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Minden jog fenntartva!

Jelen könyvet vagy annak bármekkora részeit a szerző írásos
engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel

reprodukálni és tárolni tilos! Felhasználhatók az információk
személyes vagy oktatási célzattal, azzal a feltétellel, hogy a

szövegben nem történik módosítás, és a copyrightra való eredeti
utalás (hivatkozás) minden másolaton feltüntetésre kerül!

Felelősséget kizáró nyilatkozat

Az e könyvben található információk oktatási céllal szolgálnak,
nem alkalmasak arra, hogy helyettesítsék az orvossal való
konzultálást. A közölt információkat szolgáltatásként kell
értelmezni és személyes véleményként kezelni. Az egyéni

egészségi állapot felmérésére nem alkalmas. A könyvben szereplő
tanácsoknak, javaslatoknak, véleményeknek nem céljuk és nem is
megfelelők arra, hogy helyettesítsék az orvosi szakvéleményt és

konzultációt. Az itt közölt információk megbízható és etikus
forrásokból származnak, de pontosságuk nem tekinthető

garantáltnak vagy teljesnek. Bármilyen létező vagy gyanított
egészségügyi probléma fennállása esetén az egészségügyi

szolgáltatóhoz, orvoshoz kell fordulni.

A szerző mindent megtett azért, hogy az itt közölt információk
pontosak és teljesek legyenek, de semmilyen felelősséget nem

vállal ezen információk használatából adódó bármilyen káresemény
bekövetkeztéért. Nem tehető felelőssé továbbá pénzbeli, illetve



egyéb díjakból, bírságokból, büntetésekből vagy kötelezettségekből
származó károk miatt, amelyek közvetlen, közvetett,

következményes, speciális, illetve bármilyen egyéb úton az e
könyvben foglalt információkhoz kapcsolódhatnak.

Előszó
A könyv megírásának ötlete  tavaly  nyáron született,  amikor

felismertem, hogy nemcsak az ismeretterjesztő irodalomban, de a
magyar szakirodalomban is  hiányt képeznek a nutrigenomikáról
szóló írások. Tekintve a tudományág fiatalságát, hiszen alig több
mint 10 év telt  el  azóta,  hogy a világ megismerhette a humán
genom projekt kutatásai  által  az emberi  DNS-t kódoló géneket,
nem  csoda,  hogy  főként  az  angol  szakirodalom  tárgya  a
nutrigenomikai  összefüggések  felfedése.

Úgy gondoltam, hogy az eddigi kutatások eredményei számos
területen szolgálhatnak tanulságul nemcsak a kutatók és tudósok,
de a nagyközönség számára is, ezért nekiláttam a rendelkezésre
álló irodalom átböngészésének.

Törekedtem  egy  átfogó,  számos  területet  érintő  tanulmány
elkészítésére,  aminek  eredményeképpen  létrejött  egy  általános
dietetikai,  biológiai,  biokémiai,  táplálkozásbiológiai
kommentárokkal  ellátott  mű  nutrigenomikai  szemszögből
vizsgálódva. A témák érintése nem egyenletes és nem tér ki egyes
komolyabb, akár egy újabb könyv anyagát felölelő témák átfogó
tárgyalására, mint az ételallergiák vagy maga az elhízás tágabb
témakörei,  vagy  az  epigenetika  táplálkozástani  szempontjai.  Ez
utóbbi  témának egy  külön  könyvet  szenteltem,  amelyet  szintén
ajánlok figyelmükbe.

A könyv sokkal inkább egy olyan, ismeretterjesztésre szánt mű,
amely  könnyen  olvasható,  néhol  személyes  véleményekkel  és
élményekkel  is  fűszerezve,  tárgyalva  az  átfogó  megértéshez



hozzájáruló  alapismereteket  is.  Ahol  szükségesnek  tartottam,
igyekeztem a  tárgyalt  témákat  példákkal,  illetve  a  tudományos
irodalomból származó esettanulmányokkal alátámasztani.

A szakirodalom eddig feltárt tényei, adatai és kutatásai alapján
arra a következtetésre jutottam, hogy a hosszú élet titka személyre
szabott nutrigenomikai szempontból. Vajon Ön is így gondolja majd?
De mégis azt kell mondanom, vannak bizonyos tényezők, amelyek
általánosan  segíthetnek  minket  egészségünk  megőrzésében.
Főként  ezek  megismertetésére  is  szántam ezt  a  művet,  sokkal
inkább  az  egészség  megőrzésének  praktikái  szempontjából
tekintve  a  kérdésre,  mint  a  betegség  kialakulásának  okai
szempontjából. Tartson velem, és fedezze fel azokat a tényezőket,
amelyek  ebben  akár  Önnek  is  a  segítségére  lehetnek,
személyiségétől  függően.  Talán  felfedezhet  olyan  titkokat  is,
amelyek az  Ön személyére  vonatkozhatnak!

