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WSTĘP

Biorąc pod uwagę zacierające się coraz bardziej granice między dziedzinami nauki, współczesne nauki farmaceutyczne obejmują już nie tylko wiedzę
z zakresu stosowania leków, ale korzystają z osiągnięć innych nauk ścisłych.
Oprócz wiedzy związanej bezpośrednio z problemami leków, jak farmacja stosowana, chemia leków czy farmakognozja, nauki farmaceutyczne obejmują
wiele dziedzin pokrewnych, związanych ze środowiskiem i jego wpływem na
zdrowie człowieka, takich jak toksykologia czy bromatologia. Nowoczesna
farmacja wykorzystuje też osiągnięcia i metody takich dyscyplin, jak biotechnologia, fizjologia, anatomia, higiena, czy botanika. Dodatkowo, oprócz aptekarstwa będącego podstawową dziedziną farmacji, do zagadnień leżących
w kręgu zainteresowań tej dyscypliny nauki należy przemysłowa produkcja
leków (naturalnych i syntetycznych), doskonalenie istniejących i opracowywanie nowych preparatów leczniczych oraz analiza farmaceutyczna, standaryzacja i klasyfikacja leków, a także kontrola ich jakości. Znaczenie współczesnej
farmacji w opracowaniu nowych możliwości leczenia jest nieocenione, a dzisiejsza medycyna nie może się obejść bez czerpania z rozwoju nauk farmaceutycznych. Niemniej jednak, sektor farmaceutyczny odgrywa ważną rolę
nie tylko w systemie opieki zdrowotnej, ale ma również ogromne znaczenie
dla gospodarki. Rynek farmaceutyków to gałąź dynamicznie rozwijającego się
przemysłu w Polsce, który z jednej strony podlega restrykcyjnym regulacjom
prawnym, a z drugiej, jest uzależniony od wyników sprzedaży, więc wymaga
ciągłego wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych, regulacji wewnętrznych i dostosowywania strategii marketingowej.
W związku ze złożonością wyzwań stawianych przed współczesną farmacją, niniejsza monografia ma na celu przybliżenie problematyki nauk farmaceutycznych z punktu widzenia naukowego i gospodarczego. Monografia dedykowana jest w szczególności studentom doktorantom, a także naukowcom
i może stanowić doskonałe źródło najnowszej wiedzy z zakresu wybranych
zagadnień nauk farmaceutycznych.
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Pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w wydanie tej
książki, a szczególnie Autorom rozdziałów i Recenzentom za ciężką pracę
i trud włożony w profesjonalne przygotowanie tego opracowania.
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WPŁYW LEKÓW
HAMUJĄCYCH MITOCHONDRIALNĄ
PRODUKCJĘ ENERGII
NA RETRAKCJĘ SKRZEPU

Streszczenie: Farmakoterapia niesie za sobą wiele korzyści, jednak wiele leków nie jest też pozbawionych działań ubocznych. Wśród niepożądanych
działań mogą pojawić się zaburzenia dotyczące mitochondrialnej produkcji
energii. Wykorzystując krew od zdrowych ochotników, sprawdzono wpływ
oligomycyny, 2,4-dinitrofenolu (DNP), kwasu acetylosalicylowego (aspiryny)
na funkcje płytek krwi, które należą do komórek o dość intensywnym metabolizmie energetycznym. Najbardziej zależną od dostępności energii odpowiedzią jest retrakcja skrzepu (jego obkurczanie), więc zaburzenia produkcji ATP
powinny być najbardziej widoczne w tym procesie. Wykazano, że badane
substancje w niewielkim stopniu wpływają na przebieg retrakcji, jednak jeśli
w analizowanym środowisku obecna była deoksyglukoza (inhibitor glikolizy) to retrakcja była znacząco ograniczana. Badane substancje w nieznacznym
stopniu wpływają na kinetykę procesu krzepnięcia (zmiany niewykrywalne
w podstawowych badaniach koagulologicznych). Wzajemne interakcje leków
wpływających na mitochondrialną produkcję energii i retrakcję skrzepu mogą
zwiększać ryzyko wystąpienia incydentów zakrzepowo-zatorowych, nawet jeśli
uprzednio nie wykazano ich wpływu na krzepliwości krwi.
Słowa kluczowe: hemostaza, płytki krwi, retrakcja skrzepu, mitochondria,
aspiryna, oligomycyna.
ORCID3: 0000-0001-8692-9993.
