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Streszczenie / Abstract
Dieta wegańska stanowi model żywienia bazujący wyłącznie na produktach roślinnych. Jest to rodzaj restrykcyjnej
diety eliminacyjnej, trudnej do zbilansowania, zwłaszcza w składniki pokarmowe, takie jak: żelazo, wapń i witaminę B12. Tym
samym konieczne jest odpowiednie komponowanie posiłków,
wybieranie właściwych technik kulinarnych oraz stosowanie suplementacji.
Produkty roślinne zawierają w swoim składzie wyłącznie
żelazo niehemowe, o niskiej biodostępności. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu tego mikropierwiastka w diecie wegan, należy łączyć w jednym posiłku żelazo i witaminę
C. Niedoborowym pierwiastkiem w diecie wegańskiej, jest
również wapń, ponadto obecność w surowcach roślinnych
kwasu szczawiowego i fitynianów utrudniania jego przyswajalność. Wśród witamin najbardziej deficytowa jest kobalamina. Praktycznie nie występuje ona w pożywieniu roślinnym,
dlatego też jedynym źródłem dla wegan są produkty wzbogacane oraz suplementacja.

The vegan diet is a nutrition model based solely on plant
products. This is a type of restrictive eliminating diet, difficult
to balance, especially in terms of providing nutrition like: iron,
calcium and vitamin B12. Therefore, it is necessary to prepare appropriate meals, to choose the right culinary techniques
and to use supplementation.
Plant products contain only a non-heme iron with low
bioavailability. In order to ensure the propel level of this microelement in vegan diet, iron and vitamin C need to be
combined in one meal. Calcium is another deficient element
in vegan diet and additionally the presence of oxalic acid and
phytates in plant products hinders its digestibility. Among the
vitamins, cobalamin is the most deficient. It is not practically
found in plant products, therefore the only source of it for
vegan are fortified products and supplementation.

Słowa kluczowe: weganie, biodostępność, żelazo, wapń,
witamina B12.

Key words: vegan, bioavailability, iron, calcium, vitamin B12.

Wstęp
Sposób żywienia oparty wyłącznie na
produktach roślinnych budzi coraz większe zainteresowanie. Rynek wegańskich
produktów spożywczych dynamicznie się
rozwija, obserwuje się również rosnącą
liczbę wegan. Popularyzacja tego modelu
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żywienia, w którym wykluczonych zostaje kilka grup produktów spożywczych,
niesie ryzyko pojawienia się niedoboru
składników odżywczych, co może prowadzić do niedożywienia organizmu
oraz wpływać negatywnie na zdrowie.
Stanowiska instytucji żywieniowych,
dietetycznych i medycznych na ogół

pozytywnie postrzegają dietę wegańską,
lecz każda z nich podkreśla potrzebę
prawidłowego jej zbilansowania. Odpowiednio skomponowana dieta wegańska może być stosowana na każdym
etapie życia człowieka oraz wykazuje
skuteczność w profilaktyce i leczeniu
wielu schorzeń, określanych mianem
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przewlekłych chorób niezakaźnych,
takich jak: choroby układu krążenia,
niektóre rodzaje nowotworów złośliwych
czy cukrzyca typu drugiego [1, 2, 6].
Dieta roślinna, bogata w warzywa,
owoce, nasiona roślin strączkowych,
produkty zbożowe, orzechy, obfituje
w witaminy, składniki mineralne, błonnik pokarmowy oraz w wiele bioaktywnych związków o właściwościach
prozdrowotnych, dzięki czemu może
skutecznie chronić przed chorobami
dietozależnymi [1, 15, 17].
Celem pracy była analiza wybranych
składników odżywczych potencjalnie
niedoborowych w diecie wegan oraz
przedstawienie sposobów bilansowania
roślinnego modelu żywienia.
Charakterystyka weganizmu oraz
korzyści zdrowotne wynikającego
z jego stosowania
Weganizm w ujęciu dietetycznym
jest sposobem żywienia wykluczającym produkty spożywcze pochodzenia
zwierzęcego. Dotyczy nie tylko rezygnacji ze spożywania mięsa, lecz również
wszystkich wytworów zwierzęcych, czyli
mleka i jaj, a także ich przetworów oraz
innych składników odzwierzęcych, np.
żelatyny.
W szerszym ujęciu weganizm definiuje się jako sposób życia, który
wyklucza,o ile to możliwe, wszystkie
formy eksploatacji i okrucieństwa wobec
zwierząt dla celów produkcji żywności,
odzieży czy z jakichkolwiek innych powodów [34].
Liczne badania wykazują jednoznacznie, że diety roślinne związane są
z mniejszym ryzykiem chorób, takich
jak: nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, udary niedokrwienne, cukrzyca,
otyłość, zespół metaboliczny, reumatoidalne zapalenie stawów oraz pewne
nowotwory u dorosłych [13, 21, 28, 30].
W porównaniu do innych diet zalecanych przy cukrzycy typu 2 oraz insuli-

nooporności, dieta roślinna okazuje się
być bardziej efektywna w zmniejszaniu
stężenia hemoglobiny glikowanej oraz
w przywracaniu wrażliwości na insulinę
[6, 13, 18, 28]. Badania ponadto dowodzą, że u osób cierpiących na cukrzycę,
dieta roślinna może zmniejszać ryzyko
upośledzenia funkcji nerek [4].
Wykazano, że zwiększenie ilości
spożywanych warzyw i owoców, ograniczenie spożywania czerwonego mięsa
oraz wyrobów mięsnych wędzonych
zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe: jelita grubego, żołądka,
trzustki, piersi, prostaty, płuc, pęcherza
moczowego oraz układu limfatycznego [3, 12, 15, 19, 33]. Roślinny sposób żywienia jest także zalecany przez
Światowy Fundusz Badań nad Rakiem
[World Cancer Research Fund] dla osób
po przebytych nowotworach. Z badań
w dziedzinie reumatologii wynika, że
diety roślinne przynoszą korzystne efekty
w przypadku reumatoidalnego zapalenia
stawów, w postaci poprawy jakości życia
pacjentów, m.in. poprzez łagodzenie
dolegliwości bólowych [29].
Na podstawie badań obserwacyjnych stwierdzono, że weganie są zazwyczaj szczuplejsi i mają niższy wskaźnik
masy ciała [BMI] niż osoby niebędące
weganami [13]. Ponadto kilka randomizowanych badań kontrolowanych
wykazało, że stosowanie diety wegańskiej
jest bardziej skuteczne w odchudzaniu
niż diet, z którymi były porównywane
[10, 20, 22].
Niedobory żelaza a jego
biodostępność w dietach roślinnych
W żywności żelazo występuje
w dwóch formach: hemowej [Fe2+],
której przyswajalność wynosi 20% oraz
niehemowej [Fe3+], wchłanianej na poziomie 1-5%. Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego zawierają zarówno
formę hemową, jak i niehemową tego
pierwiastka, natomiast produkty roślinne
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tylko żelazo niehemowe [32], które wnika do komórek śluzówki dwunastnicy
po zredukowaniu jonów Fe3+ do Fe2+.
Tym samym związki o właściwościach
redukujących nasilają proces absorpcji
tego pierwiastka. Wśród nich najskuteczniejsza jest witamina C. Wykazano,
że spożycie 25 mg witaminy C podczas
danego posiłku może podwoić absorbcje
żelaza, a 50 mg zwiększyć wchłanianie
tego składnika nawet od 3 do 6 razy
[23]. Na biodostępność żelaza nieorganicznego korzystnie wpływa również:
beta-karoten i witamina A, fruktoza,
niektóre aminokwasy [histydyna, lizyna,
L-cysteina], prebiotyki, produkty mięsne [tzw. meat factor] oraz kwas solny
w żołądku [8, 23, 32].
Wchłanianie żelaza niehemowego
ulega upośledzeniu głównie przez wapń.
Innymi związkami ograniczającymi jego
przyswajalność są: fityniany, szczawiany,
taniny, polifenole, fosforany, białka kazeinowe, serwatkowe, niektóre białka roślinne [nieprzetworzone białko sojowe],
kadm i ołów, nadmiar cynku i manganu
oraz deficyt miedzi, a także pH o charakterze zasadowym [14, 23, 32].
Dobrym sposobem na zwiększenie
biodostępności żelaza niehemowego jest
spożywanie produktów bogatych w ten
pierwiastek w połączeniu z żywnością
fermentowaną. Kwasy organiczne w niej
zawarte, np. kwas mlekowy, cytrynowy, jabłkowy obniżają pH potraw oraz
zwiększają aktywność fitaz [14]. Wskazane jest m. in. dodawanie do sałatek
i surówek octu jabłkowego, spożywanie
pieczywa na zakwasie. Dla zredukowania
ilości kwasu fitynowego, oprócz kiszenia,
pożądane są techniki kulinarne, takie jak:
moczenie oraz kiełkowanie. Weganom
zaleca się również sięganie po produkty
bogate w żelazo, tj. wyroby pełnoziarniste, zielone warzywa, nasiona roślin
strączkowych, orzechy z dodatkiem
warzyw i owoców bogatych w witaminę C, np. kiwi, natka pietruszki. Nie
należy również popijać potraw kawą,
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herbatą czy kakao, aby nie zmniejszać
biodostępności żelaza. Ponadto poleca
się spożywanie produktów spożywczych
stanowiących dobre źródło wapnia o innych porach.
Metaanaliza 27 badań przeprowadzona w 2016 roku przez ośrodek oksfordzki wykazała, że u osób stosujących
dietę roślinną zapasy żelaza w organizmie
były istotnie mniejsze niż w populacji
spożywającej produkty odzwierzęce [15].
Weganie spożywają więcej żelaza niż
osoby stosujące inne modele żywienia,
jednak i tak są to ilości niewystarczające.
W badaniach opracowanych przez EPIC-Oxford dowiedziono, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni stosujący roślinny
model żywienia dostarczali nieznacznie
więcej tego pierwiastka w porównaniu
z osobami odżywiającymi się w sposób
tradycyjny, pescowegetarianami oraz
wegetarianami [11]. Z kolei analiza spożycia poziomu żelaza w grupie wegan
przeprowadzona przez Myszkowską-Ryciak i in. [24] wykazała, że podaż tego
pierwiastka odpowiadała zaleceniom.
Zbyt mała podaż w diecie oraz zaburzenia wchłaniania żelaza prowadzą do
zubożenia jego zapasów w organizmie.
Przyczynia się to do upośledzenia tworzenia hemoglobiny, a w konsekwencji do występowania niedokrwistości
mikrocytarnej. Sugeruje się również,
że niedobór żelaza wpływa na rozwój
osteoporozy [32]. Wśród objawów
występujących przy niewystarczającej
podaży tego pierwiastka z dietą wymienia się: bladość powłok skórnych
i warg, osłabienie umysłowe i fizyczne,
utrudnienie zapamiętywania, palpitację
serca, u dzieci słabszy rozwój psychiczny
i ograniczony wzrost oraz zmniejszoną
odporność organizmu [8].
Biodostępność i podaż wapnia
u wegan
Spośród wszystkich składników
mineralnych wapń występuje w ludz-
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kim organizmie w największej ilości:
jego całkowita zawartość wynosi około
1000-1200 g, z czego 99% znajduje się
w tkance kostnej, a 1% we wszystkich
komórkach oraz w płynie pozakomórkowym [8, 32].
Absorpcja wapnia z przewodu pokarmowego wynosi przeciętnie 30-40%, ale
może również w szczególnych przypadkach wzrosnąć do 50%. Jednak są także
sytuacje, w których zmniejsza się nawet
do 10%, takie obniżenie wchłaniania
obserwuje się u seniorów, przy niedoborze witaminy D oraz w przypadku
wystąpienia schorzeń upośledzających
metabolizm wapnia [32]. Negatywny
wpływ na stężenie wapnia w organizmie
mają: fosfor, szczawiany, kwas fitynowy,
suplementy żelaza oraz sód [8].
Weganie nie mają zbyt wielu dobrych
źródeł pokarmowych wapnia, najbogatszymi z nich są: sezam, migdały, siemię
lniane, zielone warzywa liściaste oraz
strączki, jednak osoby stosujące dietę
roślinną powinny mieć na uwadze fakt,
że stopień wchłaniania wapnia z tych
produktów jest mniejszy, w porównaniu
z przyswajalnością z produktów mlecznych. Roślinami zawierającymi wapń
o dużej biodostępności, tj. 40-50% są:
jarmuż, liście musztardowca, kapusta
pak-choi, kapusta włoska, rukiew wodna, kiełki soi oraz liście rzepy. Dobrą
przyswajalnością cechuje się również
brokuł [15].
Bardzo ważną grupą, bez której
trudno w diecie wegańskiej pokryć

zapotrzebowanie na ten minerał, są
produkty spożywcze fortyfikowane
wapniem, np. napoje roślinne, tofu,
sok pomarańczowy. Przyswajalność
wapnia z napojów wzbogacanych jest
porównywalna do przyswajalności tego
pierwiastka z mleka krowiego – wynosi
ona około 30%. Aktualnie produkty wzbogacane w wapń zapewniają
weganom 30% podaży tego składnika. Biodostępność wapnia zawartego
w strączkach, nasionach i orzechach
wynosi 15-20%. Podobną przyswajalnością cechują się pomarańcze i figi [15].
Dobrym źródłem wapnia jest również
woda wysokozmineralizowana, 250 ml
dostarcza 55-75 mg tego pierwiastka.
Biodostępność wapnia z produktów roślinnych utrudnia m.in. kwas
szczawiowy w nich zawarty. Dlatego też
produkty bogate w wapń, zawierające
jednocześnie dużo kwasu szczawiowego,
np. szpinak nie powinny być uznawane
za dobre jego źródło. Związek ten występuje zarówno w surowcach roślinnych, jak i zwierzęcych. Jest on także
wytwarzany w organizmie jako produkt
metabolizmu witaminy C oraz aminokwasów, takich jak: seryna i glicyna [15].
Analizując produkty spożywcze pod
względem nieodżywczego działania kwasu szczawiowego bierze się pod uwagę
stosunek molowy tego związku w odniesieniu do wapnia. Na tej podstawie
produkty spożywcze podzielono na 3
grupy [tab. 1], w pierwszej ilość kwasu
szczawiowego kilkukrotnie przewyższa

Tabela 1 Podział produktów spożywczych ze względu na stosunek kwasu szczawiowego do wapnia [27]

[COOH]2 : Ca > 2
rabarbar, szczaw, buraki,
szpinak, kawa, kakao,
botwina

[COOH]2 : Ca = 1-2
owoce jagodowe, ziemniaki

[COOH]2 : Ca < 1
kapusty, brukselka, kalafior, sałaty, bób, zielony
groszek, papryka, pomidor, seler, pietruszka,
marchew, pomarańcze,
truskawki, winogrona,
banany, brzoskwinie
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ilość wapnia [COOH]2 : Ca > 2. Występujący w nich wapń praktycznie jest
niedostępny, ponadto nadwyżka jonów
szczawianowych może dodatkowo wiązać
wapń z innych produktów spożywanych
w tym samym czasie. Do drugiej grupy
należą produkty spożywcze, w których
zawartość kwasu szczawiowego i wapnia
jest porównywalna: biodostępność tego
pierwiastka z nich jest znikoma, jednak
jony szczawianowe nie hamują przyswajania wapnia z innych produktów
żywnościowych. Ostatnią najbardziej
pożądaną grupą są produkty zawierające
mniej kwasu szczawiowego niż wapnia:
[COOH]2 : Ca < 1. Stanowią one dobre
źródło tego pierwiastka [27].
Kolejnymi inhibitorami przyswajalności wapnia są: kwas fitynowy,
podwyższone pH soku żołądkowego,
kofeina, alkohol, kwas fosforowy oraz
sód. Kwas fitynowy wiąże jony wapnia
tworząc z nim nieprzyswajalne kompleksy. W takiej postaci organizm nie może
ich wykorzystać, więc zostają one wydalone. W kwaśnym środowisku związki
nieodżywcze ulegają rozpuszczeniu, co
uniemożliwia im wiązanie wapnia. Sód
oraz kofeina zwiększają wydalanie wapnia
z moczem. Alkohol upośledza wchłanianie tłuszczów, co z kolei obniża przyswajalność wapnia. Nadużywanie alkoholu
zmniejsza również poziom witaminy
D w organizmie, która jest niezbędna
do prawidłowego przyswajania wapnia.
Związki fosforu wywierają wpływ na
dostępność wapnia w wyniku interakcji

pomiędzy tymi pierwiastkami [wytrącają
się sole] oraz, w sposób pośredni, jako
skutek odpowiedzi humoralnej organizmu na nadmiar fosforu [15].
Badania przeprowadzone przez Clarys
i in. [9] wykazały, że laktoowowegetarianie oraz pescowegetarianie dostarczali
wraz z dietą większą ilość wapnia w stosunku do osób spożywających mięso.
Z kolei weganie spożywali istotnie mniej
wapnia [tab. 2].
Konsekwencją niewystarczającej podaży wapnia przez wegan jest znacznie
większe ryzyko mniejszej gęstości mineralnej kości oraz redukcja ich masy [26, 31].
Appleby i in. [2] przeprowadzili badania,
na podstawie których stwierdzili o 15%
większe ryzyko złamań kości wśród wegan
w porównaniu z osobami spożywającymi
produkty odzwierzęce. W badaniu kohortowym Adventist Healith Study-2,
w którym wzięło udział 3776 osób stosujących dietę roślinną wykazano, że grupa
ta miała prawie dwa razy większe ryzyko
złamań kości w porównaniu do grupy
osób stosujących dietę tradycyjną [7].
Niedobory wapnia, oprócz wspomnianego wcześniej ryzyka złamań
i osteoporozy, przyczyniają się również
do występowania innych chorób układu
kostnego: krzywicy u dzieci oraz osteomalacji u dorosłych. Ponadto obniżenie
stężenia wapnia we krwi prowadzić może
do tężyczki, objawiającej się mrowieniem
nóg, palców, warg, języka, bólem mięśni
oraz kurczami mięśni twarzy, rąk i stóp
[32].

Tabela 2. Porównanie spożycia wapnia wśród osób stosujących różne odmiany wegetarianizmu
oraz dietę tradycyjną [9]

Rodzaj stosowanej diety

Podaż wapnia [mg/dobę]

weganizm

738 ± 456

laktoowowegetarianizm

1465 ± 819

pescowegetarianizm

1470 ± 765

dieta tradycyjna

1199 ± 682
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Biodostępność oraz źródła witaminy
B12 w diecie wegan
Termin witamina B12 stanowi wspólną
nazwę kobalamin [korynoidów], czyli
związków zawierających w pierścieniu
korynowym kobalt, przejawiających aktywność biologiczną witamin [23]. Kobalamina występuje zazwyczaj w połączeniu
z innymi związkami chemicznymi, tzw.
grupami bocznymi [32].
W populacji ogólnej krajów rozwiniętych spożycie witaminy B12 pokrywa
zapotrzebowanie na ten składnik. Niedobory stwierdza się jedynie w obrębie
kilku grup. Są to osoby na diecie wegańskiej i wegetariańskiej oraz niemowlęta
karmione piersią przez matki stosujące
diety roślinne [15, 32].
Jedynym źródłem witaminy B12 jest
żywność odzwierzęca. Organizm ludzki
nie ma możliwości syntetyzowania jej
tak, aby pokryć swoje zapotrzebowanie.
Aktywne formy kobalaminy, czyli adenozylokobalamina oraz metylokobalamina,
są co prawda wytwarzane w ustroju przez
florę bakteryjną, jednak proces ten zachodzi dopiero w jelicie grubym i skutkuje
wytworzeniem niewielkich ilości tej witaminy [8]. Wykorzystanie kobalaminy
z tego źródła nie jest określane [32].
Przegląd badań, skupiający 40 opracowań z udziałem wegetarian i wegan,
wskazuje, że aż u 45% niemowląt,
0-33,3% dzieci i nastolatków, 0-86,5%
osób dorosłych, a także 17-39% kobiet
ciężarnych [w zależności od trymestru
ciąży] stosujących diety wegetariańskie
i wegańskie występuje niedobór kobalaminy [13, 15, 25].
Z powodu niewystępowania witaminy
B12 w produktach pochodzenia roślinnego,
weganie muszą ją dostarczać w inny sposób. U osób stosujących dietę wegańską
zapotrzebowanie na ten składnik może zostać pokryte za pomocą suplementów oraz
produktów spożywczych wzbogacanych
w kobalaminę [15]. W dużym brytyjskim
badaniu EPIC-Oxford, oceniającym sta-
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tus witaminy B12 okazało się, że jedynie
19% wegan zażywało tę witaminę. Jednak
suplementacja okazała się nie wystarczająca: pokrywała 63% zapotrzebowania
na ten składnik [16]. Aktualnie na rynku
dostępnych jest bardzo dużo produktów
fortyfikowanych witaminą B12. Najczęściej
dodaje się ją do napojów roślinnych oraz
jogurtów sojowych.
Produkty roślinne mogą jedynie zawierać korynoidy niewykazujące aktywności
witamin. Określane są mianem analogów witaminy B12 lub pseudokobalamin.
Głównymi ich źródłami są: wodorosty,
spirulina, tofu i tempeh. Na opakowaniach
suplementów spiruliny często znajduje się
informacja, że zawiera ona witaminę B12.
Wśród wielu wegan panuje więc przekonanie, że włączając do swojej diety ten
rodzaj alg lub suplementów powstałych na
ich bazie, zapewniają sobie wystarczającą
podaż tej witaminy. Należy jednak podkreślić, że nie jest to źródło aktywnej formy
witaminy B12. Ponadto, duże spożycie
spiruliny może zaburzyć przyswajanie aktywnych form kobalaminy, a tym samym
przyczynić się do powstania w organizmie
niedoborów [15].
Zgromadzone przez dorosły organizm
zapasy kobalaminy zaspokajają jego potrzeby przez okres 2 do 5 lat. Badania,
podczas których analizowano zmiany
zachodzące w biomarkerach stężeń witaminy B12 wśród wegan wykazały, że
nie trzeba wielu lat na rozwinięcie niedoboru. U osób przestrzegających zasad
diety wegańskiej przez co najmniej 2
lata i suplementujących witaminę B12
stwierdzono, że po 3 miesiącach nie stosowania suplementacji poziom tej witaminy
zmniejszył się średnio o 24%, a stężenie
homocysteiny wzrosło średnio o 11% [5].
Wśród objawów niedoboru witaminy
B12 najczęściej obserwuje się: przewlekłe zmęczenie, osłabienie, drażliwość,
zaburzenia pamięci, bladość powłok
skórnych. Może pojawić się również
podwyższona temperatura, częstsze występowanie infekcji oraz dolegliwości
ze strony układu pokarmowego [brak
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apetytu, nudności, zaburzenia trawienia].
U kobiet deficyt witaminy B12 skutkuje
zaburzeniami miesiączkowania [15, 32].
Długotrwały niedobór tego składnika,
jeżeli nie zostanie odpowiednio wcześnie wykryty i skorygowany, może doprowadzić do nieodwracalnych zmian
w systemie nerwowym. Niedostateczna
podaż kobalaminy może być przyczyną
hiperhomocysteinemii i związanych z nią
schorzeń układu sercowo-naczyniowego,
m.in. miażdżycy i udarów, choroby Alzheimera, cukrzycy typu 2, depresji oraz
nowotworów [8, 32].
Podsumowanie
Prawidłowe zbilansowanie diety wegańskiej jest możliwe na każdym z etapów
życia człowieka, lecz nie jest to zadanie
proste. Najczęściej niedobory dotyczą
żelaza, wapnia i witaminy B12. W stosowanych dietach roślinnych udział żelaza
jest niewielki, a wchłanialność utrudniona, dlatego należy zdecydowanie zwrócić
uwagę na biodostępność tego pierwiastka,
chociażby łącząc posiłki bogate w żelazo
z żywnością zawierającą witaminę C.
Weganom równie trudno jest dostarczyć
odpowiednią podaż wapnia, najlepszym
jego źródłem będą napoje fortyfikowane
oraz zielone warzywa, takie jak: brokuł
czy jarmuż. Wśród witamin, na które
należy zwrócić uwagę w diecie roślinnej,
najbardziej deficytowa jest kobalamina.
Musi ona być suplementowana, gdyż
nie występuje w produktach roślinnych.
Stosując dietę wegańską w nieodpowiedni
sposób można doprowadzić do niedoborów pokarmowych.
Każdy model żywienia, nie tylko roślinny, wymaga odpowiedniego zbilansowania. Właściwe zaplanowanie diety
w znaczącym stopniu przyczynia się nie
tylko do uniknięcia niedoborów, ale także
do czerpania korzyści zdrowotnych.
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Joint dysfunctions in the field
of orthopaedic manual therapy
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Streszczenie / Abstract

Terapia manualna w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu,
dotyczy to wszystkich jej aspektów, tj. ortopedycznego, neurologicznego i tkanek miękkich. W Polsce terapia manualna
jest integralną składową – fizjoterapii, obok takich trzech jej
filarów jak: 1) kinezyterapia, 2) fizykoterapia i 3) masaż. Ważnym zagadnieniem w terapii manualnej zorientowanej ortopedycznie, czyli na struktury narządu ruchu, a głównie stawy,
jest ustalenie rodzaju dysfunkcji w których wskazane jest zastosowanie jej środków terapeutycznych w formie mobilizacji
i (lub) manipulacji. Z przesłanek tych wynika cel niniejszej publikacji.
Celem artykułu jest przegląd określeń rodzaju dysfunkcji
spotykanych na gruncie terapii manualnej zorientowanej ortopedycznie od czasów jej narodzin do czasów współczesnych.
Uwzględniono rodzaj dysfunkcji, jej definicję, objawy kliniczne oraz etiologię. Opisano ruchy w stawach zdrowych i zablokowanych, ich bariery ruchowe, oraz grę stawową. W wykazie
dysfunkcji uwzględniono: dysfunkcję somatyczną, dyskopatię,
subluksację, osteopatyczne uszkodzenie kręgosłupa, zespoły
McKenziego, wychylenie kręgu, zwich, zespoły bólowe kręgosłupa i bóle krzyża, zablokowanie i zaburzenie symetrii kości
obręczy biodrowej – miednicy.