Remélve, hogy a könyvben foglaltakat nemcsak újszerűnek, de
érdekesnek és akár hasznosnak is tartja a kedves Olvasó, élvezetes,
elgondolkodtató olvasást kívánok Önnek!

A Szerző
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Bevezetés
Életünkben az élelmiszerek jelentősége megkérdőjelezhetetlen.

Bár  hallani  már  olyan  példáról,  hogy  egyes  emberek  a  Földön
képesek élelmiszer nélkül is megélni, személy szerint nem tudom
elképzelni,  hogyan  hajtják  végre  ezt  az  óriási  varázslatot.  A
gépesített  világban  azt  is  mondhatnánk,  hogy  a  gépek  is  csak
üzemanyaggal működnek, legyen az szén, benzin, elektromos áram
vagy  egyéb,  valamilyen  energiaforrásra  szükség  van  a  kívánt
munka végzéséhez. Ugyanígy az embernek ezen energiaforrást az
élelmiszer fedezi. Bár helyesebb, ha úgy fogalmazok, hogy a gépek
energiaszükségletét  hasonl í tom  az  emberek
energiaszükségleteihez.

Nagyon szeretem a magyar nyelvet, mert csodálatosan képes
kifejezni számtalan jelentést. Már magában a szóban, a betűkben
el van rejtve egy-egy szó összetettebb, mélyebb jelentése, értelme.

Az előbb leírtakat a magyar nyelv egy szóba foglalja. Élelem,
él–elem. Tehát mi is az élelmiszer, vagy úgy is írhatnánk, hogy
élelmi–szer?  Olyan  elem,  olyan  szer,  amely  életet  ad,  vagy  az
élethez  szükséges,  vagy  ha  tovább visszük a  gondolatot,  akkor
olyan elem, amely az életet is magában hordozza, az élelmiszer
pedig olyan szer, amely él–elemként képes szolgálni számunkra, és
egyben hatni is ránk.

Hippokratész, akit a nyugati orvoslás atyjának tartanak, már
több mint 2000 évvel ezelőtt felismerte az élelmiszerek egészségre
kifejtett  hatását,  és  az  őáltala  leírt  mondatot  azóta  is  gyakran
idézik: „Ételed legyen a te gyógyszered, gyógyszered pedig a te
ételed.”

Szerintem  ez  a  mondat  már  a  személyre  szabott  orvoslás
gondolatát  is  magában  hordozza,  egy  olyan  egészségmegőrző
eszmét,  amelynek  alapja,  hogy  nem  egységesen  kezel  minden



egyént, hanem külön, az egyedi igényeknek megfelelően. Hogy mit
értek ez alatt?

Hippokratész nem azt mondja, hogy az étel legyen a gyógyszer,
hanem azt, hogy ételed, tehát az az étel, amit „te” fogyasztasz el,
legyen a „te” gyógyszered, tehát az a gyógyító „szer”, ami téged
gyógyít.

Mivel  nem  vagyunk  egyformák,  étrendünk  és  ezáltal  az
elfogyasztott élelmiszerekben rejlő gyógyhatás sem lehet egyforma.
Ami nekem jó, az nem biztos, hogy neked is jó, és ami rajtad segít,
az nem biztos, hogy rajtam is segít. Viszont az elmondható, hogy
ami neked jó, az egyben segít is, és ami segít, az egyben jó is.

Ezen  a  gondolati  útvonalon  eljutunk  tulajdonképpen  a
nutrigenomikához is, ami valójában nem más, mint annak kutatása,
feltérképezése  és  végül  megértése,  hogy az  élelmiszerek egyes
összetevői milyen hatást fejtenek ki az egyénre és az egyénben (és
itt  fontos  az,  hogy  az  egyénről  van  szó).  Mert  bizony  az
élelmiszerek összetevői, legyen az makrokomponens (szénhidrát,
fehérje, zsír) vagy mikrokomponens (ásványi anyagok, vitaminok,
fitokemikáliák), hatással vannak nemcsak a jóllakottság érzésének
növelésére és az energiával való ellátottságunkra, hanem képesek
a genetikai állományunkban is lehetővé tenni bizonyos, a génekben
úgynevezett  rejtett  tulajdonságoknak a megjelenését,  vagy akár
adott  génkifejeződések  szabályozását  (pl.  a  DNS-ről  milyen
információ íródjon át, hogy abból végül egy adott szerepet betöltő
fehérje – enzim – legyen).

Ha kicsit bonyolultnak is hangzik így az elején, a könyv további
részei érthetővé teszik számunkra ezeket az akár idegennek tűnő
összefüggéseket is. Közelebb kerülünk ahhoz, hogy megértsük, mi
magunk is mennyire felelősek vagyunk abban, hogy mi történik
génjeinkben, annak függvényében, hogy egy adott esetben hogyan
választunk (akár élelmiszert is).



