkcja metioniny w organizmie?
 Proszę wyjaśnić pojęcia SAM, SAH?
 Skąd biorą się grupy metylowe uczestniczące w metylacji kwasów
nukleinowych?
 Na czym polega wpływ metioniny na ekspresję genów?
 Co to jest glutation?
 Jaska jest rola witaminy B6 i B12 w metabolizmie metioniny?
 Gdzie najczęściej zachodzi metylacja w orgazmie człowieka?
 Jak wzrost metioniny w diecie wpływa na organizm ssaków?
 Czy wzrost zawartości metioniny w diecie jest równoznaczny z niższym
poziomem ekspresji genów? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 Jak wpływa dieta bogata w metioninę na człowieka?
 Skąd bierze się metionina w diecie człowieka?

9. Nutrigenomika: podstawy molekularne, wiciokrzew
 Czy stosowanie przez medycynę ludową wiciokrzewu sinego do
leczenia schorzeń wątroby było uzasadnione?
 Czy wiciokrzew siny można spotkać w Polsce?
 Czy należy zalecać uprawę wiciokrzewu sinego?
 Jaką rolę może pełnić wiciokrzew siny w leczeniu NAFDL?
 Proszę zdefiniować NADFL?
 Jaki wpływ ma ekstrakt z wiciokrzewu sinego na akumulację tłuszczu w
wątrobie?
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