In recent years, manual therapy has been gaining importance and it concerns all its aspects, i.e., orthopaedic, neurological and soft tissues. In Poland, manual therapy is an integral
component of physiotherapy, along with its three pillars such
as: 1) kinesiotherapy, 2) physical therapy and 3) massage. An
important issue in orthopedically oriented manual therapy,
i.e., focused on the structures of the musculoskeletal system,
and mainly joints, is to determine the type of dysfunctions in
which it is recommended to use its therapeutic measures in
the form of mobilization and/or manipulation. The purpose
of this publication follows from these premises.
The aim of the article is to review the descriptions of the
kinds of dysfunctions encountered in the field of orthopedically-oriented manual therapy from its birth to the present day.
The type of dysfunction, its definition, clinical symptoms and
etiology were taken into consideration. Movement in healthy
and blocked joints was described together with movement
barriers and joint play. The list of dysfunctions includes: somatic dysfunction, discopathy, subluxation, osteopathic spine
injury, McKenzie’s syndromes, vertebrae deflection, sprain,
back pain syndromes and lower back pain, block and symmetry disturbance of the pelvic girdle bones.

Słowa kluczowe: terapia manualna, zespoły bólowe
kręgosłupa, zablokowanie, dysfunkcja somatyczna.

Keywords: obesity, diet, physical exercises, motor
pattern, quality of life.

Wstęp
Terapią manualną zajmowali się już
w odległych czasach najwięksi medycy,
między innymi: Hipokrates (460–377
p.n.e.), Galen (130–202), Avicenna
(980–1037), ale jej narodziny przypa10

dają dopiero na XIX wiek i wiążą się
z nazwiskami: Thomasa Browna, który
jako pierwszy opublikował naukowe
doniesienie związane z podstawami
terapii manualnej [3, 34] oraz z powstaniem osteopatii Stilla (1828–1917)
i chiropraktyki Palmera (1845–1913)

[18, 27, 35]. W Polsce terapia manualna znana była pod nazwą – kręgarstwo
[1,17].
Na początku XXI wieku zauważamy gwałtowny wzrost zainteresowania
się świata medycznego tą forma terapii
naturalnej. Dotyczy to wszystkich jej
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aspektów, od teorii począwszy, poprzez
metody diagnostyki i leczenie.
W świecie kształcenie specjalistów
w tej dziedzinie odbywa się w odrębnych
uczelniach medycznych, są to akademie
osteopatyczne bądź chiropraktyczne.
Absolwenci tych pierwszych otrzymują
tytuł doktora osteopatii (D.O.), a tych
drugich doktora chiropraktyki (D.C.).
Działają w Polsce podmioty określające
się jako akademie osteopatyczne (np.
PAO Osteon), które prowadzą kursy,
warsztaty czy nawet studia podyplomowe (np. Fico – MUM), ale nie są
to uczelnie w rozumieniu przepisów
państwowych. W Polsce nie powstały
osobne uczelnie, które kształciłyby osteopatów lub chiropraktyków, kształcenie
w tym zakresie odbywa się na kierunkach fizjoterapii. Od kilku lat terapia
manualna należy do obligatoryjnych
przedmiotów nauczania na tym kierunku studiów. Otwartą pozostaje kwestia,
na ile przedmiot ten, przeznaczona na
jego realizację ilość godzin, sposób realizacji, pozwalają na dobre przygotowanie absolwentów do realizacji zadań
tego przedmiotu.
Ważnym zagadnieniem w terapii
manualnej, tej zorientowanej ortopedycznie, czyli na narząd ruchu, jest
ustalenie wskazań w jakich przypadkach – dysfunkcjach, mają zastosowanie środki terapii manualnej w formie
mobilizacji i manipulacji. Z przesłanych tych wynika cel niniejszego artykułu.

Cel pracy
Celem artykułu jest przegląd określeń rodzaju dysfunkcji spotykanych na
gruncie terapii manualnej zorientowanej
ortopedycznie od czasów najdawniejszych
do czasów współczesnych. Uwzględniono
rodzaj dysfunkcji, jej definicję, objawy
kliniczne oraz etiologię. Ponadto opisano
ruchy w stawach, ich bariery ruchowe,
grę stawową oraz przeciwwskazania do
zastosowania mobilizacji i manipulacji.
Metoda
Praca została przygotowana w oparciu
o metodę analizy dokumentacji z wykorzystaniem techniki ilościowej i jakościowej. Natomiast narzędziami była polska
i światowa literatura naukowa pochodząca
z baz danych, tj. Web of Science, New
PubMed, Google Scholar.
Zamknięte urazy stawowe
Dla lepszego zrozumienia istoty dysfunkcji stawowych, tytułem wprowadzenia w zagadnienie, przedstawiono
aktualnie przyjęte definicje zamkniętych
urazów stawów (tj. zwichnięcia (luxatio),
podwichniecia (subluxatio) i skręcenia
(distorsio).
Zwichniecie i podwichnięcie
Zwichnięciem nazywamy uszkodzenie
stawu, w którym powierzchnie stawo-

we kości tworzących staw tracą ze sobą
kontakt w sposób trwały (ryc. 1c). Jeśli
przemieszczenie powierzchni stawowych
jest tylko częściowe, mamy do czynienia
z podwichnięciem [40]. Stanom tym
towarzyszą uszkodzenia torebki stawowej,
więzadeł i chrząstki stawowej, których
rozległość zależy od wielkości i rodzaju
urazu oraz przemieszczenia końców powierzchni stawowych [9].
Zwichniecie to stan, w którym nie
występuje ruch powrotny kości – powierzchni stawowych na swoje miejsce
(ryc. 1a). Zwichniecie nie jest wskazaniem do terapii manualnej – wymaga
interwencji chirurgicznej.
W zwichnięciach mają zastosowanie
techniki nastawcze, ale ich stosowanie odbywa się według innych metod (technik),
najczęściej przy zastosowaniu wyciągu
osiowego, przeciw wyciągu z odpowiednim ustawieniem kości stawu. Gaździk
zaleca nastawianie ręczne, przy pomocy
wyciągu często w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym [9].
Podwichnięcie to stan, w którym powierzchnie stawowe powracają na swoje
miejsce, ale nie w 100 % (ryc. 1c). Podwichnięcie to typowy uraz, w którym
wskazane są mobilizacje lub manipulacje.
Skręcenie
Skręceniem nazywamy uraz, w którym miało miejsce przemieszczenie się
powierzchni stawowych, ale chwilowe,
po czym powierzchnie stawowe wraca-

Ryc. 1. Powierzchnie stawowe przed urazem (I), w trakcie urazu (II), po urazie (III), dla: a) zwichnięcia, b) skręcenia, c) podwichnięcia.
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ją na swoje miejsce (ryc.1b). Podobnie
jak w zwichnięciu uszkodzeniu ulegają
torebka stawowa, więzadła i chrząstka
stawowa, a wewnątrz stawu wytwarza
się krwiak. W zależności od wielkości
tego przemieszczenia co ma zawiązek
z silami działającymi na staw, wyróżnia
się 4 stopnie ciężkości skręcenia:
I0 – naciągnięcie więzadeł i rozwłóknienie torebki,
II0 – rozdarcie torebki stawowej,
III0 – rozdarcie torebki i aparatu więzadłowego,
IV0 – oderwanie więzadła z fragmentem
kostnym [9].
Z powyższego wynika, że skręcenie
nie jest wskazaniem do zastosowania mobilizacji (manipulacji), jednakże autorzy
niniejszego artykułu sugerują wykonywanie mobilizacji także w skręceniu – wynika to z faktu, że na obrazie RTG, który
najczęściej jest podstawą diagnozy, często
nie dostrzegamy „mini” podwichnięcia,
a ruchom w stawie towarzyszy ból i zaburzenie gry stawowej. Przyjęcie poglądu, że
sytuacja z czasem się znormalizuje może
być zwodnicze.
W katalogu dysfunkcji uwzględniono następujące ich rodzaje (kolejność
ich opisu wynika z układu alfabetycznego,
w niektórych przypadkach zachowano
pisownię oryginalną):
1. dysfunkcja somatyczna,
2. dyskopatia, rwa kulszowa,
3. subluksacja (a), zespół subluksacyjny (b), syndrom subluksacyjny (c),
4. osteopatyczne uszkodzenie kręgosłupa,
5. wychylenie kręgu,
6. zespoły McKenziego,
7. zwich1,
8. zespoły bólowe kręgosłupa (szerzej
układu ruchu), bóle krzyża,
9. zablokowanie,
10. zaburzenie symetrii kości obręczy
biodrowej – miednicy.

Ryc. 2. Elementy połączeń międzykręgowych: Tk – trzon kręgowy, Ł – łuk międzykręgowy,
Wk – wyrostek kolczysty, Ws – wyrostek stawowy; więzadła: P – podłużne przednie, T – podłużne tylne,
Ż – żółte, M– międzykolczyste, N – nadkolczyste J – jądro miażdżyste,
W –pierścień włóknisty [modyfikacja własna na podstawie 8]

1. Dysfunkcja somatyczna
Dysfunkcja somatyczna to stan zaburzenia czynności stawu o charakterze
ograniczenia ruchomości. W wyniku
neurofizjologicznego odruchu dochodzi
do wzmożenia napięcia mięśni hamujących ruch. Często dochodzi do zaburzenia funkcji tkanek miękkich i narządów
wewnętrznych, połączonych segmentarnie z danym stawem. Hartman dzieli
dysfunkcje na pierwotne i wtórne. Za
pierwotne uważa te nabyte w rezultacie
urazu stawu, zaś za wtórne te spowodowane uszkodzeniem w innej odległej części
ciała ze skutkami, którymi są zmiany
patofizjologiczne struktur okołostawowych; ścięgien, więzadeł, mięśni, torebek stawowych, powięzi czy pochewek
ścięgnistych [11].
2. Dyskopatia, rwa kulszowa
Dyskopatia to termin określający
przemieszczenie się jadra miażdżystego wewnątrz krążka międzykręgowego,
w skutek czego dochodzi do wypuklenia
się pierścienia, a niekiedy nawet do jego

przerwania (ryc. 2). W rozwoju dyskopatii wyróżnia się cztery etapy (fazy)
rozwoju tego schorzenia, są to:
1) degeneracja – związana z niewielkim uszkodzeniem przestrzeni
włóknistych (wewnątrz pierścienia),
2) protruzja – zmiany wychodzą poza
zewnętrzny obrys pierścienia,
3) ekstruzja – pierścień włóknisty
ulega przerwaniu, jadro miażdżyste
wydostaje się poza pierścień,
4) sekwestracja – najcięższe stadium
schorzenia, jądro miażdżyste może
przemieścić się do kanału kręgowego.
Dyskopatia może wystąpić w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym
kręgosłupa (w tym ostatnim najczęściej
i nazywana jest rwą kulszową [5]. Dwa
ostatnie etapy schorzenia nie są wskazaniami do terapii manualnej.
a) Subluksacja (kręgosłupa)
Subluksację definiuje się jako zaburzenie integralności, a także funkcji oraz

Zwich – to termin na gruncie kręgarstwa stosowany w Polsce w XIX i na przełomie XX wieku. Stosowany był także termin – nadwichnięte
kręgi. Współcześnie pod tymi terminami należy rozumieć zespoły bólowe kręgosłupa, najczęściej chodzi o dyskopatię.
1
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prawidłowego ustawienia określonego
segmentu ruchowego, przy jednoczesnym
zachowaniu prawidłowego kontaktu pomiędzy powierzchniami stawowymi. Przyczyną subluksacji może być zaburzenie
bilansu mięśniowego oraz niedostateczna
lub nadmierna elastyczność więzadeł kręgosłupa [32].
b) Zespół subluksacyjny
Zespół subluksacyjny definiuje się
jako dysfunkcję segmentu ruchowego,
któremu towarzyszą zmiany biomechaniczne, fizjologiczne, neurologiczne oraz
patologiczne polegające na ograniczeniu
przez długi czas impulsacji nerwowej do
danego narządu [32].
c) Syndrom subluksacyjny
Syndrom subluksacyjny to występowanie bólów pleców czy też szyi, wywołanych czynnikiem mechanicznym oraz
bólów głowy pochodzenia odkręgosłupowego. Objawy te powstają w następstwie
patofizjologii lub dysfunkcji segmentów
ruchowych kręgosłupa lub miednicy,
mogą one pojawiać się również w stawach
obwodowych [32].
4. Osteopatyczne uszkodzenie kręgosłupa
Stoddard zdefiniował osteopatyczne
uszkodzenie kręgosłupa jako stan upośledzonej ruchomości w stawie międzykręgowym, w którym mogą, lecz nie
muszą występować zmienione stosunki
pozycyjne sąsiadujących kręgów [36].
Zmieniona pozycja stawu, jeśli występuje,
ma miejsce zawsze w zakresie normalnego
(fizjologicznego) ruchu w tym stawie.
Termin uszkodzenie osteopatyczne został
zastąpiony pojęciem dysfunkcja somatyczna [11].
5. Wychylenie kręgów
Wychylenie kręgów następuje wskutek skurczów wielu mięśni. Są one następstwem negatywnego działania na

kręgosłup różnych bezpośrednich i pośrednich wpływów.
Bezpośrednio działają:
a) długotrwałe wstrząśnienia mechaniczne np. u maszynistów kolejowych,
b) uderzenia wskutek upadku lub
potrącenia, które powodując gwałtowne skurcze mięśni kręgosłupa,
mogą uszkodzić więzadła i wywołać wychylenia,
c) nadwerężania się przy podnoszeniu
ciężarów, które powodują zwichnięcia kręgów najczęściej w okolicy
lędźwiowej i dolnokarkowej,
d) skrzywienie kręgosłupa wskutek
nieprawidłowego trzymania się
i siedzenia, które spotyka się bardzo często wśród dzieci i młodzieży, u urzędników i w zawodach
wymagających pozostawania przez
dłuższy czas w jednej pozycji,
e) osłabienie mięśni z powodu przepracowania, połączone z niedostatecznym odżywianiem i przy
ogólnym wyczerpaniu organizmu.
Pośrednimi przyczynami wychylenia
kręgów są wszelkie działania, wpływające
negatywnie na organizm, tak natury fizycznej jak i psychicznej. Do nich należą
zatrucia toksynami, środkami leczniczymi, alkoholem, złemi lub w nadmiarze
użytemi potrawami, przeziębienia, zawiania, nadużycia płciowe, nieumiejętne elektryzowania (chodzi o zjawisko
elektryzowania się np., pościeli, ubrań,
itp., może to być związane z suchym
powietrzem w mieszkaniu), nadmierna
praca fizyczna i umysłowa, zmartwienia
i wzruszenia psychiczne [22].
6. Zespoły McKenziego
McKenzie wyodrębnił trzy zespoły
zaburzeń są to: 1) zespół zaburzeń posturalnych, 2) zespół zaburzeń funkcjonalnych, 3) zespół zaburzeń strukturalnych.
Zespół trzeci dotyczy bólów kręgosłupa
lędźwiowego, autor wyodrębnił w nim
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7 podzespołów związanych ze zmianami
w obrębie krążka międzykręgowego, są to:
I. bez objawów promieniowania,
II. bez objawów promieniowania, ale
z dodatkową kifotyzacją tułowia
spowodowaną odruchową reakcją organizmu,
III. z promieniowaniem do kończyny
dolnej (powyżej stawu kolanowego), bez zmian ustawienia tułowia,
IV. z promieniowaniem do kończyny
dolnej (powyżej stawu kolanowego), ze zmianami ustawienia tułowia,
V. z promieniowaniem do kończyny
dolnej (poniżej stawu kolanowego)
bez zmian ustawienia tułowia,
VI. z promieniowaniem do kończyny
dolnej (poniżej stawu kolanowego) ze zmianami ustawienia tułowia,
VII. ból występujący z jednoczesnym
pogłębieniem lordozy lędźwiowej.
Objawy w zespołach I–VI charakterystyczne są dla tyłoprzesunięcia jądra
miażdżystego, z kolei zespół VII związany jest z przodoprzesunięciem jądra
miażdżystego [16].
McKenzie dokonał interesującego podziału zespołów bólowych na: pochodzenia mechanicznego, które są wskazaniami
do terapii manualnej i niemechanicznego
(chemicznego), które są przeciwwskazaniem do terapii manualnej [20, 24].
7. Zwich
Zwich kręgu nie jest ani złamaniem,
ani zwichnięciem, ani nadwichnięciem,
ani stawowym przesunięciem, czyli ześlizgnięciem, ale jest zwichem odkrytym
przez kręgarstwo, który towarzyszy i złamaniu, i zwichnięciu i każdej chorobie,
jako przyczyna i wskazówka braku odporności, braku siły naprawczej, zaburzenia
i nieładu w organizmie [28]. Przy zwichu
kręgu główny staw, na którym spoczywa
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trzon kręgu, pozostaje na miejscu, a tylko
dwa boczne małe stawy nieco się rozchylają, lub rozsuwają, a kolce ich wchodzą
do środka otworu międzykręgowego
i uciskają nerwy [29].
Według Bogusławskiego [2] zwichy
kręgów są następujące:
a) zwich tylny jest to takie przesunięcie kręgu, gdy koniec górnej części
jest podniesiony,
b) zwich przedni, gdy dolna część
się zapadnie,
c) zwich boczny, gdy cały kręg przesuwa się w bok,
d) zwich obrotowy, gdy tylko jedna
strona się podniesie,
e) zwich ściskowy, gdy jedna na drugą
w dół się nasunie,
f ) zwich górny, gdy jedna od drugiej
w górę się odsunie,
g) zwich wyrównawczy – zmiana
w sąsiednich bokach,
h) zwich złożony – inne położenia
krzywe tworzą takowy.
Przyczyny, które powodują zwich
kręgu, są zewnętrzne i wewnętrzne, czyli
pochodzące od nadmiernego ruchu.
Zewnętrzne przyczyny to: uderzenie,
upadek, urazy, skaleczenia, złamania,
wysoka lub niska ciepłota, nadmierne promieniowanie, nadmierna praca
zawodowa, naciągnięcia, pośliźnięcia,
strzęsienie itp. Wewnętrzne przyczyny
to: brak należytego pożywienia, nadmierna praca umysłowa, wyczerpanie
ośrodków nerwowych, zatrucia obcymi
ciałami, które nie należą do ustroju.
Uderzenia w kark, po plecach, uderzenia w bok i upadek w młodym wieku
są często powodem zwichu kręgów
i późniejszego kalectwa, lub choroby.
Rany i skaleczenia powodują tylko tymczasowe zwichy, które po zagojeniu
rany same się nastawiają, wyjąwszy, gdy
kręgosłup posiada inne zwichy, wskutek których ciało jest mniej odporne,
zwichy trwają długo i rana ciężko się
goi. Brak jakiejś części ciała zaznacza się
na kręgosłupie takim zwichem, który
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nie da się nastawić. Ciepło jest także
ruchem, podobnie jak głos, barwa lub
światło i powoduje zwichy. Nadmierne
ciepło i zimno wywołuje nadmierny
odruch i wysiłek nerwów i ich przepracowanie i powoduje zwichy kręgów.
To samo odnosi się do niemiłej woni,
głosu i barwy [30].
8) Zespoły bólowe kręgosłupa (szerzej układu ruchu), bóle krzyża
Współcześnie najczęściej stosowanym
określeniem związanym z zastosowaniem
środków terapii manualnej jest określenie
„zespoły bólowe kręgosłupa”. Wśród przyczyn wymienia się: uszkodzenie krążka
międzykręgowego – intervertebral disc
(najczęściej), stenozę kanału kręgowego,
wady wrodzone, zapalenia, nowotwory,
choroby metaboliczne, zaburzenia statyczne i dynamiczne, urazy, kręgoszczelinę lub
kręgozmyk oraz choroby umiejscowione
poza kręgosłupem [25].
Bólami krzyża (low back pain)
przyjęto nazywać bóle zlokalizowane
w dolnym odcinku kręgosłupa, często
z promieniowaniem nie dalej, niż do
pośladków. Wyróżnia się specyficzne
bóle krzyża (objawowe) ich przyczyną
są urazy, zapalenia, nowotwór i wady
rozwojowe. Inne bóle krzyża bez konkretnej przyczyny – poza zmianami
zwyrodnieniowymi, określa się jako –
niespecyficzne [7].
9. Zablokowanie
Według Kasperczyka i Walaszka
[14] zablokowaniem stawu nazywamy dysfunkcję stawową o charakterze
odwracalnym, która charakteryzuje się
ograniczeniem ruchomości, nieprawidłową grą stawową, twardym (najczęściej) oporem końcowym oraz bólem.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się
szereg przyczyn mogących doprowadzić
do zablokowań w stawach kręgosłupa
oraz w stawach obwodowych [14, 37].
Należą do nich: wadliwe obciążenia stawów miedzywyrostkowych kręgosłupa

spowodowane asymetrią napięć mięśniowych, przebyte mikrourazy, przeciążenia
związane z pracą zawodową, przeciążenia
sportowe, przebyte choroby infekcyjne
stawów, asymetria długości kończyn
i związana z tym asymetria obciążeń
kręgosłupa, reflektoryczne oddziaływanie chorób narządów wewnętrznych,
zakleszczenie krążka międzykręgowego,
zakleszczanie fałdu torebki stawowej
(uwięźnięcie meniskoidu) lub innych
ciał wewnętrznych, sklejenie struktur
łącznotkankowych. Należy nadmienić,
że nierzadkie są też zablokowania nieme,
które przez dłuższy czas nie dają żadnych
zauważalnych objawów. Ujawniają się
dopiero po zadziałaniu na organizm
jakiegoś czynnika zewnętrznego, np.
znacznego przeciążenia, przeziębienia,
miesiączki, stresu itp. [12]. Z tych
względów zaleca się od czasu do czasu
profilaktycznie poddać wszystkie stawy
mobilizacjom, tak jak to ma miejsce
w „metodzie Yumeiho” lub w „metodzie
Hoppe” [19, 31].
Zdaniem Stodolnego najczęściej
zablokowania występują w połączeniu
głowowo-szyjnym, połączeniu szyjno-piersiowym, okolicy miedzyłopatkowej, połączeniu piersiowo-lędźwiowym,
okolicy lędźwiowej (L4-L5 i L5-S1)
oraz w stawach krzyżowo-biodrowych
[37].
10. Zaburzenie symetrii kości obręczy biodrowej – miednicy.
Masayuki – autor metody „Yumeiho”
wychodzi z założenia, że asymetria w obszarze miednicy, spowodowana najczęściej
zablokowaniem stawów krzyżowo-biodrowych pociąga za sobą pozorny skrót
kończyny dolnej, boczne skrzywienie
kręgosłupa (skoliozy funkcjonalne), niekorzystne zmiany w pozostałych stawach,
a nawet w narządach wewnętrznych.
W japońskiej metodzie „Yumeiho” mobilizacjami obejmuje się wszystkie stawy
kręgosłupa, stawy krzyżowo-biodrowe,
jak i pozostałe stawy obwodowe [19].
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Rodzaje ruchów w stawie
i bariery ruchowe
W większości stawów człowieka na
całkowity zakres ruchomości stawu składają się dwie wartości:
• fizjologiczny ruch czynny,
• fizjologiczny ruch bierny.
Fizjologiczny ruch czynny jest wykonywany siłą własnych mięśni, a jego
zakres wyznaczony jest przez barierę
fizjologiczną (BF). Fizjologiczny ruch
bierny jest wykonywany za pomocą siły
zewnętrznej (ręce terapeuty), przekracza
fizjologiczny ruch czynny i wykonywany
jest do bariery anatomicznej (BA). Dochodząc do bariery anatomicznej napoty-

kamy na opór rozciąganych tkanek – nosi
on nazwę oporu końcowego. W warunkach prawidłowych opór ten jest miękki
i elastyczny, natomiast w stawie zablokowanym jest on zmieniony – najczęściej
twardy (tab. 1). W stawie zablokowanym
pojawia się jeszcze jedna bariera, jest to
bariera czynnościowa (BC). Pomiędzy
barierą BF, a BC występuje ruch czynny bolesny, a pomiędzy BC, a BA ruch
bierny bolesny (ryc. 3).

za pomocą badania manualnego. Stwierdza się wówczas przy ruchach przesuwania powierzchni stawowych względem
siebie – twardy opór stawowy zamiast
miękkiego sprężynowania [6].
Opór końcowy – to czucie przy palpacji zależne od struktury tkankowej
w końcowej fazie ruchów biernych. Opór
końcowy może przybierać różne rodzaje
(tab. 1).
Sprężynowanie (springing)