Nutrigenomika
Megemlítettem a nutrigenomika kifejezést. Napjainkban még

nem  egy  elterjedt  szó  ez,  de  véleményem  szerint,  ahogy  a
társadalom egyre nyitottabbá válik mindenféle egészségmegőrző
praktikák,  de  a  tudatosság  növelése  felé  is,  egyre  többen
szembesülnek  ezzel  a  kifejezéssel  is.

Talán egy évtizede még a genomika, genetika szavak hallatán
az ember valamilyen kuruzsló módszerekre gondolt,  de ma már
egyre  elfogadottabb  és  jobban  megértett  kifejezés,  sőt,  lassan
mindennapossá is válik, bár gyakran mégis homály fedi még az
értelmet, és csak a szót használjuk.

A  könyv  írása  során  törekedtem  arra,  hogy  ezen  terület
megértését is közelebb vigyem a kedves olvasóhoz, és valamelyest
eloszlassam e tudományágat sokszor beborító ködöt is.

A  nutrigenomika  mint  tudomány  csak  a  2001-es  év  után
láthatott  napvilágot.  Ebben az  évben sikerült  a  Humán Genom
Projekt által megismerni az emberi génkészletet. Ez lehetővé tette,
hogy – talán kicsit ironikusan fogalmazva – visszatérjünk az ősi
tudáshoz, Hippokratész mondatához (miszerint az én élelmi-szerem
legyen  az  én  gyógy-szerem),  azonban  immár  tudományos
bizonyítékokkal is igazolva génjeink és az elfogyasztott táplálékok
közötti  egymásra,  oda-vissza  ható  kapcsolatot.  Ebből  is
kiolvashatjuk, hogy az él-elem valójában gyógyít is, hisz életet ad
(él és etet, gyógyítva is minket).

Fogalmazzuk  tehát  meg,  hogy  mi  a  nutrigenomika,  mivel
foglalkozik,  mit  szeretnének  azon  tudósok,  akik  ezen  a
tudományterületen munkálkodnak serényen, számunkra megfejteni.

Azt  már  a  nevéből  is  kiolvassuk,  hogy  a  nutrigenomika,  a
táplálék (nutrició) és a génjeink (genomika) közötti összefüggést
tanulmányozza.



De hogyan is kell ezt elképzelni?

Úgy, hogy az élelmiszer-összetevők közvetlenül vagy jelátviteli
rendszereken  keresztül  hatással  vannak  a  DNS-ben  kódolt
információ átírására, vagy akár annak módosítására is (ami lehet
pozitív, de negatív befolyásolás is).

Akár  azt  is  mondhatjuk,  hogy  szabályozó  képességgel
rendelkezik  bizonyos  gének  kifejeződését,  tulajdonságok
megnyilvánulását  tekintve.

Tudnunk  kell,  hogy  bár  a  Humán  Genom  Projektnek
köszönhetően  megismertük  azt  a  kb.

20 000 gént (adott DNS-szakasz, öröklődő egység, olyan szakasza a
teljes  genomnak,  amely  szabályozó,  átírható  vagy  funkciós
szereppel  rendelkezik)  az  emberi  genomból  (gének  teljes
állománya),  amely  valamilyen  funkcióval  rendelkező  fehérjét  (a
szervezetben majd valamilyen szereppel bír, pl. enzim, sejtalkotó,
sejtfalalkotó stb.) kódol, a genomnak ez a

20 000 fehérjét kódoló része csupán a teljes genom 2%-át teszi ki.
A maradék 98%-ot nem kódoló résznek nevezzük, amelynek bizony
jelentős részéhez még nem tudtak szerepet hozzárendelni.

Ha konkretizálni akarom a szabályozó képességet, meg akarom
nevezni,  hogyan is  hat  a  DNS-re  a  táplálék-összetevő,  akkor  a
következőket lehet megnevezni:

nukleotidok  (vagyis  a  DNS-t  felépítő  egységek)  előállításán
keresztül, DNS-ben történt hibák megelőzésével vagy kijavításával
(rengeteg  hiba  történik  a  DNS-ben  különböző  környezeti  és
szervezeten  belüli  folyamatok  következményeként,  ezek  száma
naponta  több mint  10  000),

valamint



epigenetikai mechanizmusokon keresztül (az epigenetika az a
jelenség, amely a

DNS-t alkotó egységek sorrendjének megváltoztatása nélkül idéz
elő módosításokat

a  génben,  és  ezáltal  a  hordozott  tulajdonságban  –  ilyen
epigenet ikai  változtatások  a  DNS-meti láció  vagy  a
hisztonmódosítás, amelyek további jelentésére itt nem térek ki).

Az  utolsó  megnevezett  szabályozó  képesség  legalább
olyan fontos, mint az állandó DNS-hibák elhárítása, hiszen az
epigenetikai változások teszik lehetővé azt is, hogy a sejtek
funkciójuknak  megfelelően  differenciálódjanak,  és
csoportosulva bizonyos szöveteket (pl. izomszövet, bőrszövet,
szervek, zsírszövet stb.) alkossanak.