Gra stawowa (joint play)
Podstawowym objawem i potwierdzeniem istniejącego zablokowania jest
zaburzenie tzw. gry stawowej stwierdzonej

Sprężynowanie określa stopień oporu
końcowego tkanek w zdrowym stawie, po
wykonaniu ruchu biernego do momentu
wyczuwalnego oporu. Zakres takiego ruchu można zwiększyć za pomocą dodania
niewielkiego nacisku; taki opór wyczuwalny jest jako elastyczny, „sprężynujący”, po zwolnieniu nacisku staw wraca
do ustawienia poprzedniego. W sytuacji
zablokowania stawu opór końcowy jest
twardy, a sprężynowanie jest ograniczone
lub nie występuje [21].
Przeciwwskazania do stosowania
mobilizacji i manipulacji

Ryc. 3. Rodzaje zablokowania w stawie i jego bariery ruchowe A – w zdrowym stawie,
B – w stawie zablokowanym [modyfikacja własna na podstawie 14]
Tab.1. Rodzaje i przyczyny oporu końcowego [41]

Rodzaj oporu końcowego

Przyczyny oporu

Miękki – elastyczny

Opór mięśni i ścięgien

Silny – elastyczny

Opór więzadeł

Twardy – elastyczny

Opór chrzęstny

Twardy – nieelastyczny

Opór kości
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Przeciwwskazanie zależy od dokładnej
oceny konkretnego pacjenta. W leczeniu
z reguły wyszczególnia się dwa rodzaje
przeciwwskazań: bezwzględne i względne (mobilizacje są dopuszczalne pod
pewnymi warunkami). Doświadczony
terapeuta może sobie pozwolić na zmianę
kategorii przeciwwskazań bezwzględnych
na względne.
Do przeciwwskazań należą: ból i ostre
stany zapalne, nowotwory, osteoporoza,
zmiany zwyrodnieniowe, podejrzenie
niewydolności lub anomalie tętnicy kręgowej, wady wrodzone, gruźlica kręgów,
kręgozmyk i kręgoszczelina, niestabilność
stawów, wczesny okres ciąży (pierwszy
trymestr), skoliozy strukturalne, złamania, zwichnięcia, nadciśnienie, zaburzenia
w funkcjonowaniu gruczołów wydzielniczych, zaburzenia psychiczne [24, 37, 42].
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Podsumowanie i wnioski
W literaturze przedmiotu terapię
manualną wymienia się jako składową
medycyny manualnej, w skład której
wchodzi także diagnostyka manualna
[39]. Współcześnie częściej używa się
terminu „terapia manualna” i w jej zakres wchodzi także diagnostyka. Może
to wynikać z faktu, że zajmują się tym
zagadnieniem nie tylko, lekarze, ale także
fizjoterapeuci. W Polsce terapia manualna
(jako termin) ma stosunkowo krótką
historię, wcześniej była ona tylko składową kinezyterapii w obrębie ćwiczeń
biernych [23].
Terapia manualna jako przedmiot
nauczania na kierunku fizjoterapii w Polsce ma zaledwie kilkuletnią historię.
Pomimo długiej historii jej rozwoju na
świecie i doceniania jej przez wybitne
autorytety medyczne, o czym była mowa
we wstępie do niniejszego artykułu –
współcześnie – lekarze w większości nie
są zwolennikami tej formy terapii [33].
Przyczyną tej sytuacji może być fakt, że
terapia manualna uchodzi ciągle jeszcze
za metodę medycyny naturalnej, a ta nie
cieszy się uznaniem (choć niesłusznie)
medycyny akademickiej.
Kolejną przyczyną takiej sytuacji jest
fakt, że w Polsce przez długi okres czasu
terapia manualna znana była jako kręgarstwo, co wiązano – także niesłusznie
z jej nurtem ludowym, czyli w opinii
wielu lekarzy mało profesjonalnym [26].
Tymczasem terapia manualna jest
bardzo efektywną formą terapii z wykorzystaniem bardzo prostych środków wykonywanych rękami terapeuty w formie
mobilizacji i manipulacji. Użyte zgodnie
ze wskazaniami do jej zastosowania przynoszę natychmiastowe efekty lecznicze.
Z przeglądu rodzajów dysfunkcji, jakie
opisano w niniejszym artykule wynikają wskazania do terapii manualnej.
Wskazania do terapii manualnej dotyczą
przede wszystkim stawów kręgosłupa.
Kręgosłup ludzki jest wyjątkową strukturą
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anatomiczną, pełniącą wiele funkcji [14].
Z punktu widzenia terapii manualnej
najważniejszą funkcją kręgosłupa jest
ochrona rdzenia kręgowego oraz rozdzielenie nerwów na poszczególne części
ciała za pośrednictwem 31 (do 33) par
nerwów rdzeniowych [10]. Stąd wynika
wzajemne powiązanie stawów kręgosłupa
z narządami wewnętrznymi na zasadzie
sprzężenia zwrotnego. Poza stawami kręgosłupa szczególną rolę w terapii manualnej odgrywają stawy krzyżowo-biodrowe.
Nie wszystkie cechy zablokowania - jako
głównej dysfunkcji stawowej odpowiadają zablokowaniu w tym stawie. Jest tak
dlatego, że staw krzyżowo-biodrowy nie
posiada ruchów czynnych – tylko ruchy
bierne (nutację i kontrnutację), a typowe
objawy zablokowania odnoszą się do stawów, w których występują ruchy czynne.
Dla wykrycia zablokowania w tym stawie
stosuje się szereg specyficznych testów
funkcjonalnych (m.in. test Patricka, test
wyprzedzania kolców, trójfazowy test
przeprostu, test Derbolowsky’ego i inne)
ich dodatni wynik wskazuje na występowanie zablokowania [4, 38].
Jak już wspomniano we wstępie
w Polsce nie działają uczelnie, które zajmowałyby się wyłącznie kształceniem
w zakresie terapii manualnej. W Polsce
kształci się fizjoterapeutów ze znajomością
terapii manualnej. W powszechnym przekonaniu absolwenci kierunku fizjoterapii
są słabo przygotowani do praktycznego
wykorzystania terapii manualnej. Przyczyn tej sytuacji jest zapewne kilka, ale ich
przedstawienie nie było celem niniejszego
artykułu. Zachodzi pytanie – jak zatem
postrzegać rolę terapii manualnej w całokształcie procesu fizjoterapii. Przyjmując
założenie, że terapia manualna rozwiązuje
określone problemy, o których traktuje
niniejszy artykuł, do optymalnego programu usprawniania leczniczego (synonim
rehabilitacji) wykorzystuje się pozostałe
gałęzie fizjoterapii, tj. kinezyterapię, fizykoterapię, masaż, kinesiotaping, terapię
vacuum (bańki lekarskie), akupresurę,

shiatsu oraz wiele jeszcze innych form
i środków leczniczych [13, 15, 21].
W algorytmie postępowania w terapii
manualnej występują elementy „stricte”
przynależne do terapii manualnej; w tym
postawienie diagnozy – rozpoznanie zablokowania oraz wykonanie mobilizacji
lub manipulacji, ale na pełny algorytm
składają się jeszcze: techniki mobilizacji
tkanek miękkich stosowane przed mobilizacją (w celu rozluźnienia struktur
okołostawowych) oraz postępowanie fizjoterapeutyczne po zabiegu mobilizacji
w celu całkowitego wyleczenia pacjenta
[15, 21].
Wnioski
1. Najpowszechniej stosowanym
terminami oznaczającymi patologię na
gruncie terapii manualnej jest zablokowanie oraz dysfunkcja somatyczna, inne
określenia mają znaczenie wyłącznie historyczne.
2. Terapia manualna zorientowana
ortopedycznie z jej diagnostyką i środkami terapii powinna z jednej strony
zachować swoją odrębność (autonomię),
a z drugiej być integralną częścią składową
całokształtu procesu fizjoterapii.
Adres do korespondencji
Address for correspondence:
tadeusz.kasperczyk@awf.krakow.pl
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SKUTECZNOŚĆ TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ
W LECZENIU ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
Effectiveness of ultrasound therapy
in the treatment of carpal tunnel syndrome

3
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Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Miejskie Centrum Medyczne, Libiąż
Streszczenie / Abstract

Celem badań była ocena skuteczności terapii ultradźwiękowej w leczeniu zespołu cieśni nadgarstka (CTS). Badania
przeprowadzono dwukrotnie przed terapią i po jej zakończeniu,
czyli po 10 zabiegach w listopadzie 2018 roku w Miejskim
Centrum Medycznym w Libiążu. Badaniami objęto 30 osób
w wieku 22-54 lat. Do badań włączono osoby ze zdiagnozowanym CTS w badaniu rezonansem magnetycznym. Nasilenie
bólu oceniono za pomocą skali wizualno-analogowej VAS,
a funkcje ręki kwestionariuszem autorskim, w którym zebrano
informacje dotyczące objawów towarzyszących CTS. Wyniki
badań pokazały, że terapeutyczne dawki ultradźwięków znamiennie zmniejszyły siłę bólu. Ultradźwięki skutecznie polepszyły wykonywanie czynności codziennych u osób borykających
się z CTS.

The aim of this study was to assess the effectiveness of ultrasound therapy in the treatment of carpal tunnel syndrome
(CTS). The study was conducted twice, pre and post 10 sessions
of the treatment in November 2018 in Municipal Medical
Center in Libiąż. 30 persons aged 22-54 took part in the research. The inclusion criteria met with the people with CTS
diagnosed in MRI. The severity of pain was measured by visual-analog scale VAS. The hand functions were measured by
author’s questionnaire that collected information on clinical
symptoms associated with CTS. The results of the study showed that therapeutic doses of ultrasound significantly reduced
the pain intensity. Ultrasounds effectively improve the performance of daily activities in people suffering from CTS.

Słowa kluczowe: cieśń nadgarstka, ból, ultradźwięki,
ręka.

Keywords: carpal tunnel syndrome, pain, ultrasound,
hand.

Wstęp
Zespół kanału nadgarstka (ang. carpal tunel syndrome – CTS) jest jedną
z najczęstszych neuropatii uciskowych
i obwodowych kończyny górnej. CTS
spowodowany jest zwykle zwiększeniem ciśnienia w kanale nadgarstka
lub zmniejszeniem jego objętości, co
w rezultacie prowadzi do ucisku i zaburzenia ukrwienia nerwu pośrodkowego.
Przyczyny schorzenia są różnorodne.
Czynniki demograficzne, anatomiczne,
współistniejące choroby, rodzaj wykonywanej pracy, w której dominują sekwencje
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powtarzalnych ruchów zginania grzbietowego i dłoniowego rąk mogą powodować
neuropatię. Do objawów CTS zaliczają
się między innymi bolesne i uporczywe
parestezje, które powodują osłabienie
i zanik mięśni unerwionych przez nerw
pośrodkowy.
CTS występuje u około 1.5% osób
w Polsce. Zespół cieśni kanału nadgarstka
trzy razy częściej spotyka się u kobiet niż
mężczyzn, co daje około 280 zachorowań kobiet na 100.000 tys. oraz około
90 zachorowań mężczyzn na 100.000
tys. w ciągu roku. Najczęściej w grupie
ryzyka znajdują się osoby między 33

a 45 rokiem życia, ale zdarzają się także
sporadyczne przypadki zachorowania po
60 roku życia. W grupie osób czynnych
zawodowo schorzenie to jest najczęściej
kojarzone z wykonywanym zawodem,
natomiast u osób starszych choroba jest
efektem pogorszenia funkcji nerwów oraz
postępującym procesem starzenia [2, 3,
4, 5, 14, 16].
Metodą pierwszego wyboru leczenia
CTS jest postępowanie zachowawcze,
czyli fizjoterapia. Przypadki oporne na
fizjoterapię kwalifikują się do zabiegu
chirurgicznego. Fizjoterapia CTS to
przede wszystkim leczenie objawowe.
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Ich wspólnym mianownikiem jest działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz
regenerujące uszkodzony nerw pośrodkowy i otaczające go tkanki miękkie. Aby
zlikwidować bądź zmniejszyć objawy CTS
między innymi aplikowane są TENS,
laseroterapia, jonoforeza, ultradźwięki,
pole magnetyczne niskiej częstotliwości,
krioterapia, neuromobilizacje, terapia
manualna czy kinezyterapia [6, 8, 9, 10,
12, 20, 23, 24].
Pomimo to nie można jednoznacznie
stwierdzić, która metoda jest najskuteczniejsza, i która daje możliwie trwałe
efekty zdrowotne. Biorąc to pod uwagę
postanowiono w badaniach własnych
zweryfikować, jaka jest skuteczność terapii
ultradźwiękowej w leczeniu objawów
CTS. Wyniki badań własnych mogą być
cenne dla lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów i pacjentów z CTS, aby dobrać
najodpowiedniejsze leczenie z uwzględnieniem preferencji osobistych i wygody
pacjentów, jak również oczekiwanych
przez nich korzyści zdrowotnych.

z badań stanowiły osoby, które co najmniej 1 miesiąc przed podjętą terapią były
leczone ultradźwiękami lub jakimikolwiek
innymi metodami terapeutycznymi, leczone farmakologicznie, operacyjnie,
osoby z RZS, osteoporozą, nowotworami,
osoby po przebytych urazach mechanicznych przedramienia, nadgarstka, ręki
w ciągu 1 miesiąca poprzedzającego terapię. Kryterium włączenia do badań były
osoby obojga płci z rozpoznanym CTS
w badaniu obrazowym rezonansem magnetycznym, z dodatnimi testami Tinela,
Phalena, z zaburzeniami czucia, bólem
w obszarze unerwionym przez nerw pośrodkowy. Ostatecznie leczeniu i analizie
statystycznej poddano 30 osób. Pacjentów
poinformowano o celach badań i ich przeznaczeniu. Wszyscy wyrazili dobrowolnie
zgodę na udział w badaniach. Wszyscy
ukończyli program terapii. Podczas leczenia nie zgłoszono żadnych zdarzeń
niepożądanych. Charakterystykę materiału badawczego zamieszczono w Tab. 1.

Metody badań
Pomiary przeprowadzono dwukrotnie
przed rozpoczęciem leczenia i 1 tydzień
po ostatnim zabiegu. Zmierzono:
1. Siłę bólu w Visual Analog Scale
VAS od 0 do 10 cm, gdzie 0 cm oznacza
całkowity brak bólu, natomiast 10 cm
najgorszy wyobrażalny ból.
2. Funkcje ręki mierzono kwestionariuszem autorskim, w którym zawarto 8
pytań jednokrotnego wyboru. Pacjenci
odpowiadali na pytania dotyczące: 1.
Trudności podczas pisania. 2. Trudności
podczas zapinania ubrań. 3. Trudności
trzymania podczas czytania książki. 4.
Trudności podczas trzymania słuchawki
telefonu. 5. Trudności podczas otwierania słoików. 6. Trudności podczas prac
domowych. 7. Trudności podczas noszenia toreb z zakupami. 8. Trudności
podczas kąpieli.

Tab. 1. Charakterystyka badanych

Cel pracy
Celem badań była ocena skuteczności
przeciwbólowej terapii ultradźwiękowej
w przebiegu CTS. Ponadto celem było
również udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy terapia ultradźwiękowa skutecznie
poprawia funkcje ręki z CTS? Aby zrealizować założone cele badań sformułowano
następujące pytania badawcze:
1. Czy ultradźwięki terapeutyczne
skutecznie zmniejszają ból towarzyszący CTS?
2. Czy ultradźwięki terapeutyczne skutecznie poprawiają funkcje ręki
z CTS?
Materiał badawczy
Badaniami w listopadzie 2018 roku
w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu objęto ogółem 40 osób, z czego wykluczono 10 z nich. Kryterium wyłączenia

Cecha
Kobiety/Mężczyźni, n (%)
Wiek, x̅ ± s

Grupa n = 30
22 (73.3)/8 (26.7)
54.3 ± 13.0

Rodzaj pracy zawodowej, %:
ciężka praca fizyczna
umiarkowana praca fizyczna
praca umysłowa

43.3
30.0
26.7

Aktualny status zawodowy, %:
czynni zawodowo
emeryci
renciści

70.0
20.0
10.0

Praworęczność/Leworęczność, %
Lokalizacja objawów, %:
prawostronne
lewostronne
oburęczne
Czas trwania dolegliwości w latach,
x̅ ± s

93.7/6.7
60.0
26.7
13.3
3.5 ± 3.5

n (%) – ilość (procent);± s – średnia arytmetyczna ± odchylenie standardowe.
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Interwencja terapeutyczna
Aplikowano falę ultradźwiękową
o częstotliwości 0.7 W/cm2 w czasie 4
minut. Wykonano 10 zabiegów, 5 razy
w tygodniu przez 2 tygodnie z przerwą
sobotnio-niedzielną. Fale ultradźwiękowe aplikowano na okolicę nadgarstka
w miejscu przebiegu nerwu pośrodko-wego. Do terapii wykorzystano aparat
Sonoter Plus. W czasie trwania leczenia
pacjenci nie zażywali żadnych środków
farmakologicznych ani nie korzystali
z innych zabiegów fizjoterapii.
Metody analizy statystycznej
Materiał badawczy (wiek, czas trwania dolegliwości) scharakteryzowano
jako średnie arytmetyczne x̅ , odchylenia
standardowe s (patrz Tab. 1). Rozkład
pozostałych danych takich, jak VAS,
funkcje ręki sprawdzono testem Shapiro-Wilka, wykazały one rozkład nienormalny. Aby porównać, czy istnieją różnice
statystycznie istotne zmiennych przed
i po terapii wykorzystano test kolejność
par Wilcoxona dla prób zależnych. Przyjęto poziom istotności statystycznej p <
0.05. Obliczenia wykonano programem
statystycznym Statistica v.13.1 PL firmy
StatSoft, Inc.
Wyniki
Terapia ultradźwiękami zmniejszyła siłę bólu w skali VAS. Przed terapią
najwięcej badanych odczuwało ból jako
4.0, 5.0 i 6.0 cm, odpowiednio 20.0%,
23.3% i 26.6%, zaś po terapii jako 0.0
i 1.0 cm, odpowiednio 30.0% i 20.0%.
Różnice były statystycznie istotne, bowiem współczynnik testu kolejności par
Wilcoxona z = 4.217, p = 0.000 (Tab. 2).
Wyniki uzupełniono o ocenę funkcji
ręki pacjentów z CTS leczonych ultradźwiękami. Stopień trudności podczas
pisania nie różnił się od siebie zarówno
przed terapią, jak i po terapii ultradźwię-
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Tab. 2. Siła bólu przed i po terapii ultradźwiękami wg VAS

VAS
(cm)

Przed terapią
ultradźwiękami
(n=30)

Po terapii
ultradźwiękami
(n=30)

n

%

n

%

0

2

0.0

9

30.0

1

0

3.3

9

20.0

2

1

6.7

6

6.7

3

2

13.3

2

3.3

4

4

20.0

1

6.7

5

6

23.3

2

3.3

6

7

26.6

1

0.0

7

8

0.0

0

0.0

8

0

0.0

0

0.0

9

0

0.0

0

0.0

10

0

0.0

0

0.0

Test kolejności
par Wilcoxona

Z = 4.217
p = 0.000*

VAS – skala wizualno-analogowa bólu; n – ilość; % − częstość występowania;
Z –współczynnik testu Wilcoxona; p – wartość obliczona wg testu Wilcoxona
*Istotność statystycza p < 0.05.

kami. 43.3% osób nie miało żadnych
trudności podczas pisania tak przed terapią, jak i po terapii lub miało niewielkie
trudności, odpowiednio 33.3% i 53.3%.
Różnice były nieistotne statystycznie,
ponieważ współczynnik testu kolejności
par Wilcoxona
z = 1.718, p = 0.086 (Tab. 3). Terapia ultradźwiękami przyczyniła się do
zmniejszenia trudności podczas zapinania
ubrań. Przed terapią osoby niemające
trudności stanowiły 53.3%, zaś po terapii
76.7%. Różnice były istotne statystycznie, bowiem z = 2.934, p = 0.003 (Tab.
4). Trudności podczas trzymania książki
w trakcie czytaniu również zmniejszyły
się w wyniku zastosowanej terapii ultradźwiękami. Przed terapią najwięcej osób
miało niewielkie i umiarkowane trudności
lub nie miało ich wcale, odpowiednio
20.0%, 30.0% i 36.7%, zaś po terapii
niewielkie trudności lub żadnych miało
relatywnie 40.0% i 46.7%. Różnice były
istotne statystycznie, ponieważ z = 2.667,
p = 0.008 (Tab. 5).

Stopień trudności podczas trzymania
słuchawki telefonu także zmniejszył się
w wyniku zastosowanej terapii ultradźwiękami. Przed terapią badani mieli poważne, umiarkowane i niewielkie
trudności z ww. czynnością lub nie mieli
ich wcale, odpowiednio 26.7%, 20.0%,
26.7% i 26.7%, zaś po terapii badani
mieli umiarkowane, niewielkie lub żadne
trudności, odpowiednio 23.3%, 46.7%
i 30.0%. Różnice były istotne statystycznie, bowiem z = 2.792,
p = 0.005 (Tab. 6). Trudności podczas
otwierania słoików również zmniejszyły
się po terapii. Przed terapią najwięcej
osób miało niewielkie i umiarkowane
trudności z ww. czynnością lub nie miało
ich wcale, odpowiednio 20.0%, 30.0%
i 36.7%, zaś po terapii, niewielkie lub
żadne trudności wystąpiły, odpowiednio
u 40.0% i 46.7%. Różnice były istotne statystycznie, ponieważ z = 3.099,
p = 0.002 (Tab. 7). Terapia ultradźwiękami przyczyniła się także do zmniejszenia
trudności podczas prac domowych. Przed
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Tab. 3. Trudności badanych podczas pisania przed i po terapii ultradźwiękami

Czynność

Trudności
podczas
pisania

Przed terapią
ultradźwiękami
(n=30)

Po terapii
ultradźwiękami
(n=30)

n

%

n

%

Nie mam trudności

13

43.3

13

43.3

Mam niewielkie trudności

10

33.3

16

53.3

Mam umiarkowane trudności

6

20.0

1

3.3

Mam poważne trudności

1

3.3

0

0.0

Nie jestem w stanie wykonać tej
czynności ze względu na objawy
występujące w ręce lub nadgarstku

0

0.0

0

0.0

Test kolejności
par Wilcoxona

Z = 1.718
p = 0.086

Tab. 4. Trudności badanych podczas zapinania ubrań przed i po terapii ultradźwiękami

Czynność

Trudności
podczas
zapinania
ubrań

Przed terapią
ultradźwiękami
(n=30)

Po terapii
ultradźwiękami
(n=30)

n

%

n

%

Nie mam trudności

16

53.3

23

76.7

Mam niewielkie trudności

9

30.0

6

20.0

Mam umiarkowane trudności

3

10.0

0

0.0

Mam poważne trudności

2

6.7

1

3.3

Nie jestem w stanie wykonać tej
czynności ze względu na objawy
występujące w ręce lub nadgarstku

0

0.0

0

0.0

Test kolejności
par Wilcoxona

Z = 2.934
p = 0.003*

Tab. 5. Trudności badanych podczas trzymania książki przy czytaniu przed i po terapii ultradźwiękami

Czynność

Nie mam trudności
Mam niewielkie trudności
Trudności
Mam umiarkowane trudności
podczas
trzymania
Mam poważne trudności
książkiw trakcie
Nie jestem w stanie wykonać tej
czytania
czynności ze względu na objawy
występujące w ręce lub nadgarstku

Przed terapią
ultradźwiękami
(n=30)

Po terapii
ultradźwiękami
(n=30)

n

%

n

%

11

36.7

14

46.7

6

20.0

12

40.0

9

30.0

4

13.3

4

13.3

0

0.0

0

0.0

0

0.0

Test kolejności
par Wilcoxona

Z= 2.667
p = 0.008*

n – ilość; % − częstość występowania; Z – współczynnik testu Wilcoxona; p – wartość obliczona wg testu Wilcoxona.
*Istotność statystyczna p < 0.05.
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Tab. 6. Trudności badanych podczas trzymania słuchawki telefonu przed i po terapii ultradźwiękami

Czynność

Trudności
podczas
trzymania
słuchawki
telefonu

Przed terapią
ultradźwiękami
(n=30)

Po terapii
ultradźwiękami
(n=30)

n

%

n

%

Nie mam trudności

8

26.7

9

30.0

Mam niewielkie trudności

8

26.7

14

46.7

Mam umiarkowane trudności

6

20.0

7

23.3

Mam poważne trudności

8

26.7

0

0.0

Nie jestem w stanie wykonać tej
czynności ze względu na objawy
występujące w ręce lub nadgarstku

0

0.0

0

0.0

Test kolejności
par Wilcoxona

Z = 2.792
p = 0.005*

Tab. 7. Trudności badanych podczas otwierania słoików przed i po terapii ultradźwiękami

Czynność

Trudności
podczas
otwierania
słoików

Przed terapią
ultradźwiękami
(n=30)

Po terapii
ultradźwiękami
(n=30)

n

%

n

%

Nie mam trudności

8

26.7

8

26.7

Mam niewielkie trudności

6

20.0

12

40.0

Mam umiarkowane trudności

4

13.3

8

26.7

Mam poważne trudności

11

36.7

2

6.7

Nie jestem w stanie wykonać tej
czynności ze względu na objawy
występujące w ręce lub nadgarstku

1

3.3

0

0.0

Test kolejności
par Wilcoxona

Z = 3.099
p = 0.002*

Tab. 8. Trudności badanych podczas prac domowych przed i po terapii ultradźwiękami

Czynność

Trudności
podczas prac
domowych

Przed terapią
ultradźwiękami
(n=30)

Po terapii
ultradźwiękami
(n=30)

n

%

n

%

Nie mam trudności

2

6.7

6

20.0

Mam niewielkie trudności

8

26.7

20

66.7

Mam umiarkowane trudności

16

53.3

3

10.0

Mam poważne trudności

4

13.3

1

3.3

Nie jestem w stanie wykonać tej
czynności ze względu na objawy
występujące w ręce lub nadgarstku

0

0.0

0

0.0

Test kolejności
par Wilcoxona

Z = 3.823
p = 0.000*

n – ilość; % − częstość występowania; Z – współczynnik testu Wilcoxona; p – wartość obliczona wg testu Wilcoxona.
*Istotność statystyczna p < 0.05.
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terapią większość badanych – 53.3%
miała umiarkowane trudności z ww.
czynnościami, zaś po terapii 66.7% deklarowało niewielkie trudności. Różnice były istotne statystycznie, ponieważ
z = 3.823, p = 0.000 (Tab. 8).
Stopień trudności podczas noszenia toreb z zakupami także zmniejszył
się po terapii ultradźwiękami. Przed terapią najwięcej osób miało niewielkie
i umiarkowane trudności z ww. czynnością, odpowiednio 40.0% i 46.7%,
zaś po terapii niewielkie trudności lub
żadne deklarowało 46.7% i 43.3%. Różnice były istotne statystycznie, ponieważ

z = 3.724, p = 0.000 (Tab. 9). Ponadto terapia ultradźwiękami znacząco zmniejszyła trudności podczas kąpieli. Przed terapią
najwięcej osób miało niewielkie trudności
z ww. czynnością lub nie miało ich wcale,
odpowiednio 50.0% i 40.0%), zaś po
terapii zdecydowana większość badanych
nie miała wcale trudności, odpowiednio
83.3%. Różnice były istotne statystycznie,
z = 3.180, p < 0.001 (Tab. 10).
Dyskusja
Znane są badania dotyczące leczenia
objawowego CTS. Oztas i wsp. [17]

ocenili wpływ fali ultradźwiękowej u 18
kobiet z CTS. Pacjentki podzielono
na trzy grupy, w których wykonano
zabiegi przez 5 minut, w dawkach
1.5 W/cm², 0.8W/cm² oraz 0.1 W/
cm². Nadźwiękawiano okolice kanału
nadgarstka przez 2 tygodnie w cyklu
poniedziałek-piątek. Wyniki badań wykazały istotne zmniejszenie bólu u 20%
osób, sztywności porannej u 30% osób,
obrzęku u 25% osób oraz istotną poprawę czucia u 35% osób zarówno
w dzień, jak i w nocy, co skutkowało
ograniczeniem przyjmowania leków
i ogólną poprawą funkcji kończyny

Tab. 9. Trudności badanych podczas noszenia toreb z zakupami przed i po terapii ultradźwiękami

Czynność

Trudności
podczas
noszenia toreb
z zakupami

Przed terapią
ultradźwiękami
(n=30)

Po terapii
ultradźwiękami
(n=30)

n

%

n

%

Nie mam trudności

3

10.0

13

43.3

Mam niewielkie trudności

12

40/0

14

46.7

Mam umiarkowane trudności

14

46.7

2

6.7

Mam poważne trudności

1

3.3

1

3.3

Nie jestem w stanie wykonać tej
czynności ze względu na objawy
występujące w ręce lub nadgarstku

0

0.0

0

0.0

Test kolejności
par Wilcoxona

Z = 3.724
p = 0.000*

Tab. 10. Trudności badanych podczas kąpieli i ubierania się przed i po terapii ultradźwiękami

Czynność

Przed terapią
ultradźwiękami
(n=30)

Po terapii
ultradźwiękami
(n=30)

n

%

n

%

Nie mam trudności

12

40.0

25

83.3

Mam niewielkie trudności

15

50.0

4

13.3

3

10.0

1

3.3

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

Mam umiarkowane trudności
Trudności
Mam poważne trudności
podczas kąpieli
Nie jestem w stanie wykonać tej
czynności ze względu na objawy
występujące w ręce lub nadgarstku

Test kolejności
par Wilcoxona

Z = 3.180
p < 0.001*

n – ilość; % − częstość występowania; Z – współczynnik testu Wilcoxona; p – wartość obliczona wg testu Wilcoxona.
*Istotność statystyczna p < 0.05.
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górnej. Podobne efekty zaobserwowali
Kwolek, Zwolińska [15], którzy ocenili
obiektywne i subiektywne objawy kliniczne zespołu cieśni nadgarstka wśród
30 osób. Badanych podzielono na 3
grupy. Grupie pierwszej aplikowano
ciągłą falę ultradźwiękową o natężeniu
0.3 W/cm². Grupę drugą poddano
ciągłej fali ultradźwiękowej o dawce
0.6 W/cm², natomiast grupie trzeciej
aplikowano falę impulsową o dawce 0.6
W/cm². Rezultaty badań wykazały, że
ogółem we wszystkich grupach u 80%
osób ból dzienny i nocny zmniejszył
się, polepszyły się czynności samoobsługi, funkcje ręki, a zaburzenia czucia
chorej ręki zmniejszyły się. Ponadto
stwierdzono, że korzyści zdrowotne
uzyskane przez pacjentów leczonych falą
impulsową były wyraźnie lepsze od tych,
jakie uzyskali pacjenci, u których aplikowano falę ciągłą. Ebenbichler i wsp. [9]
porównali wśród 45 pacjentów z umiarkowanym, obustronnym zespołem cieśni kanału nadgarstka skuteczność fali
ultradźwiękowej z placebo. Przeprowadzono 20 sesji ultradźwięków (1 MHz,
1.0 W/cm2, tryb pulsacyjny 1:4, 15
minut na sesję). Pierwsze 10 zabiegów
wykonano w cyklu 5 sesji/tydzień, natomiast 10 następnych zabiegów wykonano 2 razy w ciągu tygodnia przez 5
tygodni. Po zakończeniu leczenia, jak
i 6 miesięcy później zanotowano u badanych zmniejszenie bólu i zaburzeń
czucia ręki chorej. Autorzy uznali, iż fala
ultradźwiękowa jest skuteczną metodą
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w leczeniu CTS, aczkolwiek sugerowali
potrzebę dalszych badań dla potwierdzenia uzyskanych wyników badań.
Jednak inni autorzy podają przeciwstawne poglądy na temat skuteczności
ultradźwięków w leczeniu objawów CTS.
I tak, Draper [7], Gerritsen i wsp. [11],
Goodyear-Smith, Arroll [13], Piazzini i wsp. [18], Robertson, Ward [19],
stwierdzili, że skuteczność nadźwiękawiania w leczeniu CTS jest dyskusyjna.
Natomiast Amusat [1], Warden, McMeeken [21], Wong i wsp. [22] uważają, iż
pomimo to ultradźwięki są najbardziej
dostępną i stosowną metodą leczenia
chorych
Wyniki własne dowiodły, iż aplikowane dawki ultradźwięków 0.7 W/cm2,
istotnie zmniejszyły siłę bólu, co dowodzi,
że terapeutyczne dawki ultradźwięków
polepszają komfort życia osób cierpiących
z powodu zespołu cieśni nadgarstka. Po
terapii istotnie poprawiły się funkcje ręki
z CTS. W związku z tym wydaje się,
że dawkowanie fal ultradźwiękowych
o małych lub średnich intensywnościach
są przydatne w praktyce fizjoterapii. Jest
wielce prawdopodobne, że wpływ na uzyskane przez pacjentów korzyści zdrowotne
ma całkowita ilość energii przekazana do
tkanek w trakcie zabiegu.
Badania własne posiadają ograniczenia, do których w pierwszej kolejności
należy zaliczyć małą próbę badawczą.
Kolejnym ograniczeniem jest ocena
krótkoterminowa korzyści zdrowotnych
uzyskanych przez pacjentów leczonych ul-

tradźwiękami. Ograniczeniem badań jest
również brak grupy kontrolnej. Dlatego
nie można jednoznacznie stwierdzić, czy
ultradźwięki terapeutyczne są najskuteczniejszą metodą leczenia objawowego CTS. Z wymienionych powodów,
zasadne są kolejne długoterminowe badania porównawcze na większej grupie
badawczej, weryfikujące wyniki własne.
Należy również podkreślić, że potrzeba
badań, aby definitywnie rozstrzygnąć,
jakiej wielkości dawki ultradźwięków aplikować w celu uzyskania przez pacjentów
z CTS optymalnych korzyści zdrowotnych. Pomimo to, ultradźwięki powinny
stanowić jedną z podstawowych metod
terapii osób cierpiących z powodu CTS.
Wnioski
1. Stwierdzono znamienne zmniejszenie siły bólu, co dowodzi, że terapeutyczne dawki ultradźwięków polepszają
komfort życia osób cierpiących z powodu
CTS i dlatego powinny stosowane być
w praktyce fizjoterapii.
2. Funkcje ręki znamiennie poprawiły
się po terapii, co dowodzi, że terapeutyczne dawki ultradźwięków stanowią ważną
dyspozycję dla praktyki fizjoterapii, aby
skutecznie polepszać wykonywanie czynności codziennych u osób borykających
się z CTS.
Adres do korespondencji
Address for correspondence:
pawel_lizis@poczta.onet.pl
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ESTROGENY I CHLOROORGANICZNE
KSENOESTROGENY A RYZYKO RAKA PIERSI
Strogens and organochlorine
xenoestrogens and breast cancer risk

4
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Streszczenie / Abstract
Rak piersi jest przyczyną znacznej zachorowalności i umieralności kobiet w krajach uprzemysłowionych. W etiologii raka
piersi bierze udział wiele czynników. Oszacowano, że około
40% wszystkich raków u kobiet jest zależna od hormonów.
Zarówno estrogeny jak i androgeny odgrywają krytyczną rolę
w rozwoju raka piersi. Estrogenowa kancerogeneza jest przypisywana proliferacji i wzrostowi komórek nabłonkowych
piersi, przy udziale receptorów, oraz uszkodzeniu DNA spowodowanemu przez metabolity estrogenowe, tj. estrogeny
katecholowe i wolne rodniki.
W ostatnich dekadach, związki chloroorganiczne, takie jak
pestycydy, polichlorowane bifenyle i inne substancje z rodziny
dioksyn, uznano za ksenoestrogeny. Związki te są zdolne do
modulowania procesów regulowanych przez hormony, w tym
czynników wzrostu, które mogą być odpowiedzialne za nowotworzenie. Wiele badań kliniczno-kontrolnych wykazało wyraźny związek pomiędzy stężeniami chloroorganicznych
ksenoestrogenów w tkance tłuszczowej piersi i ryzykiem raka
piersi.

Breast cancer is responsible for considerable morbidity and
mortality of female in industrialized countries. In the etiology
of breast cancer many endogenous and exogenous risk factors
takes place. It is estimated that about 40% of all cancers in
women are hormanally mediated. Both estrogens and androgens
play critical roles in the development of breast cancer. Estrogen
cancerogenesis is attributed to receptor-mediated growth and
proliferation of breast epithelial cells and to DNA impairment
caused by estrogen metabolites, i.e., catechol estrogens and
free radicals.
In the last decades, the organochlorine compounds, which
include pesticides, polychlorinated biphenyls and other species
of the dioxin family, have been regarded as xenoestrogens.
These compounds are capable of modulating hormonally regulated processes and inducing changes in growth factors that
may be responsible for carcinogenesis. Many case-control
studies have demonstrated the distinct association between
breast adipose tissue concentrations of organochlorine xenoestrogens and breast cancer risk.

Słowa kluczowe: estrogeny, ksenoestrogeny, rak piersi,
czynniki ryzyka.

Keywords: estrogens, xenoestrogens, breast cancer,
risk factors.

Wstęp
Każdego roku na świecie stwierdza
się obecność raka piersi u ponad 900 tys.
kobiet, a około 380 tys. kobiet umiera na
tę chorobę. Najwięcej przypadków raka
piersi wykrywa się w krajach uprzemysłowionych, tj. 220 tys. w Europie i 180
tys. w USA [44]. W latach 1986–1990
roczna, średnia liczba zgonów i standaryzowany współczynnik umieralności
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(SMR) na raka piersi w Polsce wynosiły
odpowiednio 4043 i 15,5/100 tys. kobiet [47].
Jako przyczyny raka piersi rozważano
różne czynniki. Wczesne rozpoczęcie miesiączkowania i późna menopauza zwiększają liczbę owulacji, co powoduje wzrost
narażenia nabłonka sutka na estrogeny.
Uważa się, że w przypadku opóźnionego
rozpoczęcia miesiączkowania dochodzi
do około 20% spadku ryzyka raka pier-

si. Kobiety, które osiągają menopauzę
poniżej 45 roku życia mają dwukrotnie
niższe ryzyko raka piersi w porównaniu
z kobietami, u których menopauza występuje 10 lat później [16]. Sugeruje to,
że wysokie stężenia estradiolu, estronu
i progesteronu w surowicy krwi u kobiet
przed menopauzą zwiększa ryzyko raka
piersi w porównaniu ze znacznie niższymi
poziomami tych hormonów u kobiet
w okresie pomenopauzalnym.
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Otyłość zwiększa ryzyko raka piersi
u kobiet w okresie pomenopauzalnym
w wyniku wzrostu poziomu estrogenów.
Głównym źródłem estrogenów w tym
okresie jest przemiana androstenedionu
do estronu w tkance tłuszczowej. Otyłość
jest również związana z upośledzoną syntezą globuliny wiążącej hormony płciowe
(SHBG) i podwyższonym stosunkiem
estradiolu wolnego do estradiolu związanego z albuminami [7].
Podnoszono ochronne działanie wczesnego wieku kobiet rodzących pierwsze
dziecko. Podczas pierwszego trimestru
ciąży stężenie wolnego estradiolu szybko
rośnie. Natomiast, w kolejnym trimestrze ciąży stężenia prolaktyny i wolnego estradiolu są obniżone, podczas gdy
stężenie SHGB jest podwyższone, co jest
korzystne z punktu widzenia ryzyka raka
piersi [7]. Wydłużenie okresu laktacji
i aktywność fizyczna zmniejszają liczbę
cykli owulacyjnych. Wykazano, że ryzyko
raka piersi u kobiet, które wykonywały
wysiłek fizyczny co najmniej 4 godz.
w tygodniu w okresie ich aktywności
rozrodczej, było około 60% niższe niż
u kobiet nieaktywnych fizycznie [6].
Istnieją wyraźne różnice w częstości występowania raka piersi u kobiet
w różnych krajach. Największą częstość
odnotowano u białych kobiet i Hawajek w USA, podczas gdy istotnie niższą
częstość u azjatek i afrykanek [44]. Zasugerowano, że dieta i czynniki środowiskowe mogą być odpowiedzialne nawet
za 50% przypadków raka piersi [45].
Dieta o niskiej zawartości tłuszczu i dieta
wegetariańska [1] zmniejszają poziomy
steroidowych hormonów płciowych.
Estrogeny i ich metabolizm,
a rak piersi
Istnieje pogląd, że około 40% wszystkich nowotworów u kobiet jest pochodzenia hormonalnego [22]. Zarówno
estrogeny jak i androgeny odgrywają
kluczową rolę w rozwoju raka piersi. Ist-

nieją epidemiologiczne dane na temat roli
endogennych estrogenów jako czynnika
etiologicznego raka piersi. U białych kobiet w USA stężenia estronu i estradiolu w surowicy były wyższe niż u kobiet
japońskich mieszkających na obszarach
wiejskich [35].
W badaniu kliniczno-kontrolnym
z udziałem 122 par pomenopauzalnych
kobiet obserwowano dodatnią zależność
między rakiem piersi i stężeniem estronu
i androstenedionu w surowicy oraz ujemną zależność od SHGB po standaryzacji
na zmienne hormonalne i wskaźnik masy
ciała (BMI) [28].
W badaniu epidemiologicznym
prospektywnym, w grupie 130 kobiet
z rakiem piersi (grupa kontrolna 251
kobiet zdrowych), wykazano zależność
pomiędzy stężeniami wolnego estradiolu, estradiolu związanego z albuminą
i estronu w surowicy oraz zwiększonym
ryzykiem raka piersi po standaryzacji na
BMI [43].
U kobiet po menopauzie z rakiem
piersi obserwowano również stosunkowo wysokie stężenia innych hormonów
płciowych w surowicy, takich jak testosteron, siarczan dehydroepiandrosteron
(DHEAS] i androstenedion. Hormony
te są prekursorami estrogenów. W grupie
24 kobiet po menopauzie z rakiem piersi
poziomy estradiolu całkowitego, DHEAS,
testosteronu całkowitego i testosteronu
wolnego były wyższe, a stężenie SHBG
było niższe w porównaniu z grupą kontrolną (88 kobiet zdrowych). Względne
ryzyko raka piersi (RR) standaryzowane
na wiek wynosiło 5,5 (95% przedział
ufności CI: 1,5-22,2) dla estradiolu całkowitego, 7,0 (95% CI: 1,4-36,4) dla
testosteronu całkowitego, 5,7 (95% CI:
1,5-22,2) dla testosteronu wolnego, 2,6
(95% CI: 0,6-11,1) dla DHEAS i 0,3
(95% CL: 0,1-1,3) dla SHBG [8].
W badaniu kliniczno-kontrolnym 97
białych kobiet z rakiem piersi w wieku
65 lat i starszych (grupa kontrolna 244
kobiety zdrowe) wykazano wartości RR
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na poziomie 3,6 (95% CI: 1,3-10,0) i 3,3
(95% CI: 1,1-10,3) związane odpowiednio z najwyższymi stężeniami estradiolu
i testosteronu wolnego w surowicy [13].
Proces nowotworowy indukowany
przez estrogeny może być wynikiem:
(1) proliferacji i stymulacji ekspresji genów kodujących rożne czynniki wzrostu,
takie jak 16α-hydroksyestron oraz (2)
uszkodzenia DNA i powstawania jego
adduktów przy udziale aktywnych metabolitów estrogenów [15, 32].
Cytochrom P-450 (CYP) obecny
w komórkach nabłonkowych ludzkiego sutka uczestniczy w aktywacji
endogennych estrogenów, tj. estronu
i 17β-estradiolu. CYP1A1 katalizuje
hydroksylację estrogenu w pozycji C-2
[31]. CYP1B1 hydroksyluje 17β-estradiol
w pozycji C-4 [20], który jest następnie
aktywowany do semichinonu/chinonu
i ich wolnych rodników.
Geny kodujące CYP1A1, CYP1A2,
CYP3A4 i CYP1B1 wykazują znaczny
polimorfizm. Na przykład opisano, co
najmniej sześć rożnych wariantów genu
CYP1B1. Niektóre produkty tego genu
wykazują zmienioną kinetykę z wyraźnie niższymi lub wyższymi wartościami
stałych substratowych (Km) [25, 26].
W przypadku produktu CYP1B1*3
stwierdzono niższe wartości Km dla 2i 4-hydroksylacji 17β-estradiolu [25]. Jest
to szczególnie istotne z punktu widzenia
ryzyka raka piersi. Prawidłowe stężenia
17β-estradiolu w osoczu są około dwukrotnie niższe od wartości Km CYP1B1
i to prawdopodobnie prowadzi do wyższych poziomów potencjalnie kancerogennych estrogenów katecholowych.
W badaniu 84 kobiet z rakiem piersi
(103 kontrole) wykazano, że nosicielami
allela CYP1B1*3 były częściej kobiety
z rakiem piersi z OR = 2,32 (95% CI:
1,26-4,25) po standaryzacji na wiek, czas
miesiączkowania, wiek przy pierwszej
ciąży, BMI i palenie tytoniu [23].
Enzymy z rodziny CYP2C katalizują
hydroksylację estradiolu do estrogenów

27

katecholowych [4]. Uważa się, że estrogeny 2- i 4-katecholowe mogą odgrywać
istotną rolę w raku piersi po ich aktywacji
metabolicznej do semichinonów, chinonów i wolnych rodników.
Enzymy z rodziny CYP3A, metabolizujące wiele leków, katalizują hydroksylację estronu do 16α-hydroksypochodnej,
która uczestniczy w indukcji raka piersi
[34].
Aromataza (CYP 19), obecna w komórkach nabłonkowych sutka, pośredniczy w metabolizmie androgenów C19
do estrogenów [12]. Wysoka aktywnośćtego enzymu może zwiększać ryzyko
raka piersi.
Również inne enzymy utleniające
mogą uczestniczyć w aktywacji metabolicznej estrogenów. Laktoperoksydaza
i myeloperoksydaza biorą udział w aktywacji estrogenów do mutagennych
i kancerogennych metabolitów [46].
Liczne enzymy sprzęgające uczestniczą w metabolizmie estrogenów. O-metylotransferaza katecholowa (COMT)
metyluje estrogeny katecholowe na
grupach hydroksylowych 2-, 3-, lub 4
[5]. COMT występuje w wątrobie, nerkach, sutku, erytrocytach i endometrium.
W przypadku wzrostu biosyntezy katecholi i/lub spadku aktywności COMT,
katechole są łatwo utleniane do genotoksycznych i rakotwórczych semichinonów
i chinonów.
Genetyczny polimorfizm COMT
polegający na podstawieniu waliny (Wal)
przez metioninę (Met) na kodonie 158,
prowadzi do niskiej aktywności enzymatycznej. Nosicielami tej cechy jest
około 25% przedstawicielek rasy kaukaskiej, co może wiązać się ze zwiększonym
ryzykiem raka piersi. W badaniu 281
przypadków raka piersi i 289 kontroli
wykazano znamiennie wyższe ryzyko
raka piersi u kobiet z genotypem COMT
(Met/Met) (OR = 2,1; 95% CI: 1,4-4,3)
w porównaniu z kobietami o genotypie
COMT (Wal/Wal) [42]. Stwierdzono,
że kobiety z wysokim BMI i genotypem
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COMT (Met/Met) wykazywały wysokie
ryzyko raka piersi (OR = 5,7; 95% CI:
1,1-30,1).
UDP-glukuronylotransferazy uczestniczą w sprzęganiu estrogenów i androgenów w tkankach piersi. Glukuronidy
tych hormonów jako związki polarne są
łatwo wydalane z organizmu.
Geny SULT1 i SULT2 kodują sulfotransferazy (SULTs), odpowiednio sulfotransferazę estrogenu i sulfotransferazy
hydroksysteroidów. Enzymy te inaktywują estrogeny, ponieważ wprowadzenie
do nich reszty siarczanowej zapobiega
wiązaniu się steroidów z ich receptorami,
a zatem osłabia ich mutagenne działanie
[46].
S-transferazy glutationowe (GSTs)
odgrywają ważną rolę w procesach detoksykacyjnych jako peroksydazy i transportery zredukowanego glutationu (GSH)
na hydrofobowe elektrofile. W tkance
piersi kobiet wykazano obecność izoform
π, μ i αGST [18]. Dwa z tych enzymów
wykazują aktywność peroksydazy glutationowej, jeden z nich jest seleno-zależny,
podczas gdy drugi jest seleno-niezależny.
O ile izoforma seleno-zależna może redukować zarówno nadtlenek wodoru
jak i wodoronadtlenki organiczne, to
izoforma seleno-niezależna metabolizuje
jedynie wodoronadtlenki organiczne.
Polimorfizm genów GST sprawia, że
u niektórych osób brak jest odpowiedniego genu, np. w przypadku genotypu
GSTM1. W badaniu 110 przypadków
i 113 kontroli obserwowano zwiększone ryzyko raka piersi u kobiet z genotypem GSTM1 null (OR = 2,1; 95%
CI: 1,22-3,64) [21].
Ksenoestrogeny chloroorganiczne
Związki chloroorganiczne to około
15 000 substancji chemicznych, w tym
insektycydy, takie jak 2,2-bis(p-chlorofenylo)-1,1,1-tyrichloroetan (DDT), izomery heksachlorocykloheksanu (HCH),
metoksychlor, toksafen, a także konge-

nery polichlorowanych bifenyli (PCBs)
i dioksyny. Dawniej związki te były
szeroko stosowane w rolnictwie i przemyśle. Większość z nich jest lipofilna
i odporna na degradację, a zatem trwała
w środowisku; ulega biokumulacji i biomagnifikacji w łańcuchu pokarmowym
człowieka. Związki te są powszechnie
znane jako trwałe zanieczyszczenia organiczne (POPs).
POPs kumulują się w tkankach piersi
[3, 40]. Ich stężenia w tłuszczu są około
100-300 razy wyższe niż w surowicy [38].
Stężenia tych związków rosną w funkcji
wieku [17, 40]. U kobiet związki te są
wydalane z organizmu głównie podczas laktacji.
POPs mają zdolność modulowania
procesów biologicznych regulowanych
przez hormony . Związki te działają przez
naśladowanie lub hamowanie działania
endogennych hormonów, modulowanie
wytwarzania hormonów lub zmianę populacji receptorów hormonalnych [36].
Ze względu na ingerencję POPs w układ
endokrynny nazwano je związkami zaburzającymi homeostazę układu hormonalnego (ang. endocrine disruptors). Związki
te wiążą się z receptorami estrogenowymi
(ER), hamują lub stymulują metabolizm
hormonów oraz zmieniają stężenia białek
wiążących hormony w surowicy [10].
Ocenę zależności pomiędzy stężeniami chloroorganicznych ksenoestrogenów
w tkance tłuszczowej piersi i ryzykiem
raka piersi przeprowadzono w wielu badaniach kliniczno-kontrolnych (tab. 1).
We wszystkich badaniach, przedstawionych w tabeli 1, kobiety z rakiem piersi miały wyższe stężenia ksenoestrogenów,
w tym dichlorodifenylodichloroetetenu
(DDE, metabolit DDT), heksachlorobenzenu (HCB), niektórych kongenerów
PCB i oktachlorodibenzo-p-dioksyny
(OCDD), w porównaniu do odpowiednich grup kontrolnych [19]. Również
ryzyko raka piersi, związane z tymi ksenobiotykami, było wyraźnie podwyższone.
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Tab. 10. Trudności badanych podczas kąpieli i ubierania się przed i po terapii ultradźwiękami

Ogółem
Przypadki/
Kontrole
165/54
54/20
61/13
61/12b

Stężenie ksenoestrogenów
Ksenoestrogen

OR (95% CI)
Przypadki

Kontrole

1848 (1536)d
61 (29)d
69,5 (29,4)d

890 (645)
47 (23)d
55,3 (28,5)d

[39]
DDE
HCB
HCB

5,65 (1,74-18,34)
2,3 (1,02-5,15)
4,56 (1,15-18,1)

32/21
11/6c
8/2c

HCB
PCB-77

87,3 (23-490)d
5,1 1,2-9,8)e

55,9 (17-400)d
2,8 (0,7-5,3)e

7,1 (1,1-45)
33 (1,8-588)

69/65

PCB-28

-

-

9,6 (3,8-24,4)

217/213
20/19a
28/20a
51/27b
46/31b

Piśmiennictwo

[27]

[29]
[2]

PCB-105
PCB-118
PCB-170
PCB-180

> 6,2d
> 28d
24-34d
52-71d

≤ 4,1d
≤ 16d
≤ 23d
≤ 51d

3,9 (1,7-8,9)
2,85 (1,24-6,52)
3,27 (1,44-7,44)
2,43 (1,09-5,43)

Stężenia ksenoestrogenów są wyrażone jako średnia arytm. ± S.D., lub zakresem wartości;
a – kobiety przed menopauzą;
b – kobiety po menopauzie, ER+;
d – ng/g lipidów;
e – pg/g lipidów.
Stan receptorów estrogenowych jest
szczególnie istotny w przypadku związków chloroorganicznych o właściwościach
ksenoestrogenów, takich jak DDT, koplanarne PCBs i HCB. U kobiet przed
menopauzą i po menopauzie z dodatnim
receptorem estrogenowym (ER+) rak
piersi był związany z DDE [14] i ko-planarnymi PCBs [27].
Na czym polega udział chloroorganicznych ksenoestrogenów w kancerogenezie nie jest wiadomo. Niektóre z nich
są induktorami mikrosomalnych monooksygenaz zależnych od CYP i skutkiem
tego mogą modyfikować metabolizm
endogennych estrogenów. Wykazano, że
pestycydy chloroorganiczne obniżają ilość
wytwarzanego 2-hydroksyestronu i wyraźnie zwiększają ilość 16α-hydroksyestronu

w komórkach MCF-7 pochodzących
z ER+ komórek ludzkiego raka piersi.
Największy efekt obserwowano w przypadku DDT, o,p-DDE, keponu i atrazyny, które spowodowały istotny wzrost
stosunku stężeń metabolitów estronu
C-16α/C-2 [11]. Wiadomo jest, że
16α-hydroksyestron nasila proliferację
komórkową, a także działa genotoksycznie
i kancerogennie. Natomiast 2-hydroksyestron jest słabym antyestrogenowym
i nie jest genotoksycznym estrogenem
katecholowym [41].
Inne ksenobiotyki chloroorganiczne
mają trójwymiarową strukturę podobną
do steroidów, co umożliwia im wiązanie
się z receptorami estrogenowymi. Wykazano, że dieldryn wiąże się z receptorem estrogenowym i stymuluje wzrost
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komórek raka piersi [37]. Mieszaniny
o,p’-DDT, p,p’-DDE, β-HCH i p,p’-DDT wywierały addytywne działanie
stymulujące na proliferację komórek
MCF-7 [33].
Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny
(PCDDs) i polichlorowane dibenzofurany (PCDFs) wykazują antyestrogenowe
działanie in vivo i in vitro. Związki te
powinny zatem stwarzać mniejsze ryzyko
raka piersi. W Danii w grupie kobiet
zawodowo narażonych na herbicydy
zanieczyszczone przez TCDD standaryzowany współczynnik zachorowalności
(SIR) na raka piersi wynosił 0,9 [30].
Nie obserwowano zwiększonego ryzyka
raka piersi w grupie kobiet zawodowo
narażonych na herbicydy chlorofenoksylowe, chlorofenole i dioksyny (SIR = 0,9;
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CI: 0,4-1,9) [24]. Po awarii w zakładach
Seveso (Włochy) w strefach A, B i R,
najbardziej skażonych TCDD, częstość
występowania raka piersi była obniżona.
W kolejnych strefach wynosiła odpowiednio RR = 0,5, CI: 0,1-0,3; 0,7, CI:
0,4-1,4 i 1,1, CI: 0,9-1,3 [9].
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NUTRIGENETYKA I NUTRIGENOMIKA
JAKO PODSTAWA PROFILAKTYKI
I TERAPII ŻYWIENIOWEJ
Nutrigenetics and nutrigenomics
as the basis of prophylaxis
and nutritional therapy
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Streszczenie / Abstract
Podstawowym celem nutrigenetyki i nutrigenomiki jest
zbadanie interakcji genów z substancjami odżywczymi w celu
terapeutycznego oddziaływania na organizm. Nutrigenetyka
opiera się na badaniu indywidualnej zmienności genetycznej,
a dokładniej polimorfizmów kluczowych dla metabolizmu
genów, które odpowiadają za odpowiedź organizmu na aktywny składnik diety. Intensywne badania nutrigenetyczne przyniosły pogłębioną wiedzę na temat polimorfizmów genów
odpowiadających za zachorowalność na różne rodzaje nowotworów, otyłość, cukrzycę typu 2, choroby sercowo-naczyniowe (CVD), czyli całej gamy chorób cywilizacyjnych.
W przypadku każdej z tych chorób znaleziono aktywne składniki diety, które działają potencjalnie protekcyjnie lub aktywująco na ekspresję genu. Przykładem jest protekcyjne
działanie polifenoli z zielonej herbaty, zapobiegających rakowi
piersi u kobiet z polimorfizmem genu ACE. Wiedza o aktywnych składnikach diety i ich wpływu na ekspresję genów musi
zostać jednak wielokrotnie zweryfikowana zanim zostanie
użyta do przygotowania spersonalizowanych zaleceń dietetycznych. Leczenie nietolerancji laktozy i celiakii jest przykładem
na to, jak ważne jest właściwe rozpoznanie aktywnego składnika diety, bowiem w przypadku tych chorób, eliminacja
z diety laktozy lub glutenu przynosi niemal zupełne cofnięcie
się objawów chorobowych. Badania w zakresu nutrigenetyki
i nutrigenomiki prowadzone są z coraz większą intensywnością.
Sprzyja temu rozwój nowych pokrewnych dziedzin naukowych:
transkryptomiki, proteomiki i bioinformatyki. Dzięki temu
wzrosnąć może powszechność wykonywania testów genetycznych, dzięki którym przygotowanie przez lekarzy klinicystów
i współpracujących z nimi dietetyków spersonalizowanych
zaleceń dietetycznych, stanie się rzeczywiście realne.

The primary goal of nutrigenetics is to study the interaction of genes with nutrients in order to have a therapeutic
effect on the body. Nutrigenetics is based on the study of individual genetic variability, and more specifically polymorphisms crucial for the metabolism of genes that are responsible
for the body’s response to the active component of the diet.
Intensive nutrigenetic research has brought in-depth knowledge of gene polymorphisms responsible for the incidence of
various types of cancer, obesity, type 2 diabetes, cardiovascular
diseases (CVD), i.e. a whole range of civilization diseases. For
each of these diseases, active dietary components have been
found that potentially have a protective or activating effect on
gene expression. An example is the protective effect of green
tea polyphenols to prevent breast cancer in women with ACE
gene polymorphism. However, knowledge about the active
ingredients of the diet and their influence on gene expression
must be repeatedly verified before it is used to prepare personalized dietary recommendations. Treatment of lactose intolerance and celiac disease is an example of how important it is
to properly recognize the active component of the diet, because in these diseases, the elimination of lactose or gluten from
the diet brings almost complete regression of disease symptoms.
Research in the field of nutrigenetics and nutrigenomics is
carried out with increasing intensity. This is favored by the
development of new related scientific fields: transcriptomics,
proteomics and bioinformatics. Thanks to this, the popularity
of genetic tests may increase, thanks to which the preparation
of personalized dietary recommendations by clinicians and
dietitians cooperating with them will actually become real.

Słowa kluczowe: nutrigenetyka, nutrigenomika, ekspresja genu, choroby przewlekłe, dieta spersonalizowana.

Keywords: nutrigenetics, nutrigenomics, gene expression, chronic diseases, personalized diet.
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Wstęp

Cele i zadania nutrigenetyki

Odżywianie w przemożny sposób
wpływa na zdrowie człowieka. Za francuskim znawcą kuchni Jeanem Anthelme
Brillat-Savarinem można powiedzieć, że
„jesteśmy tym co jemy”. Współcześnie to
powiedzenie, rozumiane jest coraz częściej w kontekście genetycznym, dzięki
szybkiemu rozwojowi dwóch zbliżonych
dziedzin genetyki: osobniczej nutrigenetyki i populacyjnej nutrigenomiki.
Leczenie żywieniowe nie jest niczym
nowym i można wywieść je od czasów
antycznych. W czasach współczesnych
ma także mocne podstawy naukowe,
jednak dopiero rozwój w ostatnich
dziesięcioleciach farmakogenetyki /
farmakogenomiki oraz nutrigenetyki /
nutrigenomiki pozwolił na zrozumienie
międzyosobniczych i międzypopulacyjnych różnic w reagowaniu na terapię farmaceutyczną i żywieniową. Nowoczesna
dietetyka operująca leczeniem żywieniowym dostała narzędzia, terapeutycznego
wpływania na genom, jakich dotąd nie
miała. Rozdźwięk pomiędzy gwałtownym rozwojem industrialnym a naszym
starym paleolitycznym profilem genetycznym – myśliwego-zbieracza przynosi
szerzenie się ogólnoświatowych pandemii
chorób dietozależnych jak otyłości i cukrzycy [5, 10]. Choroby te oraz wiele
innych chorób cywilizacyjnych, takich
jak nowotwory, nutrigenetyka potrafi
powiązać z czynnikami genetycznymi
i dietetycznymi. Liczne badania dotyczące niestabilności DNA, nieprawidłowej
metylacji DNA, prowadzące do mutacji
nowotworowych, wskazują, że przyczyną
tych zmian może być nieprawidłowa
dieta. Celem tej pracy jest przybliżenie
podstawowej wiedzy na temat istotnej
roli genów związanych z odżywianiem,
w różnych stanach chorobowych oraz
przedstawienie charakterystyki nutrigenetyki jako dziedziny wiedzy, która
w istotny sposób ukazuje związki między
żywieniem a ekspresją genów.

Nutrigenetyka to dział genetyki badający różnice i predyspozycje genetyczne
wpływające na osobniczą wrażliwość na
dietę i jej składniki. Powiązanie pomiędzy stanem zdrowia i dietą znane jest od
dawna. Hipokrates w 400 roku p.n.e.
mawiał: „Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”.
Wiadomo również, że ludzie różnią się
pod względem zapotrzebowania na określone składniki odżywcze. Odżywianie
może przyczyniać się do patogenezy wielu
chorób, bezpośrednio lub pośrednio.
Składniki odżywcze i pokarmy zwykle
oddziałują łagodnie z genami, ale czasem
interakcja ta może mieć fatalne skutki.
Obecnie kluczowym problemem stało
się zrozumienie mechanizmu interakcji pomiędzy składnikami odżywczymi
i genami na poziomie molekularnym.
Badania asocjacyjne całego genomu
(GWAS) odkrywają warianty genetyczne przyczyniające się do występowania
złożonych chorób. Wciąż brakuje pełnych
informacji o składnikach odżywczych,
które są niezbędne do opracowania porad
dietetycznych dotyczących zapobiegania
chorobom i stosowania skutecznej terapii
[15]. Prowadzone badania dostarczają
jednak coraz dokładniejszych danych na
temat mechanizmów interakcji pomiędzy
składnikami odżywczymi i genami, co
prowadzi do przygotowania spersonalizowanych diet, użytecznych zarówno
w okresie zdrowia jak i choroby. Diagnoza
określająca genetyczne podłoże chorób
staje się coraz bardziej pewna i obiektywna, co daje nowe możliwości poprawy
stanu zdrowia publicznego. Zrozumienie
wzajemnych powiązań między genami,
produktami genowymi i nawykami żywieniowymi ma zasadnicze znaczenie dla
zidentyfikowania ludzi i ich genotypów,
którzy skorzystają najwięcej lub odwrotnie, będą narażeni na ryzyko pogorszenia
stanu zdrowia, po zastosowaniu różnych
strategii nutrigenetycznych. Odkrywanie
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wielu wzorców nutrigenomicznych, proteomicznych i metabolomicznych, które
powstają w wyniku spożycia żywności lub
jej bioaktywnych składników, nie będzie
proste, ale prawdopodobnie zapewni indywidualne podejście do diety i zdrowia
[24]. Zastosowanie nowych i innowacyjnych technologii, takich jak mikromacierze, interferencja RNA i nanotechnologie,
wyjaśni działanie określonych bioaktywnych składników żywności na poziomie
molekularnym oraz ich prozdrowotny
wpływ na poszczególne fenotypy. Do
pełnego zrozumienia interakcji pomiędzy składnikami żywności i ekspresją
genów, potrzebne są dodatkowe badania
w zakresie nutrigenetyki. Specjaliści ds.
dietetyki są zobowiązani do uznania faktu, że reakcja danej osoby na interwencję
dietetyczną będzie zależeć od polimorfizmu genetycznego jej wybranych genów.
Dane te, jeśli tylko uda się zebrać, będą
mogły być wykorzystane do zapobiegania
chorobom, jak i promowania ludzkiego
zdrowia (Ryc. 1).
Obecne żywieniowe i genetyczne
metody epidemiologiczne opisują wiele „czynników ryzyka” na podstawie
badań populacyjnych. Czynniki ryzyka należy rozumieć jako szacunkowe
dane statystyczne opisujące zwiększenie
prawdopodobieństwa występowania
określonych chorób w zróżnicowanej
genetycznie populacji. Ich rozpoznanie
pozwala, w powiązaniu z odpowiednio
dobraną dietą, znajomością stylu życia
i wzorców żywieniowych na zmniejszenie częstotliwości występowania chorób.
Zmniejszenie ryzyka wystąpienia danej
choroby jest najprostsze w przypadku
stwierdzenia braku wadliwego wariantu genu [11]. Opracowanie indywidualnych czynników ryzyka w świetle
różnorodności genetycznej populacji
ludzkiej, złożoności żywności, kultury
i stylu życia oraz różnorodności procesów metabolicznych prowadzących do
zdrowia lub choroby jest znaczącym
wyzwaniem przy personalizacji porad
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Ryc. 1. Model interakcji między odżywianiem, genomem i zdrowiem [3].

dietetycznych dla osób zdrowych lub
z chorobami przewlekłymi.
Wykorzystanie informacji genomowej wraz z szeroko rozpowszechnionymi technologiami pozwala na zdobycie
nowej wiedzy, mającej na celu lepsze
zrozumienie interakcji między genami
i substancjami odżywczymi w zależności
od genotypu, a ostatecznym celem jest
opracowanie spersonalizowanych strategii żywienia dla optymalnego zdrowia
i zapobiegania chorobom. Istnieją trzy
główne czynniki, które stanowią podstawę
nutrigenetyki jako znaczącej dziedziny genetyki. Po pierwsze, w ludzkim genomie
występuje duża różnorodność genetyczna
w obrębie grup etnicznych, co wpływa na
biodostępność i metabolizm składników
odżywczych [7]. Po drugie, ludzie różnią
się znacznie pod względem dostępności żywności i preferencji żywieniowych
oraz możliwości wyboru w zależności od
różnic kulturowych, ekonomicznych,
geograficznych i różnic w postrzeganiu
smaku. Po trzecie, badania na zwierzętach
laboratoryjnych wskazują, że przekarmienie dietą wysokotłuszczową (odpowiednikiem ludzkiej „western diet”) wywołuje
u nich stres metaboliczny, a następnie
insulinooporność i zespół metaboliczny.
1
2

Przyczyną tych zmian, adekwatnych do
tych, jakie spotykamy u współczesnych
bogatych społeczeństw zachodnich, jest
naruszenie plastyczności fenotypowej
i uruchomienie mechanizmów epigenetycznych: dziedzicznych, somatycznych
stanów ekspresji genów, idących w niewłaściwym kierunku – różnych zespołów
chorobowych [20].
Z definicji żywność funkcjonalna
przynosi korzyści zdrowotne, nawet jeśli
pominie się efekt działania zawartych
w niej składników odżywczych. Pomimo
to wyraźny efekt prozdrowotny tego rodzaju żywności został udowodniony dla
stosunkowo nielicznych produktów, co
wynika z odmiennych rekcji na ten sam
produkt żywieniowy u różnych ludzi.
Biochemia żywieniowa wyjaśnia, w jaki
sposób polimorfizmy genów odpowiedzialnych za wchłanianie, transport oraz
metabolizm niezbędnych składników
odżywczych, takich jak wielonienasycone
kwasy tłuszczowe n-3, wpływają na skuteczność danego składnika odżywczego.
Żywność funkcjonalna zawiera związki bioaktywne, wykazujące interakcje
z polimorfizmami genetycznymi, jak np.
występujący w zielonej herbacie galusan
epigallokatechiny (EGCG), będący sil-

nym przeciwutleniaczem. Pomimo to,
w danej populacji będą istnieć osoby,
których genotyp wyklucza czerpanie znaczących korzyści ze zwiększonego spożycia
żywności funkcjonalnej, a nawet dla niewielkiej części populacji spożycie danego
rodzaju takiej żywności będzie niekorzystne. Szybko rozwijająca się genomika
często nie bierze pod uwagę negatywnych
interakcji pomiędzy dietą a środowiskiem.
Poszukiwanie coraz to większej ilości
składników żywności funkcjonalnej, musi
bowiem skutkować zwiększoną eksploatacją środowiska. Skutki wzmożonej
produkcji żywności funkcjonalnej mogą
być podobne do tych, które przyniosła
udana zielona rewolucja z lat 60-tych
ubiegłego stulecia. Głód, jako zjawisko
ogólnoświatowe, udało się zlikwidować,
jednak koszty ekologiczne były olbrzymie. Pomimo wymienionych wcześniej
problemów i zastrzeżeń prowadzone na
dużą skalę badania asocjacyjne całego
genomu zapewniają niespotykane dotąd
zrozumienie genetycznych podstaw zdrowia i chorób przewlekłych [15].
Wartości referencyjne zalecanego
dziennego spożycia (RDA1) lub bezpieczne górne limity dziennego spożycia (ADI2), są zaprojektowane dla całej

RDA - recommended daily allowance;
ADI - acceptable daily intake
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populacji i opierają się na zróżnicowanej
osobniczo aktywności metabolicznej,
nie są natomiast zoptymalizowane dla
subpopulacji, które mogą różnić się krytycznie pod względem aktywności białek
enzymatycznych, wymagających określonego mikroelementu jako kofaktora.
Ostatecznym celem jest dopasowanie
kombinacji spożycia składników odżywczych do aktualnego stanu genomu, aby
procesy metaboliczne w komórkach organizmu przebiegały w stanie homeostazy
(Ryc. 2). Uszkodzenie DNA na poziomie
sekwencji zasad, epigenomu i chromosomu jest podstawową przyczyną chorób
rozwojowych i zwyrodnieniowych. Wiele
mikroskładników odżywczych wchodzi
w rozmaite integracje z genomem, ich
niedobór może skutkować jego niestabilnością. Wyzwaniem dla nutrigenetyki
jest stworzenie odpowiedniej ilości testów genetycznych, spełniających funkcje
biomarkerów wykrywających niestabilność genomu, wiążących ją jednocześnie
z określonymi niedoborami żywieniowymi. Test jąderkowy (MN) jest przykładem
takiego testu [14].

Podstawowe założenia nutrigenetyki
• Odżywianie może wywierać wpływ
na stan zdrowia poprzez bezpośredni
wpływ na ekspresję genów odpowiedzialnych za syntezę białek enzymatycznych
obsługujących najważniejsze dla organizmu szlaki metaboliczne, pośrednio
wpływa również na występowanie mutacji
zakłócających zazwyczaj proces transkrypcji.
• Skutki zdrowotne składników odżywczych i ich kombinacji, zależą od
odziedziczonego polimorfizmu genetycznego, które wywołuje różnice międzyosobnicze w ich wchłanianiu, wpływając
na funkcjonowanie wszystkich układów
enzymatycznych w organizmie.
• Najlepsze wyniki w utrzymaniu
lub polepszeniu stanu zdrowia można
osiągnąć, jeśli wymagania żywieniowe
zostaną dostosowane indywidualnie do
danej osoby, pod warunkiem poznania
polimorfizmu genetycznego wybranych
genów tej osoby oraz jej preferencji żywieniowych [28].

Ważne jest rozróżnianie terminów
nutrigenetyka i nutrigenomika, ponieważ
chociaż są one ze sobą ściśle powiązane,
nie są synonimiczne. Badania i problemy
nutrigenetyki skupiają się na osobniku,
natomiast spektrum badań nutrigenomiki obejmuje populacje i środowisko.
Żyjemy w epoce, w której ustalenie pełnej
sekwencji genów ludzkiego genomu stało
się faktem. Przyszła kolei na ustalenie
polimorfizmów wybranych genów, w celu
dostarczania informacji o szerokim spektrum krytycznych mutacji w kluczowych
genach zaangażowanych w metabolizm
składników odżywczych i szlaki wymagające mikroelementów jako kofaktorów.
W ciągu ostatnich kilku lat podjęto wiele
wysiłków nad skatalogowaniem ludzkiej
zmienności genetycznej i porównania
jej z różnicami fenotypowymi. Postęp
technologiczny, taki jak umiejętność
wykrywania rzadkich genomowych
wariantów strukturalnych (SV), oraz
jasne zrozumienie wyzwań związanych
z łączeniem tych wariantów z fenotypem, będą miały zasadnicze znaczenie
dla przyszłego postępu. Płeć genetyczna

Ryc. 1. Wykorzystanie genetyki, nutrigenetyki i farmakogenetyki w utrzymaniu zdrowia i leczeniu chorób [30].
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różni się pod względem zapotrzebowania
na mikroskładniki odżywcze niezbędne
do utrzymania stanu homeostazy organizmu. Chociaż kobiety i mężczyźni mają
zbliżoną informację genetyczną różnią się
wyraźnie ekspresją genów oraz wykazują
zróżnicowaną podatność na choroby, pomijając nawet oczywiste różnice w etiopatogenezie typowych chorób sprzężonych
z płcią. Różnice te są na tyle istotne, że
płeć na równi z polimorfizmem genów
i wpływami środowiska uwzględnia się
w badaniach nad szacowaniem ryzyka występowania powszechnych obecnie chorób
cywilizacyjnych, takich jak miażdżyca,
cukrzyca czy otyłość. Wyniki badań
nad metabolizmem lipidów i otyłością
wskazują, że wzajemne oddziaływanie
genów, płci i czynników środowiskowych
moduluje podatność na choroby. Badania
potwierdzają pogląd, że różnice w patogenezie i umieralności na daną chorobę
związane z płcią mogą częściowo wynikać
z czynników genetycznych i ich zróżnicowanej reakcji na środowisko. Nowa
wiedza uzyskana dzięki dokładniejszemu
i pełnemu wyjaśnieniu etiologii chorób
cywilizacyjnych zaowocuje zwiększoną
zdolnością do zapewniania skutecznych
spersonalizowanych zaleceń behawioralnych w celu zapobiegania chorobom
przewlekłym. Kluczowym wyzwaniem
jest ustalenie, czy możliwe jest znaczące
wykorzystanie tych informacji w celu
zapewnienia wiarygodnych i przewidywalnych, spersonalizowanych zaleceń
dietetycznych dla uzyskania określonych
efektów zdrowotnych [1, 18].
Istnieje wzajemny związek między
żywieniem, a ludzkim genomem, może to
mieć wpływ na stan zdrowia i podatność
na choroby. Genotyp osobnika może
określać preferencje żywieniowe, odpowiedź metaboliczną i podatność na choroby dietozależne lub pokrewne zaburzenia
zdrowotne. Składniki odżywcze regulują
czynniki transkrypcyjne, które modyfikują ekspresję genów, w konsekwencji
dostosowując odpowiedzi metaboliczne
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na poziomie molekularnym [31]. Oddziaływanie między odżywianiem a ludzkim
genomem, doprowadziły do uściślenia
definicji nutrigenetyki. Wyniki licznych
badań z zakresu nutrigenetyki wskazują,
że możliwe jest precyzyjne określenie:
zmian genetycznych zwieszających ryzyko
chorób u poszczególnych osób, dziennego
zapotrzebowania na składniki odżywcze,
komórkowej reakcji metabolicznej oraz
zachowania organizmu wobec bioaktywnych składników diety lub zastosowanej
terapii żywieniowej [19].
Zasady genomiki żywieniowej.
• Dieta jest uważana za kluczowy
czynnik predysponujący do wystąpienia
wielu chorób u niektórych osób w określonych warunkach.
• Aktywne składniki diety modyfikują
działanie czynników transkrypcyjnych
wpływając na ekspresję genów i częstość
mutacji.
• Zróżnicowanie genotypu między
osobnikami może wyjaśniać równowagę
między zdrowiem a chorobą.
• Czynniki dietetyczne wpływające
na ekspresję genów i procesów epigenetycznych mogą odgrywać ważną rolę
w zaistnieniu przebiegu chorób przewlekłych [28].
Gen reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (MTHFR) jest gruntownie
zbadanym przykładem interakcji dieta-gen. Enzym MTHFR bierze udział
w metabolizmie folianów, metioniny
i homocysteiny. Określony polimorfizm
pojedynczego nukleotydu (SNP), np.
677C>T, 1793G>A, w genie MTHFR
jest związany z podwyższonym poziomem homocysteiny we krwi. Zwiększony poziom tego aminokwasu skutkuje
zwiększonym ryzykiem występowania
chorób sercowo-naczyniowych, poronień
nawracających oraz zwiększoną predyspozycją do raka jelita grubego, szczególnie
jeśli towarzyszy temu wyraźny niedobór
kwasu foliowego w diecie. Niekorzystne
odziaływanie różnych polimorfizmów

w genie MTHFR może być jednak w tym
przypadku korygowane dietą, poprzez suplementację kwasem foliowym, witaminą
B6 i B12. Niektóre z opisywanych polimorfizmów mogą również oddziaływać
prozdrowotnie. Przeprowadzone badania
epidemiologiczne wykazały bowiem, że
osoby homozygotyczne pod względem
polimorfizmu C677T, tj. posiadające
genotyp TT, mogą być lepiej chronione
przed rakiem jelita grubego i ostrą białaczką limfocytową w porównaniu z osobami
z genotypem CC typu dzikiego [14].
Procesy epigenetyczne mają silny
wpływ na prawidłowy wzrost i rozwój
organizmu, a ich modyfikacje i deregulacje obserwuje się np. w chorobach
nowotworowych. Dieta sama lub w wyniku interakcji z innymi czynnikami
środowiskowymi może powodować
zmiany epigenetyczne, które mogą włączać lub wyłączać niektóre geny. Dla
przykładu, stres środowiskowy w okresie
prenatalnym i poporodowym może być
powiązany ze zwiększeniem podatności
na określone choroby w późniejszym
okresie życia, poprzez zmianę znaczników epigenetycznych. Epigenom, który
jest potencjalnie dziedziczny i może być
modyfikowany poprzez dietę, jest zbiorem
wzorców metylacji DNA [18]. Wiele
badań w dziedzinie epigenetyki koncentrowało się na dziedzicznej zmienności
DNA, a w konsekwencji na wytwarzaniu
białka, na tym jak DNA i białka histonowe chromatyny są ze sobą powiązane oraz
jaka jest przyczyna zmian w strukturze
chromatyny z zachowaniem sekwencji
nukleotydowej. Obecnie wiadomo, że
zmiana ekspresji genów zachodzi częściej
na skutek modyfikacji epigenetycznych,
u podstaw których leży metylacja DNA,
acetylacja histonów czy wyciszenie genów
poprzez miRNA i siRNA, niż ze względu
na zmianę sekwencji nukleotydów [11,
18].
Składniki odżywcze mogą być przyczyną zmian epigenetycznych, modyfikujących wewnątrzkomórkowe szlaki
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sygnałowe. Wyniki badań wykazały, że
ograniczenia żywieniowe podczas ciąży
mogą prowadzić do zwiększenia częstości
predyspozycji do zaburzeń metabolicznych u potomstwa. Czas niedożywienia
matki, zwłaszcza w pierwszym trymestrze
ciąży, zwiększa podatność na występowanie zmian chorobowych u jej potomstwa,
po wejściu w okres wczesnej dorosłości.
Podczas rozwoju embrionalnego istnieje
zatem krytyczny okres, w którym zachowania dietetyczne mogą stymulować
i prowadzić do zmian epigenetycznych.
Modyfikacje epigenetyczne mogą być
przenoszone na potomstwo. Zmiany epigenetyczne mogą odgrywać ważną rolę
podczas rozwoju i patogenezy różnych
chorób, przy czym największy nacisk kładzie się na rozszyfrowanie tych procesów
w patogenezie raka. W wielu badaniach
udowodniono, że geny odpowiedzialne za
regulację cyklu komórkowego, naprawę
DNA są tłumione w wyniku modyfikacji
epigenetycznych. Dowiedziono, że na
wzorce metylacji DNA wpływa spożycie
wielu składników żywności, takich jak
witamina A i cynk, jak również pozornie
nieistotne składniki diety. Wykazano, że
diety z niedoborem grup metylowych
mogą prowadzić do wyraźnej zmiany
we wzorach metylacji, obserwowanych
w procesie transformacji normalnych
komórek w komórki rakowe [11].
Wybrane metody stosowane
w nutrigenetyce
Zdolność diety do wpływania na
przepływ informacji genetycznej można
zaobserwować na wielu polach. Postępy
w genomice, transkryptomice, proteomice i metabolomice umożliwiły szybsze
i wszechstronne zrozumienie wpływu
związków bioaktywnych na zdrowie ludzi.
Dietetyczne związki bioaktywne można
badać pod kątem ich potencjalnych właściwości prozdrowotnych, stosując różne
metody hodowli komórek in vitro oraz
badań na zwierzętach lub ludziach. Każde

podejście eksperymentalne ma zarówno
swoje zalety, jak i ograniczenia. Połączenie badań hodowli tkankowych, badań
klinicznych i epidemiologicznych jest niezbędne do zrozumienia roli określonych
składników odżywczych i bioaktywnych
środków spożywczych, w utrzymaniu
zdrowia. W badaniach na ludziach należy
wziąć pod uwagę różne technologie, obok
danych zebranych na temat czynników
odżywczych, stylu życia, klinicznych,
fizjologicznych, demograficznych i środowiskowych. Rośnie zainteresowanie
zrozumieniem roli mikroflory jelitowej
i interakcji między mikrobiomem, a genomem gospodarza, co podnosi złożoność
gromadzonych danych, a także komplikuje ich analizę. Do zarządzania i interpretacji dużych i złożonych zestawów
danych, używa się metod obliczeniowych
wypracowanych przez szybko rozwijającą
się bioinformatykę [25].
Biologiczne działanie składników
odżywczych i bioaktywnych środków
spożywczych zależy od szeregu procesów fizjologicznych, w tym wchłaniania,
transportu, biotransformacji, wychwytu,
wiązania, przechowywania i wydalania
oraz mechanizmów komórkowych, takich
jak wiązanie z receptorami jądrowymi lub
regulacja czynników transkrypcyjnych.
Każdy z tych procesów może obejmować
kilka genów, ze wspólnymi polimorfizmami, które mogłyby zmienić ich funkcję
i ostatecznie odpowiedź fizjologiczną
na związek dietetyczny. W badaniach
interakcji dieta-gen bada się również,
w jaki sposób geny wpływają na preferencje żywieniowe, wpływając na szlaki
homeostatyczne sensorów. Reprezentatywnym przykładem mogą być badania
nutrigenomiczne nad postrzeganiem
smaku. Na podstawie badań populacyjnych, obejmujących różne grupy etniczne, przeanalizowano polimorfizmy genu
odczuwania smaku gorzkiego, z rodziny
TAS2R. Uczestników badań podzielono
na super degustatorów, degustatorów
oraz osoby nie mające wyrafinowanego
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smaku, nie wykazujące przy tym żadnych
zaburzeń doznań smakowych. Okazuje
się super-degustatorzy i degustatorzy,
intensywnie odczuwający smak gorzki,
unikają gorzkich pokarmów, w tym warzyw, zawierających cenne związki o charakterze antyoksydantów jak: polifenole,
metyloksantyny, izoflawony, flawonoidy.
Przejawiają za to skłonność do pokarmów
słodkich i tłustych oraz do spożywania
produktów maskujących smak gorzki:
soli i cukru. Wnioski z tych badań idą
w kierunku poszukiwania nowoczesnych
blokerów gorzkiego smaku, których spożycie nie podnosi ryzyka zachorowań na
cukrzycę czy choroby układu krążenia
[12, 17].
Polimorfizmy pojedynczych nukleotydów (SNP) są najczęściej występującą
formą zmienności sekwencji w genomie
ludzkim. Powtórzenia nukleotydów są
innymi rodzajami zmian, które mogą
również modyfikować reakcję osoby na
dietę. Polimorfizmy genetyczne zwykle
występują u co najmniej 1% populacji,
chociaż typowe polimorfizmy mogą występować nawet u 40–50% populacji,
mogą nie przynosić żadnych zmian fenotypu lub mieć znaczący wpływ na strukturę lub funkcję produktu genowego. Do
identyfikacji wariantów genetycznych,
które modyfikują wpływ czynników dietetycznych lub wpływają na preferencje
żywieniowe, można zastosować zróżnicowane podejście eksperymentalne.
Najczęściej wybiera się pojedynczy gen
o znanej lub przypuszczalnej funkcji,
a następnie poszukuje się jego wszystkich
polimorfizmów SNP, którym przypisuje
się efekty fenotypowe. Ostatnio stosuje
się coraz częściej asocjacyjne skany całego
genomu (GWAS), co pozwala na identyfikację nieznanych wcześniej wariantów
genetycznych, które mogłyby zmodyfikować odpowiedź na dietę. Zrozumienie
genetycznych podstaw indywidualnej
zmienności w odpowiedzi na bioaktywne
składniki pokarmowe, zapewnia dokładniejszy pomiar narażenia docelowych
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tkanek na te związki i ich metabolity oraz
umożliwi lepsze zrozumienie wpływu na
zdrowie ludzi i ryzyko chorób. Zidentyfikowanie odpowiednich interakcji genów
z dietą przyniesie korzyści nie tylko osobom poszukującym spersonalizowanych
porad dietetycznych [32].
Wiele badań wyraźnie pokazuje, że
składniki odżywcze zmieniają ekspresję
informacji genetycznej na poziomie regulacji genów, zmian struktury i funkcji
białka. Dieta może wpływać na poziomy
ekspresji genów, działając na czynniki
transkrypcyjne lub powodując zmiany
epigenetyczne, takie jak metylacja DNA.
Globalne zmiany w profilach ekspresji
genów mogą reprezentować „sygnatury”
molekularne, które odzwierciedlają ekspozycję na określone składniki odżywcze.
Metabolomika i proteomika są coraz
częściej wykorzystywane do identyfikacji
biomarkerów ekspozycji i do rozróżniania osób o różnych nawykach żywieniowych. Rodzaj generowanych informacji
może pewnego dnia zostać włączony do
istniejących biobanków, aby powiązać
odżywianie z możliwym narażeniem na
choroby. Pozostaje jednak szereg wyzwań
związanych z przetwarzaniem próbek,
a także interpretacją danych, które należy
rozwiązać [19, 32].
Wśród projektów badań eksperymentalnych badania epidemiologiczne są
szczególnie interesujące, ponieważ badają
one skutki narażenia dietetycznego i wariantów genetycznych u znaczącej liczby
ludzi. Ograniczenia żywieniowych badań
epidemiologicznych obejmują niedokładności związane z szacowaniem spożycia
składników odżywczych. Jednak nawet
jeśli znane są dokładne poziomy przyjmowania, biologiczna „dawka” będzie się
znacznie różnić u poszczególnych osób
z powodu zmienności genetycznej wpływającej na wchłanianie, biotransformację,
metabolizm, dystrybucję lub eliminację
substancji odżywczej lub bioaktywnej
żywności. Włączenie polimorfizmów
genetycznych do epidemiologicznych
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badań żywieniowych pomogło rozwiązać
kilka ograniczeń związanych z takimi
badaniami. Jeden z przykładów wykorzystania nutrigenomiki do wyjaśnienia
roli określonych czynników żywieniowych
pochodzi z badań nad kawą i chorobami
serca. Chociaż kawa jest złożonym napojem zawierającym dużą liczbę związków
bioaktywnych, jest przede wszystkim
głównym źródłem kofeiny dla znacznej
części ludzkości. Istnieją obawy, że kofeina może wywierać szkodliwy wpływ na
układ sercowo-naczyniowy. Stwierdzono,
że nadmierne spożycie kawy zwiększa
ryzyko zawału serca u osób mających
wariant genu, który powoduje, że są one
słabymi metabolizerami (PM) kofeiny,
ale nie podnosi takiego ryzyka u osób,
które są szybkimi metabolizerami (EM)
kofeiny [7, 27].
Oprócz zapewnienia racjonalnej podstawy do udzielania spersonalizowanych
porad dietetycznych, wiedza o zmienności
genetycznej, może zostać wykorzystana
do sporządzania zaleceń dietetycznych
dla całych populacji czy grup etnicznych.
Coraz lepsze poznanie wariantów genów
genomu ludzkiego, wzbudza zrozumiałe zainteresowanie praktyków zajmujących się medycyną spersonalizowaną,
tym bardziej potwierdzanie wyników
badań nutrigenetycznych musi pozostać
priorytetem, zanim spersonalizowane odżywianie będzie można uznać za w pełni
obiektywne i wartościowe podejście do
poprawy zdrowia [19].
Leczenie żywieniowe w chorobach
nowotworowych
Choroby nowotworowe stanowią
jeden z najważniejszych problemów
przed którymi stoi współczesna medycyna. Chorzy na nowotwory, zwłaszcza
przewodu pokarmowego, wykazują wyraźne cechy niedożywienia. Zadaniem
nowoczesnej dietetyki jest odpowiednie
przygotowanie pacjenta do forsownej terapii antynowotworowej, jak radioterapia

i chemioterapia. W przygotowaniu odpowiedniej diety dla pacjentów z chorobą
nowotworową trzeba zachować najwyższą
ostrożność, aby likwidując niedobory
składników aktywnych, całkowicie wyeliminować z diety składniki szkodliwe.
Szacuje się, że w spożywanej przez ludzi
żywności występuje około 25 000 różnych
składników bioaktywnych. Jednocześnie
ponad 500 z nich jest potencjalnymi
czynnikami rakotwórczymi. Spośród
ochronnie i stabilizująco działających
na genom ludzki związków aktywnych,
najważniejszymi są niektóre witaminy:
C, D, E, B2, B6, B12, ponadto kwas
foliowy, niacyna i niektóre pierwiastki:
Zn, Fe, Mg, Mn [35]. Jak ważna jest ich
suplementacja, w przypadku stwierdzonych u pacjenta z chorobą nowotworową
niedoborów, świadczą wyniki porównawczych badań eksperymentalnych. I tak
obserwowane uszkodzenia chromosomalne w hodowli limfocytów ludzkich
spowodowane zmniejszeniem stężenia
kwasu foliowego ze 120 do 12 nmol/l są
równoważne uszkodzeniom wywołanym
przez silną ekspozycję na promieniowanie jonizujące w dawce 0,2 Gy. Uważa
się zatem, że dieta oprócz składników
stabilizujących, może zawierać także substancje rakotwórcze i mutageny mogące
modulować ryzyko rozwoju raka, szczególnie u osób wrażliwych genetycznie.
Bioaktywne składniki żywności mogą
pochodzić z różnych źródeł, takich jak
rośliny, zwierzęta, minerały. Można je
klasyfikować na podstawie interakcji ze
specyficznymi polimorfizmami genetycznymi [14]. Bioaktywne składniki wpływają na utrzymanie normalnej aktywności
komórkowej, niektóre z nich mogą jednak
przyczyniać się do kancerogenezy. Jest
wiele danych wskazujących, że bardzo
liczne pokarmy uruchamiają enzymy I i II
fazy biotransformacji ksenobiotyków,
substancji mających negatywny wpływ
na metabolizm, mogących wywoływać
nowotworzenie. Szlaki metaboliczne biotransformacji ksenobiotyków chronią
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organizm przed rakiem. Modyfikacja
metabolizmu czynników rakotwórczych
jest jednym z głównych możliwych mechanizmów, dzięki którym składniki
żywności mogą zminimalizować ryzyko
raka. Ekspresja genów metabolizmu ksenobiotycznego fazy I, których białkowe
produkty zwykle dezaktywują większość
czynników rakotwórczych, włączana jest
przez receptory jądrowe wykrywające
ksenobiotyki, takie jak AhR, PXR i RXR.
Następnie enzymy fazy II katalizują dalszą
degradację tych czynników w reakcjach
utlenienia, redukcji, hydrolizy, sprzęgania
z metabolitami ustrojowymi i metylacji,
tak aby mogły być wydalone z organizmu.
Biotransformacja ksenobiotyków jest regulowana poprzez różne drogi sygnałowe
na poziomie transkrypcji [21].
Odpowiedzi na związki dietetyczne,
które odgrywają rolę w zapobieganiu
rakowi, mogą być powiązane z różnorodnością cytochromu P450, liczne odmiany
tej oksydazy kodowane przez specyficzne
geny oznacza się symbolem CYP. Odmiany izoenzymów CYP i odpowiadające im
allele, których doliczono się już około 80,
odpowiadają nie tylko za procesy degradacji związków prokancerogennych, ale
za odpowiedź na leki w terapii antynowotworowej, jeżeli do choroby już dojdzie.
Spożywanie czosnku wywołuje aktywację
izoenzymu CYP2E1, nie wpływa natomiast na inne izoenzymy CYP. Ponadto
polimorfizmy genetyczne w regionach
regulacyjnych genów enzymów metabolizujących i białek transportujących, takich
jak AhR i PXR, mogą wpływać na całkowitą odpowiedź na bioaktywne składniki
żywności [21]. Komórki nowotworowe
dzielą się w sposób nieograniczony, nie
dotyczy ich kryzys telomerowy i odmiennie od innych komórek organizmu nie
przechodzą apoptozy. Niektóre składniki
żywności mogą hamować progresję nowotworu, aktywując apoptozę komórek nowotworowych. Kluczowe punkty
w cyklu komórkowym są regulowane
przez różne kompleksy kinaz białkowych,

które składają się z cyklin i kinaz cyklinozależnych. Ponadto na te kluczowe
punkty cyklu komórkowego wpływają
kompleksowe składniki diety [12]. Udowodniono, że czynniki dietetyczne zarówno niezbędne jak i pozornie nieistotne,
mogą korygować i modyfikować punkty
kontrolne cyklu komórkowego, a tym
samym odgrywać rolę w zmniejszaniu
progresji i proliferacji guza. Różne związki
pochodzenia roślinnego: apigenina (seler,
pietruszka), kurkumina (ostryż długi),
3-galusan epigallokatechiny (zielona herbata), resweratrol (czerwone winogrona,
orzeszki ziemne, morwa czarna, czarna
porzeczka), genisteina (soja) i alliina
(czosnek), mają istotny wpływ na cykl
komórkowy. Niektóre ze zmian wywołanych przez te związki mogą być związane z potranslacyjną modyfikacją białek.
Ta modyfikacja obejmuje przesunięcia
w procesie fosforylacji głównych czynników regulacyjnych cyklu komórkowego.
Inne składniki żywności mogą hamować
rozwój zmian nowotworowych poprzez
aktywację apoptozy. Apoptoza zachodzi przez dwa znane szlaki: wewnętrzny, za pośrednictwem mitochondriów
oraz zewnętrzny. Składniki dietetyczne
mogą wzmacniać lub tłumić mechanizm
apoptozy poprzez wpływ na transkrypcję
mRNA lub ekspresję i funkcję białek.
Niektóre z tych bioaktywnych składników
diety mogą również zwiększać apoptozę
przez stymulowanie tworzenia wolnych
rodników: reaktywnych form tlenu /
azotu i ich syntezy w komórce [18].
Wchłanianie, metabolizm, dystrybucja tkankowa i wydalanie bioaktywnych
składników żywności może wpływać na
ilość składników, które docierają do
miejsc docelowych, dlatego konieczne
staje się wynalezienie nowych metod,
które badających te zmienne oraz ich
wpływ na poziomie komórkowym i molekularnym. Integracja ocen spożycia
wraz z analizami stężeń bioaktywnych
składników żywności lub ich metabolitów (profil metabolomiczny) w tkankach
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i płynach ustrojowych pozwala zapewnić
wgląd w indywidualną reakcję na żywność
i możliwy przedłużony czas ekspozycji
na dietę [14].
Poszczególni ludzie wykazują indywidualną podatność na kancerogenezę.
Analiza polimorfizmów genów przyczynia
się do wyjaśnienia osobniczej zmienności
występowania ryzyka raka. Wskazują na
to liczne badania porównawcze częstości
występowania różnych form polimorficznych genów u pacjentów z rakiem,
pacjentów z polimorfizmem tego samego
genu oraz u zdrowych osób kontrolnych.
Najczęściej badane są polimorfizmy wariantów genów modyfikujących biodostępność, metabolizm, powinowactwo
i aktywność kilku wybranych składników
dietetycznych. Ponadto bada się geny,
które mają wpływ na inne mechanizmy
rakowacenia, takie jak te zaangażowanie
w replikację i naprawę DNA, a także
produkcję hormonów płciowych. Geny
biorące udział w kancerogenezie nazywane są genami kandydującymi lub genami podatności. Gen kandydujący jest
zdefiniowany jako gen zlokalizowany
w regionie chromosomu, który ma być
zaangażowany w ekspresję w takiej chorobie. Gen kandydujący można również
zidentyfikować na podstawie jego powiązania ze specyficznym fenotypem oraz
analizy sprzężenia z określonym regionem
genomu [16].
Biotransformacja i detoksykacja obcego związku lub czynnika rakotwórczego
jest przeprowadzana przez ksenobiotyczne
enzymy metabolizujące fazy I i fazy II.
Istotą tego procesu jest przekształcenie
toksycznych, nierozpuszczalnych w wodzie i trudnych do wydalania związków
w związki rozpuszczalne w wodzie i łatwiejsze do wydalania. Odbywa się to
przez sprzężenie produktu reakcji I fazy
z nośnikiem, który ułatwia ich wydalanie
z moczem lub żółcią. Polimorfizmy genów
enzymów fazy I i II mogą zwiększać lub
zmniejszać ryzyko raka, opierając się na
specyficznej aktywności enzymatycznej,
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która jest stymulowana lub hamowana
przez substrat [21].
Gen reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (MTHFR) jest dobrze znanym
przykładem interakcji gen-składnik odżywczy. W szczególności enzym ten jest
wymagany do konwersji 5,10-metylenotetrahydrofolianu w cząsteczkę zwaną
5-metylotetrahydrofolianem. Reakcja ta
występuje w wieloetapowym procesie,
który przekształca homocysteinę w metioninę. MTHFR bierze udział w metabolizmie kwasu foliowego i utrzymaniu
prawidłowego poziomu homocysteiny
we krwi. Konkretny gen MTHFR SNP
(C677T i A1298C) jest związany z podwyższonym poziomem homocysteiny we
krwi nosicieli, szczególnie jeśli występuje
niedobór kwasu foliowego w diecie. Osoby o niskiej aktywności enzymu MTHFR
mogą wykazywać podwyższone poziomy
homocysteiny, które łączy się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia raka jelita
grubego, ostrej białaczki limfocytowej
i potencjalnie upośledzonej zdolności
do detoksykacji. Niedobory składników
odżywczych: kwasu foliowego, witaminy
B6 i B12 są związane z podwyższonym
poziomem homocysteiny [14].
Procesy naprawcze DNA korygują endogenne i egzogenne uszkodzenia
DNA. Geny odpowiedzialne za naprawę
DNA chronią genom przed mutacjami.
Na zdolność systemów naprawczych
DNA mogą mieć wpływ polimorfizmy
odpowiednich genów. Polimorfizmy te
związane są ze zmianą aktywności enzymatycznej i zdolności produktu białkowego do wiązania się z białkiem lub
jego receptorem. Dobrym przykładem
jest proces naprawy pęknięć w nici DNA
występujących na skutek promieniowania
rentgenowskiego i czynników alkilujących, w którym uczestniczy białko naprawcze XRCC1. Samo białko XRCC1
nie posiada właściwości enzymatycznych,
działa jako rusztowanie dla enzymów
naprawczych: ligazy DNA III, polimerazy
beta i polimerazy poli (ADP-rybozy),
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które dokonują naprawy przez wycięcie
wadliwie włączonej zasady, następnie
następuje połączenie pękniętej nici. Trzy
genetyczne polimorfizmy w regionie kodującym genu XRCC1 są zlokalizowane
w kodonach 194 (od Arg do Trp), 280
(od Arg do His) i 399 (od Arg do Gln).
Polimorfizmy te odpowiadają za zmiany
sekwencji aminokwasowej, które mogą
zmieniać funkcję białka XRCC1. Badania
wykazały, że polimorfizmy w kodonach
194 i 399 XRCC1 są związane z wysokim
ryzykiem rozwoju raka płaskonabłonkowego jamy ustnej i gardła, szczególnie
u osób palących tytoń i nadużywających
alkoholu. Wymienione polimorfizmy
wykazują korelację z występowaniem raka
jelita grubego. Według innych doniesień
wariant polimorficzny 399Gln wiąże się
z niższym ryzykiem zachorowania na
raka skóry. Etiologia i patogeneza raka
opiera się na złożonym mechanizmie
współdziałania czynników genetycznych
i środowiskowych. Zawarte w diecie substancje aktywne mogą zarówno chronić
przed zachorowaniem raka jak przyczynić się do wystąpienia karcynogenezy.
Istnieje wyraźna zmienność w rozwoju
raka przy takiej samej suplementacji diety
między poszczególnymi osobami. Można
to wytłumaczyć wewnątrzpopulacyjną
zmiennością genetyczną, tj. występowaniem polimorfizmów kluczowych genów
odpowiedzialnych za procesy naprawcze
DNA, odpowiedź na leki, czy za supresję
nowotworów. Postęp badań z zakresu
nutrigenetyki przynosi jednak coraz lepsze
możliwości przeciwdziałania chorobom
nowotworowym [12, 32].
Nutrigenetyka w leczeniu chorób
przewlekłych
Badania żywieniowe tradycyjnie koncentrowały się na założeniu, że wszystkie
osoby mają zbliżone wymagania żywieniowe, chociaż dietetycy rozpoznają różne
potrzeby dzieci w porównaniu potrzebami
z dorosłych, czy różnice w wymaganiach

żywieniowych mężczyzn i kobiet. Wytyczne dietetyczne w większości krajów mają
na celu zapobieganie chorobom niedoborowym. Są one zazwyczaj przedstawiane
jako RDA i określają ilość składników odżywczych, które są potrzebne dziennie do
zaspokojenia zapotrzebowania organizmu
na energię i wszystkie składniki odżywcze
niezbędne dla rozwoju i utrzymania stanu
zdrowia. Wartość RDA jest okresowo
aktualizowana, tendencje w ostatnich
latach są takie, że wzrostowi zachorowań
na choroby przewlekłe, związane z odżywianiem, towarzyszy wzrost wartości
zalecanego RDA. Znaczącym postępem
w propagowaniu dobrych praktyk żywieniowych, było opracowanie internetowego narzędzia dietetycznego MyPyramid
(obecnie zastąpionego przez MyPlate
USDA), opracowanego przez Departament Rolnictwa USA, będącego rodzajem
przewodnika żywieniowego, z którego
mógł skorzystać każdy. Po wprowadzaniu do kalkulatora MyPyramid wieku,
płci, wzrostu, wagi i poziomu aktywności
fizycznej, można było uzyskać osobisty
plan żywieniowy [14].
Impuls do projektowania zindywidualizowanych strategii żywienia wynika również z coraz większej liczby
dowodów naukowych dokumentujących
indywidualne potrzeby w odniesieniu
do produktów medycznych, w zakresie
zapobiegania, jak i leczenia choroby. Zagadnienia te są domeną farmakogenetyki.
Koncepcja spersonalizowanej terapii już
teraz zaznaczyła swoją obecność na rynku
farmaceutycznym oraz w świadomości
pacjentów [19). W przypadku wielu leków zaleca się analizę wariantów genów
metabolizmu leków z rodziny CYP oraz
genów z innych rodzin, które wpływają
na indywidualną odpowiedź na środek
farmaceutyczny. Zebrane w ten sposób
informacje można zastosować do doboru
leku i optymalizacji dawki, co ma znaczący wpływ na skuteczność leczenia danej
osoby. Dzieje się tak np. w przypadku
dobierania skutecznej dawki leczniczej
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znanego leku na raka piersi, tamoksyfenu. Rosnące dążenie do indywidualizacji
i optymalizacji towarów konsumpcyjnych
oraz gotowość do zapłacenia za nie wyższej ceny oznacza, że rynek może być
gotowy na przyjęcie spersonalizowanego
żywienia w celu lepszego zapobiegania
określonym schorzeniom [36].
Nietolerancja laktozy, jest powszechnie występującą dolegliwością, wykazującą charakterystyczne zróżnicowanie
pod względem częstości występowania
w różnych grupach etnicznych. Jest
rozpowszechniona wśród mieszkańców Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki. W Europie znacznie częściej dotyka
mieszkańców południowej części kontynentu, rzadziej natomiast występuje
u mieszkańców części północnej np.
u Skandynawów. Jest spowodowana niską
aktywnością lub nieobecną laktazy jelitowej, co powoduje różne objawy, takie
jak ból brzucha, wzdęcia i biegunka, po
spożyciu laktozy [26]. W konsekwencji
osoby z nietolerancją laktozy zmuszone
są wykluczać mleko i produkty mleczne (bogate w laktozę) z diety, co może
powodować brak wapnia w organizmie
i ostatecznie zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy w późniejszym wieku.
Zespół złego wchłaniania laktozy (LM)
to niepełna hydroliza laktozy z powodu
niedoboru enzymu laktazy, która może
wystąpić jako zaburzenie pierwotne lub
wtórne. Pierwotna hipolaktazja typu
dorosłego jest autosomalną recesywną
chorobą wynikającą z fizjologicznego
spadku aktywności laktazy. Do diagnozowania LM stosuje się różne metody.
Wodorowy test oddechowy, w którym
bada się obecność wodoru w oddechu,
w określonych odstępach czasu po spożyciu roztworu laktozy, stanowi najbardziej
niezawodną technikę. LM odpowiada za
dobrze znane objawy dolegliwości brzusznych. Pomimo dysponowania dobrymi
metodami diagnostycznymi rozpoznanie
nietolerancji laktozy nie jest wcale proste.
Wiele osób, które nie cierpią na LM,

diagnozuje się jako nietolerujące laktozy.
Poza tym niektóre doniesienia wskazują,
że osoby z nietolerancją laktozy mogą
spożywać do 15 g laktozy bez objawów
lub z niewielkimi objawami nietolerancji.
Dlatego strategia terapeutyczna polega
na zastosowaniu diety o ograniczonej zawartości laktozy, unikając niedogodności
żywieniowej związanej ze zmniejszonym
spożyciem wapnia i witamin. Dostępne
są również różne opcje farmakologiczne,
niestety nie ma wystarczających dowodów
na skuteczność tych terapii. Konieczne są
dalsze badania z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, aby wykazać skuteczność
leczenia LM. Genetyczne polimorfizmy
pojedynczego nukleotydu (SNP) (C>
T-13910 i G> A-22018), znajdujące się
powyżej genu laktazy, są silnie związane
z nietolerancją laktozy w dorosłym wieku.
Ze względu na złożoność i wrażliwość
powszechnych metod diagnozy biochemicznej i histologicznej, włączenie badań
genetycznych może znacznie poprawić
wczesną diagnozę nietolerancji laktozy,
umożliwiając wprowadzenie strategii żywieniowej łagodzącej objawy żołądkowo-jelitowe, równolegle z zapewnieniem
odpowiedniej wartości RDA spożycia
wapnia [14].
Celiakia (CD) jest sztandarowym
przykładem działań profilaktycznych
z zakresu dietetyki i nutrigenetyki,
których wspólnym mianownikiem jest
spersonalizowane odżywianie [23]. Ta
wyniszczająca choroba wynika z niezdolności do tolerowania pokarmów zawierających gluten i prolaminy. Prowadzi
to do poważnych objawów zapalnych,
w tym zmian w kosmkach jelitowych,
którym można jednak w znacznym stopniu zapobiec przez stosowanie ścisłego
reżimu dietetycznego [23]. Celiakia to
trwająca przez całe życie nietolerancja
glutenu i prolamin (gliadyny, hordeiny,
sekaliny), występujących w ziarniakach
pszenicy, jęczmienia i żyta, niektórzy
pacjenci są również wrażliwi na aweninę
z owsa. Choroba jest uwarunkowana
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genetycznie, dotkniętych nią jest 10%
krewnych pierwszego stopnia, występuje także u bliźniaków jednojajowych ze
zgodnością 75%. 95% pacjentów z celiakią jest nosicielem dwugenowych haplotypów (HLA)-DRB1*03 (HLA-DQ2 lub
HLA-DRB*04 DQ8) ludzkiego antygenu
leukocytowego HLA. Charakterystyczne
jest to, że błona śluzowa jelita czczego
zostaje uszkodzona w wyniku odpowiedzi
autoimmunologicznej, w której pośredniczą komórki limfocytów T. Odpowiedź
immunologiczną wywołuje obecność
33-merowego fragmentu peptydu w gliadynie A2. Pacjenci z tym zaburzeniem
mają podwyższony poziom przeciwciał
skierowanych przeciwko endomysium
i tkankowej transglutaminazie. Celiakia
jest główną diagnozowaną nietolerancją
pokarmową, występującą z częstością
około 1: 100. Biopsja jelita cienkiego
jest niezbędna do diagnozy i wykazuje
charakterystyczny płaski wygląd jelita
z zanikiem kosmków, przerostem krypt
i naciekaniem nabłonka limfocytami
w kryptach. Dieta bezglutenowa jest kluczem do skutecznego leczenia tej choroby,
dokładniej konieczna jest całkowita eliminacja z diety produktów pszenicznych,
żytnich i jęczmiennych. Ostry reżim dietetyczny u pacjentów z celiakią trawa całe
życie, dlatego wiele alejek w spożywczym
supermarkecie jest dla nich symbolicznie
zamkniętych. Przestrzeganie diety dotyczy
również pacjentów z niewielkimi lub
okazjonalnymi objawami CD. Pozwala
to wszystkim chorym na celiakię uniknąć
powikłań długoterminowych, którymi
są głównie osteoporoza i chłoniak jelita
cienkiego. Jednak ryzyko tych powikłań
znacznie zmniejsza się u pacjentów na pozostających na diecie bezglutenowej [23].
Otyłość jest kolejną chorobą, którą można skutecznie zwalczać stosując
profilaktykę opartą na zdobyczach nutrigenetyki [4]. Dowodzą tego choćby
badania na zwierzętach. Suplementacja
diety homozygotycznych żółtych samic
myszy agouti (Avy) genisteiną, fitoestroge-
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nem z nasion soi doprowadziła do trwałej
zmiany epigenomu u ich heterozygotycznego potomstwa (Avy/a), skutkującej
pożądanymi efektami plejotropowymi:
zmniejszeniem ryzyka występowania
otyłości, cukrzycy i nowotworów oraz
zmianą barwy sierści z żółtej agouti
w kierunku brązowej pseudoagouti,
przez co osobniki potomne z pożądanymi zmianami były łatwo rozróżnialne [9]
(Ryc. 3). Odpowiednia dieta i aktywność
fizyczna ludzi, są od dawna uznawane
za najlepsze panaceum na tę chorobę
cywilizacyjną, jednak wsparcie leczenia
o szczegółowe badania nutrigenomiczne
przynosi nowe możliwości skutecznej
terapii [26].
Badania genów i środowiska wykazują
zmienność zapotrzebowania na składniki
odżywcze w zależności od indywidualnych wariantów genów wpływających
na metabolizm i transport składników
odżywczych. W badaniach Arkadianosa i wsp. [2] sprawdzono, czy włączenie analizy zmienności genetycznej do
przygotowania spersonalizowanej diety
pacjenta może przyspieszyć odchudzanie i utrzymanie w długim okresie czasu obniżonej wagi ciała. U pacjentów,
u których w historii choroby zapisano
co najmniej dwukrotne niepowodzenie
w odchudzaniu, przeprowadzono badania przesiewowe obejmujące 24 polimorfizmy w 19 genach zaangażowanych
w metabolizm. Pacjentów podzielono na
dwie grupy: nutrigenomiczną i kontrolą.
Molekularne testy genetyczne wykonano
tylko w grupie nutrigenomicznej i na tej
podstawie zaprojektowano dla jej członków spersonalizowaną dietę odchudzającą oraz program aktywności fizycznej.
Pacjentów z grupy kontrolnej leczono
z otyłości w równie dbały i konsekwentny
sposób, jednak bez personalizacji diety.
W grupie kontrolnej i badawczej parametry wieku, płci, częstotliwości porad
lekarskich i zanotowana podczas pierwszej
wizyty klinicznej wielkość BMI, były
porównywalne. Po zakończeniu badań
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Ryc. 3. Suplementacja diety samic żółtych myszy agouti (Avy) genisteiną, powoduje modyfikację epigenetyczną
u ich heterozygotycznego potomstwa (Avy/a), co z kolei przynosi zmniejszenie ryzyka występowania otyłości,
cukrzycy i nowotworów oraz zmianę koloru sierści potomstwa w kierunku pseudoagouti, z żółtego na
brązowe [9].

skuteczność zastosowanej w obu grupach
terapii odchudzającej porównano następnie przy użyciu algorytmów statystycznych, biorąc pod uwagę dwa wskaźniki:
zmniejszenie BMI oraz stężenie glukozy
na czczo. Po 300 dniach obserwacji osoby
z grupy nutrigenetycznej częściej zachowywały trwałą utratę masy ciała (73%)
niż osoby z grupy kontrolnej (32%).
Średnie zmniejszenie BMI w grupie
nutrigenetycznej wyniosło 1,93 kg/m2
(mniej o 5,6%), w porównaniu z niewielkim średnim wzrostem BMI w grupie kontrolnej – o 0,51 kg/m2 (więcej
o 2,2%). W grupie nutrigenomicznej,
po 90 dniach trwania eksperymentu,
u 57% (17/30) pacjentów, z początkowo
przekroczonym poziomem glikemii na
czczo > 100 mg/dl, wystąpiło obniżenie glikemii do dozwolonego poziomu,
w grupie kontrolnej ten sam efekt osiągnięto jedynie u 25% (4/16) pacjentów.
W opisanych badaniach wykazano, że
grupa otrzymująca spersonalizowane
porady dietetyczne nie tylko osiągnęła
lepsze wyniki w odchudzaniu, ale także
utrzymała długookresową utratę masy
ciała [2].

W starzejących się społeczeństwach
krajów rozwiniętych utrata funkcji poznawczych oraz zaburzenia czynności
ruchowych stają się coraz większym problemem społecznym. Pojawia się coraz
więcej doniesień na temat roli określonych wariantów genów biorących udział
w metabolizmie lipidów, które mogą
przyspieszyć rozwój choroby Alzheimera i Parkinsona. Apolipoproteina E jest
ważnym białkiem transportu lipidów,
natomiast wariant polimorficzny genu
kodującego apolipoproteinę w izoformie
ApoE4 jest znaczącym czynnikiem ryzyka
wystąpienia choroby Alzheimera, podczas
gdy choroba Parkinsona jest częściowo
spowodowana peroksydacją lipidów aktywowaną przez fosfolipazy. Istnieje silna
potrzeba opracowania strategii zapobiegania chorobom neurodegeneracyjnym
u osób z predyspozycjami genetycznymi.
Jednak pomimo obiecujących wyników
badań przeprowadzonych na transgenicznych gryzoniach, genetycznie podatnych
na rozwój choroby Alzheimera lub Parkinsona, którym podawano przeciwdziałające tym chorobom składniki odżywcze,
przełożenie tej wiedzy na zalecenia nutri-
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genomiczne dotyczące ludzi jest na razie
odległe w czasie [25, 28].
Nutrigenetyka w zapobieganiu
chorobom sercowo-naczyniowym
i metabolicznym
Zmienność reakcji na dietę jest szczególnie widoczna w tych krajach, które
mają duże segmenty populacji o różnym
pochodzeniu etnicznym i które przeszły
szybki rozwój społeczno-gospodarczy,
takich jak Singapur. Zwiększenie średniej
długości życia doprowadziło do przejścia
epidemiologicznego, polegającego na
tym, że śmiertelność z powodu infekcji
i niedożywienia została w dużej mierze zastąpiona przewlekłymi chorobami niezakaźnymi, takimi jak choroby
sercowo-naczyniowe i rak. Obecnie rak
i choroba niedokrwienna serca stanowią 2 główne przyczyny zgonów [6].
Populacja Singapuru jest niejednorodna
i obejmuje trzy główne grupy etniczne
(Malezyjczyków, Chińczyków i Hindusów]. Różne grupy etniczne żyją jednak
w zintegrowanych społecznościach, pomimo że mieszkają w wielopiętrowych
budynkach w całkowicie zurbanizowanym mieście-państwie. Stało się jasne, że
przejście epidemiologiczne nie dotknęło
jednakowo wszystkich grup etnicznych,
szczególnie w odniesieniu do chorób metabolicznych i sercowo-naczyniowych. Jak
zaobserwowano w kilku innych populacjach azjatyckich, występuje tam wysokie
ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
Częstotliwość zawału mięśnia sercowego
u Hindusów jest trzykrotnie większa niż
u Chińczyków, przy czym Malezyjczycy
zajmują pod tym względem pośrednią pozycję. Poziomy czynników ryzyka występowania chorób sercowo-naczyniowych
również wykazują zróżnicowanie między
grupami etnicznymi. Otyłość występuje
najczęściej u Malezyjczyków. Natomiast
Hindusów cechuje podwyższona oporność na insulinę, większa niż spotykana
u Malezyjczyków i Chińczyków. Hindusi

wykazują również większą częstość występowania cukrzycy i najniższy poziom
„dobrego” cholesterolu HDL, w porównaniu do Chińczyków i Malezyjczyków.
Z kolei Malezyjczycy mają najwyższe
wskaźniki nadciśnienia. Pochodzenie
etniczne jest konstruktem obejmującym
zarówno różnice genetyczne, jak i kulturowe. Biorąc pod uwagę, że czynniki
środowiskowe odgrywają ważną rolę
w etiologii większości chorób przewlekłych, wydaje się mało prawdopodobne,
aby różnice genetyczne leżały u podstaw
różnic etnicznych w ich patogenezie [22].
Zmiany wzorców tych chorób następowały przez kilka dziesięcioleci i był
to przypuszczalnie zbyt mały przedział
czasowy, na spowodowanie zmian sekwencji nukleotydowych, w kodujących
je genach. Jeśli w grę wchodzą tu jednak
nowe warianty genetyczne, bardziej prawdopodobne jest, że przyczyniają się do podatności na choroby pod wpływem presji
środowiskowej. Aby zilustrować wpływ
współczesnego środowiska miejskiego, na
podatność na choroby można przyjrzeć
się bliżej, powszechnie występującemu
polimorfizmowi rs9939609 SNP, w obrębie pierwszego intronu genu FTO [13,
33]. Obecność tego wariantu genetycznego wiąże się ze zwiększonym ryzykiem
otyłości i cukrzycy typu 2. Przebadano
przyjmowanie pokarmu u dzieci, które
miały wariant tego genu i te, u których
nie występował. Dzieci z polimorfizmem
rs9939609 SNP oraz z praktycznie nieograniczonym dostępem do żywności
spożywały więcej kalorii i były otyłe,
w większym procencie niż dzieci bez
tego polimorfizmu. Wysoka kaloryczność diety, wynikała w tym przypadku
z wysokiej gęstości energetycznej spożywanej żywności a nie z jej dużej masy.
Okazało się również, że efekt fenotypowy
omawianego polimorfizmu SNP w genie FTO, może być modulowany przez
aktywność fizyczną [29]. Podatność na
otyłość wzrasta w środowisku miejskim,
w którym żywność (szczególnie żywność
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o wysokiej gęstości energetycznej) jest
łatwo dostępna a aktywność fizyczna
niska [8, 33]. Zbadano również związek
między otyłością a opornością na insulinę.
Insulinooporność może być zjawiskiem
łączącym ze sobą kilka czynników ryzyka
chorób sercowo-naczyniowych, w tym
otyłości, dyslipidemii i nadciśnienia tętniczego. Otyłość jest silnie skorelowana
z insulinoopornością i obie te przypadłości są kluczowym czynnikiem ryzyka
chorób metabolicznych i sercowo-naczyniowych, obserwowanych w większości
wysokorozwiniętych krajów świata [1, 6].
Oczywiste jest również, że występowanie
otyłości nie wyjaśnia w pełni zmienności
insulinooporności w populacjach ludzkich. Wzrost wskaźnika masy ciała BMI
wyjaśnia jedynie niewielką część wariancji
oporności na insulinę. Insulinooporność
objawiająca się występowaniem wielu
cech zespołu metabolicznego, może wystąpić przy braku otyłości i nadal wiązać
się ze zwiększonym ryzykiem występowania chorób sercowo-naczyniowych.
W związku z tym zasadne wydaje się
wysunięcie hipotezy, że drogi prowadzące
do otyłości i insulinooporności mogą być
różne. Jedna z tych dróg prowadzi osoby
z polimorfizmem genu FTO, spożywające
żywność o dużej gęstości energetycznej
do otyłości. Druga droga wiedzie osoby
wyposażane w polimorfizm genu PLIN
i spożywające żywność z dużą zawartością
tłuszczy nasyconych do insulinooporności. Należy przy tym pamiętać, że te
interakcje gen – odżywianie są bardzo
złożone i żadna z tych hipotez nie została
przetestowana w badaniach interwencyjnych a jedynie w badaniach obserwacyjnych [27].
Dalsze przykłady interakcji między
genami i składnikami diety
Przełożenie wyników badań naukowych na praktykę dietetyczną budzi
niemałe emocje, zarówno na poziomie
profilaktyki jak i terapii chorób przewle-
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kłych. Czym groźniejsze są skutki chorobowe, tym emocje te wydają się większe.
Rozbudzenie nadmiernych nadziei na
zapobieżenie lub wyleczenie z choroby, może być bliskie hochsztaplerstwa
z jakim mamy do czynienia, kiedy przy
przeglądaniu stron internetowych, co
i rusz pojawiają się reklamy proponujące najrozmaitsze specyfiki diety cud,
dzięki którym w rekordowo szybkim
czasie i bez podejmowania aktywności
fizycznej, pozbędziemy się nadmiarowych
kilkunastu kilogramów wagi. W rozdziale
tym przedstawiono kilka przypadków
interakcji między genami i składnikami diety, związane z biodostępnością
i skutkami zdrowotnymi. Wyniki dwóch
z tych badań wskazują duże znaczenie
właściwego określenia RDA mikroskładników odżywczych w celu zmniejszenia
ich niedoboru i podkreślają, że może
to dotyczyć szczególnie osób, które
z powodów genetycznych są bardziej
podatne na taki niedobór [27]. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono,
że uzyskanie RDA dla witaminy C ma
kluczowe znaczenie dla osób z jednym
lub oboma genami GSTM1 / GSTT1
w tzw. wariancie zerowym, ponieważ
w tych przypadkach niewłaściwa dawka
witaminy C może powodować niedobór
kwasu askorbinowego w surowicy krwi.
Inne badanie wykazało, że geny FADS1
/ FADS2 odpowiadają za metabolizm
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
C18:2 n-6 (LA) i C22:6 n-3 (DHA),
w czasie ciąży. Kwasy te wzmacniają odporność organizmu na stany zapalne, korzystnie wpływają także na funkcje układu
nerwowego. Prawdopodobnie warianty
polimorficzne SNP w genach FADS2 /
FADS1 odpowiadają za kumulację tych
kwasów w organizmie [21, 36]. Z kolei
kohortowe badania kliniczno-kontrolne
przeprowadzone na kobietach w Singapore Chinese Health Study wykazały znaczącą interakcję między poziomem picia
zielonej herbaty, a aktywnością enzymu
angiotensyny w odniesieniu do ryzyka
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raka piersi, w zależności od polimorfizmu
genu ACE. Posiadanie polimorfizmu
ACE naraża kobiety na zachorowanie
na raka piersi, ze względu na obecność
białka angiotensyny II, odpowiedzialnego
za wytwarzanie reaktywnych form tlenu
ROS. Polifenole z zielonej herbaty chronią przed rakiem piersi, poprzez hamowanie syntezy ROS. Jak się wydaje regularne
picie zielonej herbaty jest chyba najbardziej prozdrowotnym uzależnieniem [37].
Jeszcze inne badanie wykazało znaczący
związek między nietolerancją grzybów
a chorobą Leśniowskiego-Crohna u osób
posiadających allel T OCTN1(c.1672C
→ T) genu transportera kationów organicznych, zależnego od sodu [34].
Chociaż wszystkie zrelacjonowane
w tym paragrafie badania nutrigenomiczne pokazują wysokie prawdopodobieństwo interakcji genów i substancji
odżywczych w różnych aspektach stanu
odżywienia i potencjalnych wyników
zdrowotnych, sami badacze przestrzegają
przed bezkrytycznym zastosowaniem
zdobytej wiedzy w praktyce klinicznej.
Nie ma wystarczających dowodów, że
interakcje genotyp-składniki odżywcze,
obserwowane w obrębie jednej grupy
etnicznej, będą dotyczyłyby także innych
grup etnicznych. Istnieje także obawa,
o wykorzystanie informacji uzyskanych
z testów genetycznych, niezgodnie z ogólnie rozumianym dobrem pacjenta. Do
czynników, które mogą ograniczać dobrą
praktykę dietetyczną, zaliczyć można
także słabość metodologiczną niektórych
projektów eksperymentalnych. Ponadto
lekarze i dietetycy muszą zostać odpowiednio przeszkoleni, aby prawidłowo
oceniać przydatność określonych interakcji genów i substancji odżywczych do
przygotowania spersonalizowanych porad
żywieniowych. Istnieje jeszcze długa droga
do przejścia, zanim informacje genetyczne
i żywieniowe w zadowalający sposób będą
wpływały na poprawę dobrostanu pacjenta, jednak zarówno nutrigenetyka, jak
i dietetyka na taką drogę już weszły [37].

Podsumowanie
1. Nutrigenomika będzie mieć coraz większe znaczenie w kształtowaniu
ogólnych wytycznych dietetycznych.
Nutrigenetyka zapewni przygotowanie
spersonalizowanych zaleceń dietetycznych, na podstawie profilu genetycznego
danej osoby. Personalizacja diety nie jest
zagadnieniem nieznanym, była stosowana
od dawna w przypadku niektórych chorób metabolicznych (np. fenyloketonurii,
galaktozemii), jednak obecnie zyskała
mocne naukowe podstawy naukowe.
Techniki stosowane w nutrigenetyce i nutrigenomice są ciągle rozwijane, już teraz
przynoszą szereg interesujących wyników
naukowych, wymagających jedynie wielokrotnego potwierdzenia.
2. Nowoczesna dietetyka znalazła
obecnie pewne oparcie na osiągnięciach
nutrigenetycznych. Dietetyk musi zatem znacznie poszerzyć swoją wiedzę
o interakcje genów z dietą, aby oferować swoim klientom racjonalny wybór
żywności, zmniejszający ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Wstępne
wyniki badań na temat interakcji genów
z dietą w chorobach sercowo-naczyniowych i nowotworach są obiecujące, ale
w większości niejednoznaczne. Praktyczne
wykorzystanie tych wyników wymaga
prowadzania dalszych wzmożonych badań
interdyscyplinarnych. Pomimo obecnych
trudności interpretacyjnych przyszłość
nutrigenetyki, a więc także nowoczesnej
dietetyki wygląda obiecująco. Już wkrótce
informacje o polimorfizmach ludzkich
genów będzie można wykorzystać do
łagodzenia procesu starzenia, wpływając
na zmiany behawioralne i nawyki żywieniowe.
3. Badania nutrigenetyczne dostarczają wiedzy na temat czynników
genetycznych, na jakie należy zwrócić
szczególną uwagę przy formułowaniu
zaleceń żywieniowych dla konkretnych
populacji. Reakcje międzyosobnicze na
zmiany w diecie, nawet w obrębie małych
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subpopulacji mogą się znacznie różnić,
konieczne będzie połączenie porad opartych na nutrigenetyce z odpowiednimi
biomarkerami, aby sprawdzić, czy podane
zindywidualizowane zalecenie, rzeczywiście powoduje oczekiwane zmiany
żywieniowe i korzyści zdrowotne u danej osoby. Ten powtarzający się proces
sprawdzania odpowiedzi na składniki
diety ma kluczowe znaczenie dla sukcesu profilaktyki i terapii żywieniowej.
Jedynie takie podejście może zapewnić
właściwie wdrażanie wiedzy z zakresu
nutrigenetyki. Dietetyka integruje się
coraz bardziej z medycyną profilaktyczną.
Założenie, że wszystkie osoby będą iden-

tycznie reagować na spożywaną żywność
jest nieprawdziwe. Opracowanie spersonalizowanego podejścia do odżywiania
w celu zapobiegania chorobom będzie
wymagało znacznie bardziej kompleksowego zrozumienia interakcji genów
i substancji odżywczych oraz ich wpływu
na fenotyp.
4. Rozwój nutrigenetyki i nutrigenomiki rodzi także określone pytania
i wątpliwości. Jak kosztowne będzie
spersonalizowane żywienie i doradztwo? Czy ludzie będą zmotywowani do
przestrzegania diety dostosowanej do
indywidualnych potrzeb? Czy takie podejście stanie się jedynie domeną osób

zamożnych i wykształconych? Korzystanie
z osiągnięć nutrigenetyki wiąże się także z pewnym ryzykiem przy udzielaniu
porad dotyczących zdrowia publicznego.
Obejmuje ono promowanie uproszczonego poglądu na rolę genów w zachowaniu
zdrowia oraz wynika z pokusy pójścia na
skróty w przygotowywaniu zaleceń dietetycznych. Niemniej jednak w niedalekiej
perspektywie nutrigenetyka stanie się
podstawą optymalizacji żywienia.
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DR WACŁAW ADAMCZYK
specjalista rehabilitacji kardiologicznej
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
W nawiązaniu do rozdziału pt.: „Rehabilitacja kardiologiczna
w Polsce – rys historyczny”, autorstwa: Stanisława Rudnickiego
i Jadwigi Wolszakiewicz, zawartego w podręczniku pt.; „Rozwój
rehabilitacji w wybranych specjalnościach medycznych w Polsce” (Jandziś, Kwolek 2014*) przesyłam informacje dotyczące
uzupełnienia wiedzy na temat rehabilitacji kardiologicznej ze
szczególnym uwzględnieniem wczesnej rehabilitacji fizycznej
po świeżym zawale mięśnia serca.
Postacią, która przyczyniła się do rozwoju tego rodzaju
rehabilitacji jest dr Józef Stanowski (1905–1967). Już w 1945
roku obejmuje kierownictwo Zakładu Kardiologii m. Krakowa
i niezależnie od tego pracuje na stanowisku asystenta w oddziale internistycznym w szpitalu miejskim im G. Narutowicza
w Krakowie. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora n. med.
zostaje ordynatorem Oddziału Kardiologicznego (od 1965 r).
Był on pasjonatem rehabilitacji i uznawał ją za integralną część
współczesnego postępowania lekarskiego.
Dr Józef Stanowski opowiadał się za 3 etapowym modelem
postępowania rehabilitacyjnego. Etap pierwszy to rehabilitacja – wczesna w szpitalu, etap drugi wiązał się z pobytem
w sanatorium (w Rabce) i jako trzeci to etap rehabilitacji ambulatoryjnej. Szczególną uwagę skupił na tej ostatniej formie
rehabilitacji. W 1963 roku utworzył w Zakładzie Kardiologii
m. Krakowa zespół w skład, którego wchodzili; oprócz lekarza,
psycholog, socjolog, mgr wychowania fizycznego (pracujący
w rehabilitacji) i pielęgniarka środowiskowa. Zadaniem zespołu
było kompleksowe podejście do pacjenta po zawale mięśnia
serca, tak aby mógł on uzyskać samodzielność w czynnościach
życia codziennego i w miarę możliwości powrócił do życia
zawodowego w swoim zakładzie pracy.
Istotną sprawą w tym czasie było kwestia momentu rozpoczęcia rehabilitacji fizycznej w warunkach szpitalnych. Wielu
lekarzy wypowiadało się, że trzeba skrócić okres bezczynnego
przebywania w łóżku, ale były też obawy o powikłania z tym
związane. Na prośbę Doktora podjąłem się opracowania ćwiczeń
na zasadzie systemu lekcyjnego wykonywanego z pacjentem
z uwzględnieniem stopnia trudności od najłatwiejszych form
gimnastyki szwedzkiej, czyli wolnych ruchów w pozycji leżącej,
następnie siedzącej, w staniu i podczas marszu, a na ćwicze-
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niach wchodzenia po schodach kończąc, co było zakończeniem
rehabilitacji i sygnałem do wypisania pacjenta ze szpitala. Było
to pierwsze opracowanie ćwiczeń po świeżym zawale mięśnia
serca w Polsce.
Dr n. med. Józef Stanowski na podstawie wiedzy medycznej
i doświadczenia obronił pracę habilitacyjną nt. „Rehabilitacja
kardiologiczna w świetle badań własnych” (AM, Kraków 1967)
czym wyprzedził zalecenia Instytutu Kardiologii w Warszawie,
gdyż pozycja podręcznikowa firmowana przez ten Instytut – pod
redakcją Zdzisława Askanasa ukazała się dopiero w 1971 roku.
Powracając do osoby dr hab. n. med. Józefa Stanowskiego
należy stwierdzić, że jako pierwszy lekarz w Polsce zdecydował
o wczesnej rehabilitacji fizycznej po świeżym zawale mięśnia
serca. Wkrótce po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego
J. Stanowski zmarł nagle w Krakowie w 1968 roku. System
opracowanych ćwiczeń fizycznych i metodyka ich prowadzenia stały się treścią mojej pracy doktorskie nt. „Nowa metoda
wewnątrzszpitalnej rehabilitacji ruchowej w okresie świeżego
zawału mięśnia serca” (AWF, Kraków 1979, promotor; prof. dr
hab. n. med. Adam Pąchalski). Po tym okresie wczesna rehabilitacja w warunkach szpitalnych po przebytym zawale mięśnia
serca stała się standardem postępowania fizjoterapeutycznego
w tych przypadkach.
* Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.
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PROF. DR HAB. TADEUSZ KASPERCZYK
Dr Andrzej Rakowski – wspomnienie pośmiertne (1941–2021). Kilka dni temu zmarł dr Andrzej Rakowski – wybitna postać w historii terapii manualnej w Polsce. Studia magisterskie ukończył na kierunku: wychowanie fizyczne ze
specjalizacją z zakresu rehabilitacji ruchowej w Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego w 1969 roku.
W zaledwie dwa lata po ukończeniu studiów (1971) uzyskał stopień naukowy doktora nauk wychowania fizycznego
w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Dr
Andrzej Rakowski był pionierem rozwoju terapii manualnej
w Polsce w okresie po II wojnie światowej, to od jego aktywności na tym polu wyrażającą się organizacją szkoleń (kursów,
warsztatów, konferencji) i działalnością publicystyczną – terapia
manualna zyskała na znaczeniu i stała się nieodłączną składową
nowoczesnego procesu rehabilitacji leczniczej (fizjoterapii). Był
autorem lub współautorem ogromnej ilości prac – artykułów
naukowych, popularno-naukowych i metodycznych, głównie
z zakresu rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu.
Z czasem jego zainteresowania ewaluowały w kierunku pozostałych układów i narządów ciała, a także w obszar psychologii.
Dowodem na powyższe stwierdzenie jest książka pt. „Kręgosłup
a stres” (1985) we współautorstwie z Jackiem Santorskim, a od
1989 roku jako „Kręgosłup w stresie” (kolejne wydania: 1992,
1994, 2011, 2015). Pozycję tą uznaje się za pierwszy polski
podręcznik terapii manualnej po wydanym w 1926 roku
(w Wilnie) podręczniku dra med. Olgierda Krukowskiego pt.
„Kręgarstwo jako nowa metoda leczenia”. Dla ścisłości dodajmy
także, że w tym samym roku książkę o podobnej problematyce
wydał ksiądz Michał Pawłowski, nosiła tytuł: „Kręgarstwo, czyli
sztuka nastawiania nadwichniętych kręgów jako zasadniczej
przyczyny chorób” (Lwów 1926).
Dr Andrzej Rakowski znał te pozycje, pisał, że to ich lektura była motywacją do zainteresowania się terapią manualna.
Dowodem na wagę jaką dr Andrzej Rakowski przywiązywał
do powiązań aspektu cielesnego z psychicznym w terapii była
utworzona przez niego – terapia manualna holistyczna, zaprezentował ją w pozycji wydanej pt. „Terapia manualna holistyczna”
(A. Rakowski, Poznań 2011).
Na okładce wspomnianej „terapii manualnej holistycznej”
zamieścił następującą sekwencję: (cyt.)., „Każdy pacjent nosi
własnego lekarza w sobie. Ludzie przychodzą do nas i nie znają
tej prawdy. Uczynimy najlepiej, jeżeli lekarzowi, który mieszka
w pacjencie, damy sposobność wykonania swej pracy” (za Albertem
Schweitzerem). Coś nam to przypomina? To tylko inaczej nieco
wyartykułowana prawda wypowiedziana przez największego
medyka wszechczasów – Hipokratesa. Warto to pamiętać!
Na podkreślenie zasług dra Andrzeja Rakowskiego w rozwoju
terapii manualnej w kraju należy zaliczyć jego udział w tworzeniu organizacyjnych form działalności społecznej i zawodowej
fizjoterapeutów. W 1991 roku wstąpił do pierwszego założonego
w Polsce Towarzystwa Medycyny Manualnej (TMM), które
w 1977 roku przekształciło się w Polskie Lekarskie Towarzystwo Medycyny Manualnej (PLTMM). Był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej (PTMM
– zrzeszające głównie fizjoterapeutów), i wieloletnim jego
Prezesem (1994–2002), a następnie powstałego (w 2007 roku)
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już wyłącznie pod jego kierunkiem – Polskiego Towarzystwa
Medycyny Manualnej w Modelu Holistycznym (po zmianie
nazwy: PTTMH). Był członkiem niemieckiego towarzystwa
medycyny manualnej (Deutsche Gesselschaft fur Manualle
Medizin – DGMM), bliskie związki z tą organizacją wiodącą
w Europie w tym zakresie, a także pobyt i praca w Niemczech
(1986–1988), a co za tym idzie znajomość języka, pozwoliły
mu na śledzenie nowości na tym polu i szybkie przenoszenie
ich na grunt polski. Dotyczyło to zarówno teorii jak i praktyki.
Znajduje to wyraz w publikacjach i organizowanych przez niego
i jego współpracowników konferencji, kursów, warsztatów, itp.
W stworzonej przez siebie „terapii manualnej holistycznej korzystał między innymi z koncepcji: Lewita (Czechy), Bischoffa
i Frischa (Niemcy), Kaltenborna (Norwegia), Hartmana (Anglia), Upledgera (USA) – w efekcie dało to połączenie osteopatii
i chiropraktyki w jeden spójny system, który z powodzeniem
można określić jako „szkołę Rakowskiego”.
Pozwolę sobie na kilka osobistych refleksji związanych
z osobą – dra Andrzeja Rakowskiego. Pierwszy raz Andrzeja
Rakowskiego spotkałem w 1995 roku podczas organizowanego
II Zjazdu PTMM w Lubiatowie. Wtedy to otrzymałem od niego
„Kręgosłup w stresie” z następującą dedykacją: (cyt.) „Z wdzięcznością za uwagę z ogromną sympatią panu Profesorowi – Tadeuszowi
Kasperczykowi – Andrzej Rakowski” (Lubiatów 10-12.11.95).
Bywałem gościem – uczestnikiem organizowanych przez niego
w Sierosławiu k / Poznania konferencji naukowych, śledziłem
działalność jego Centrum Terapii Manualnej, które prowadził
razem z mgr fizjoterapii, dr n. med. Janiną Słobodzian-Rakowską
(małżonką), czytałem wydawane przez niego czasopismo-kwartalnik: „Terapia manualna w modelu holistycznym.”
Ostatni raz spotkałem Andrzeja i Janinę na XIV Zjeździe
PTMM w Ciechocinku w 2018 roku. Andrzej jak zwykle
tryskał energią i jako pierwszy w trakcie wieczornych spotkań
towarzyskich, gdy tylko zabrzmiała muzyka, ruszał do tańca,
a tańczył tak, że patrzyło się na to z zazdrością. Cieszyłem
się, że będę mógł mu ofiarować książkę (ostatnią napisaną tj.
„Zarys propedeutyki i historii fizjoterapii”) w której ma „swoje”
znaczące miejsce.
Niestety ten wspaniały, życzliwy ludziom człowiek, pionier
terapii manualnej w Polsce, wielki humanista, zapalony żeglarz,
że wymienię tylko te przymioty Andrzeja odszedł od nas na
zawsze. Miał czwórkę dzieci, trzy córki (Małgorzatę – obroniła
doktorat w 1997 roku, Danutę, Urszulę) i syna (Tomasza).
Dr Andrzej Rakowski zmarł 24 stycznia 2021 roku i został
pochowany na cmentarzu parafialnym w Lusowie.
Żegnaj Przyjacielu !
Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
Kraków 3 marca 2021 roku
Promocja Zdrowia i Ekologia

REGULAMIN WYDAWNICZY
„Promocja zdrowia i ekologia” to
półrocznik naukowy poświęcony problematyce promocji zdrowia i ekologii.
Teksty przeznaczone do druku będą
zakwalifikowane do jednej z następujących kategorii prac:
• o charakterze naukowo-badawczym,
• poglądowe,
• programowo-metodyczne,
• historyczne,
• kazuistyczne,
• recenzje, sprawozdania, komunikaty,
• tłumaczenia,
• listy do Redakcji.
Redakcja przyjmuje do druku prace
oryginalne, dotychczas niepublikowane.
W przypadku akceptacji pracy do druku
Autor zobowiązuje się przekazać prawa
autorskie dotyczące danego artykułu na
rzecz Wydawcy i od momentu akceptacji
jest zobowiązany do nieujawniania treści
artykułu aż do jego ukazania się w czasopiśmie. Publikacja artykułu w innym
czasopiśmie może nastąpić jedynie za
zgodą Wydawcy.
Prace nadesłane do druku podlegają ocenie recenzentów. Wstępnej oceny
tekstów dokonuje Redakcja. Prace niespełniające podstawowych warunków
publikacji będą odrzucane i odesłane
Autorom bez oceny merytorycznej. Prace
zakwalifikowane do druku przez Redakcję
będą przekazywane do recenzenta (lub
recenzentów według uznania Redakcji).
Przyjmuje się następujące oceny
stosowane przez recenzenta:
1. Polecam do druku bez zastrzeżeń.
2. Polecam do druku z pewnymi poprawkami.
3. Pracę należy przeredagować i przekazać ponownie do recenzji.
4. Praca nie kwalifikuje się do druku.
Oceny z pozycji nr 3 i 4 wymagają
pisemnego uzasadnienia.
Wydawca nie wypłaca honorariów
za wydrukowanie prac, z wyjątkiem prac
zamówionych przez Wydawcę. Autor
(Autorzy) otrzymują bezpłatnie po 1
egzemplarzu czasopisma.
W przypadku nieprzyjęcia pracy do
druku Redakcja zwraca Autorowi 1 egzemplarz.

Kolegium Redakcyjne i Wydawca
w trosce o dobro czytelnika dołożą wszelkich starań w celu czytelnego i rzeczowego
przekazu treści, jednak za ewentualne
błędy i przeinaczenia mogące pojawić
się w druku Kolegium Redakcyjne i Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności.
Reklamy będą publikowane na wyłączną odpowiedzialność reklamodawców.
Instrukcja dla Autorów
Pracę należy przesłać w postaci zapisu
cyfrowego, zapisaną w formacie .doc, .odt
lub .rtf, w załączniku na adres e-mailowy redakcji.
W pracy należy uwzględnić:
• imię i nazwisko Autora (Autorów),
pierwszy Autor winien podać dokładny adres, telefon oraz miejsce
pracy i zajmowane stanowisko,
• tytuł pracy w języku polskim i angielskim,
• streszczenie w języku polskim i angielskim (objętość ok. 150 słów),
• słowa kluczowe w języku polskim
i angielskim (3-5 słów),
• objętość tekstu – do 21 600 znaków;
całość pracy (łącznie z tabelami,
rycinami i piśmiennictwem) przy
uwzględnieniu niniejszych instrukcji nie może przekroczyć objętości
12 stron A4.
Fotografie (kolorowe lub czarno-białe) powinny być przygotowane cyfrowo
w rozdzielczości min. 225 dpi w formacie
.tif, .eps lub jpg. Przy zapisie w formacie
.jpg należy ustawić kompresję obrazka na
maksymalną jakość.
Ryciny (kolorowe lub czarno-białe)
wykonane w postaci cyfrowej w rozdzielczości min. 225 dpi do 300 dpi (preferowane).
Łączny rozmiar fotografii i rycin
w formie cyfrowej przesyłanych e-mailem
nie może przekroczyć 10 megabajtów.
Piśmiennictwo
Piśmiennictwo należy umieścić na
końcu pracy: stosujemy system cyfrowy
i układ alfabetyczny.
W przypadku cytowania książek należy oprócz autora (autorów) i tytułu podać
wydawcę oraz miejsce i rok wydania.

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Przykład:
Kasperczyk T., Kmak S.: Masaż punktowy i inne metody refleksoterapii. Kasper, Kraków 1995.
W przypadku cytowania książek pod
redakcją należy podać ponadto redaktora(
redaktorów) i tytuł rozdziału.
Przykład:
Kasperczyk T., Mucha D.: Refleksoterapia. [W:] Masaż z elementami rehabilitacji. Red.: R. Walaszek, Rehmed,
Kraków 2000.
Nota bibliograficzna cytowanego
czasopisma powinna zawierać:
• autora (autorów) artykułu,
• tytuł artykułu,
• nazwę czasopisma,
• rok wydania,
• numer czasopisma,
• numer strony (zakres stron).
Przykład:
Kasperczyk T., Walaszek R.: Strategie
postępowania w terapii manualnej. Fizjoterapia polska 2001, nr 2, s. 173-178.
Do pozycji zwartych stron nie podajemy. Strony podajemy do wszystkich
pozycji w przypadku cytowania, ale tylko
w tekście.
Pozycje internetowe należy podać
po pozycjach autorskich z zachowaniem
kolejnej numeracji.
Przykład:
Źródła internetowe:
1. http://trocisza.wordpress.com./
konserwanty_w_kosmetykach/ (data
pobrania: 28.08.2010)
Redakcja zastrzega sobie prawo dostosowania nadesłanych materiałów do
potrzeb pisma, dokonywania poprawek
i skrótów tekstu bez uzgodnienia z Autorem.

Adres Redakcji:
KWSPZ
al. A. Grottgera 1, 30-035 Kraków
POLAND
e-mail: czasopismo@kwspz.pl
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THE EDITORIAL REGULATIONS
„Health promotion and ecology”
is a six-monthly scientific periodical dedicated to promoting health and ecology
issues.
The texts designed for publication
will be classified to one of the following
paper categories:
• of scientific research character
• based on views
• programmatic-methodological
• historical
• casuistic
• reviews, raports, announcements
• translations
• letters to the Editor
The Editorial Section accepts to print
only the original papers, so far unpublished. In case of approval of the work to
print, the Author undertakes to hand over
to the Publisher the copyright concerning
the given article and since the moment of
approval they are oblidged not to reveal
the article content until it is published
in our periodical. The publication of
the article in another magazine is possible only with the consent of the Editor.
Papers sent to print are subject to an
assessment of the reviewers. The Editorial
Section takes the preliminary assessment
of the texts. Papers that do not meet the
basic requiremants of the publication
will be rejected and sent back to their
Authors without the essential evaluation.
Papers accepted for publication by the
Editorial Board will be submitted to the
reviewer (or reviewers at the discretion
of the Editor).
The following evaluations applied
by the reviewer are being accepted:
1. Recommended to print without
any reservations
2. Recommended to print with some
alterations
3. The paper should be re-editted and
send again to the review
4. N
 ot qualified for printing
Evaluation from the position no. 3
and 4 require written grounds.
The Editor does not pay any fees for
printing the papers, except for the papers
ordered by the Editor.
The Author (Authors) receives one
copy of the periodical free of charge. In
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case of non-acceptance of the work to
print the Editor gives back one copy to
the Author. The Editorial Board and the
Editor, out of concern for the benefit of
their reader’s will make every effort for
the puropse of the clear and tangible
media content, however for any errors
and distortions that may appear in the
printing the Editorial Board and the Editor shall not be liable. Advertisements will
be published to the sole reponsibility of
the advertisers.

cited in the paper. When citing books,
apart from the author(s) and the title one
should provide the name of the publisher
and the place and year of publication.

Instruction for Authors
The work should be sent in digital
form, saved in .doc, .odt or .rtf format
in an attachment to the editors’ e-mail
address.
In the paper the following should
be considered:
• full name of the Author (Authors),
the first Author should provide the
exact address, phone number, place
of employment and a taken position
• the title of the paper in Polish and
English
• the summary in Polish and English
(the size of about 150 words)
• key words in Polish and English
(3 – 5 words)
• the volmes of the text – up to 21
600 of characters
• the whole paper (including tables,
drawings and literature) taking into
account these instructions may not
exceed the volumes of 12 A4 format
pages.
Photographs (colour or black and
white) digitally prepared at min. 225 dpi
.tif, .eps or .jpg format. As refers the .jpg
format, the image compression of the
picture should be set to maximum quality.
Drawings (colour or black and white) should be made in the digital form
in min. 225 dpi to 300 dpi (preferred)
resolution.
The total size of photographs and
figures in the digital form sent by e-mail
may not exceed 10 megabytes.

Example:
Kasperczyk T., Mucha D.: Refleksoterapia [W:] Masaż z elemantami rehabilitacji. Red.: R.Walaszek, Rehmed,
Kraków 2000.
A bibliography note of the cited periodical should cover:
• Author (Authors) of the article
• title of the article
• name of the periodical
• year of publication
• number of the periodical
• number of the page (page range)

Literature
References should be palced at the
and of the paper. The titles should be
numbered according to the order of books

Example:
Kasperczyk T., Kmak S.: Masaż punktowy i inne metody refleksoterapii. Kasper, Kraków 1995.
When citing books with the editor
one should aditionally present the editor
(editors) and the title of the chapter.

Example:
Kasperczyk T., Walaszek R.: Strategie
postępowania w terapii manualnej. Fizjoterapia polska 2001, nr 2, s. 173-178.
Pages should be provided to all items
in case of quoting, but only in the text.
The Internet entries must be given
after the copyright items with a consecutive numbering.
Example:
Internet sources:
1. http://trocisza.wordpress.com/
konserwanty_w_kosmetykach/ (data
pobrania: 28.08.2010)
The Editorial Section reserves the
right to adapt the received materials for
the needs of the periodical, make alterations and abstracts of the text without
the consent of the Author
The address of the Editorial
Office and the Publisher:
KWSPZ
al. A. Grottgera 1, 30-035 Kraków
POLAND
e-mail: czasopismo@kwspz.pl

Promocja Zdrowia i Ekologia
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