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Wstęp
Celem każdej farmakoterapii jest osiągnięcie odpowiedniego efektu terapeutycznego mającego za zadanie zwalczyć chorobę, złagodzić jej przebieg,
bądź zapobiegać niekorzystnym efektom jakie jej towarzyszą. Należy mieć
jednak na uwadze, iż oprócz swego działania podstawowego stosowane leki
mogą wykazywać także efekty niepożądane, a w pewnych sytuacjach nawet
działanie toksyczne, co znacząco ogranicza ich zastosowanie. W ostatnich latach zaczęto zwracać uwagę, że wiele środków farmakologicznych przyczynia
się do zaburzania prawidłowego działania mitochondriów. Biorąc pod uwagę, że uszkodzenie mitochondriów odgrywa istotną rolę w patogenezie wielu
schorzeń, nie powinien dziwić fakt, że także leki wpływając na dysfunkcje
tych organelli komórkowych mogą wywoływać działanie niepożądane. Wśród
związków zaburzających wytwarzanie energii w mitochondriach wymienia się
liczne leki przeciwwirusowe (acyklowir, azydotymidyna, sakwinawir), antybiotyki (cyprofloksacyna, oligomycyna, tetracyklina), leki przeciwnowotworowe, psychotropowe czy neuroleptyczne [Armstrong 2007, Milane et al.
2015; Neubert & Lehninger 1962; Stoker et al. 2019]. Również kwas acetylosalicylowy (aspiryna, ASA) oraz inne powszechnie stosowane niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) mogą powodować rozprzęganie mitochondrialnej fosforylacji oksydacyjnej [Kamble et al. 2015; Moreno-Sánchez et al.
1999]. Określenie „rozprzęganie” (ang. uncoupling) w bioenergetyce oznacza
zniesienie gradientu protonów po obu stronach błony mitochondrialnej, co
w konsekwencji doprowadza do rozproszenia energii i uniemożliwienia jej
zmagazynowania w postaci ATP.
Do komórek o dość intensywnym metabolizmie energetycznym należą
płytki krwi - najmniejsze morfologicznie elementy krwi. Pomimo tego, że
pojedyncza krwinka płytkowa zawiera jedynie 5-8 mitochondriów, to poziom
obrotu ATP w tych komórkach jest wyższy niż ma to miejsce w spoczynkowych komórkach mięśniowych ssaków [Baccarelli & Byun 2015; Melchinger
et al. 2019]. Szacuje się, że w warunkach tlenowych ponad 60-70 % wytwarzanej energii przez płytki uzyskiwane jest w mitochondriach, a pozostała
część głównie na drodze glikolizy [Kholmukhamedov& Jobe 2019; Verhoeven et al. 1986]. Najważniejszą funkcją krwinek płytkowych jest ich udział
w hemostazie, gdzie odpowiadają za tamowanie krwawienia po zerwaniu ciągłości naczynia i zapewnieniu płynności krwi. Spośród wszystkich odpowiedzi
płytek krwi, do najbardziej wymagających pod względem zapotrzebowania na
energię należy proces retrakcji (obkurczania powstałego skrzepu) [George et al.
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2018; Misztal et al. 2014; Tomasiak-Łozowska et al. 2017]. Dlatego też można oczekiwać, że zaburzenia w produkcji energii w płytkach przede wszystkim
powinny objawiać się podczas obkurczania skrzepów. Celem podjętych badań
było określenie czy związki hamujące mitochondrialny łańcuch oddechowy
(oligomycyna, 2,4-dinitrofenol i potencjalnie aspiryna) mogą wpływać na zaburzenie powstawania skrzepu, jego stabilizację oraz obkurczenie (retrakcję),
co mogłoby przyczyniać się do zwiększonego ryzyka powstawania incydentów
zatorowo-zakrzepowych.
Część teoretyczna rozdziału
(przegląd literatury)
Mitochondria są strukturami obecnymi w niemal każdej eukariotycznej
komórce, gdzie ich najważniejszą funkcją jest oddychanie wewnątrzkomórkowe, dzięki któremu komórki uzyskują energię niezbędną do prawidłowego ich
funkcjonowania. Wszystkie żywe komórki gromadzą energię w postaci ATP
(adenozyno-5’-trifosforanu), gdzie dwie spośród trzech grup fosforanowych
połączone są wysokoenergetycznym wiązaniem bezwodnikowym. W wyniku rozkładu (hydrolizy) tej cząsteczki dochodzi do zerwania najbardziej zewnętrznego wiązania i uwolnienia znacznej ilości energii. Szacuje się, że normalnie funkcjonujący człowiek zużywa dziennie 40 - 75 kg ATP, co wymusza
jego nieustanną produkcję [Javadov et al. 2020]. Substratem oddychania komórkowego jest glukoza, a najbardziej wydajnym źródłem pozyskiwania ATP
jest mitochondrialny łańcuch oddechowy, zawierający zespół katalizatorów
i kompleksów białkowych, które umożliwiają transport elektronów według
schematu przedstawionego na Rys. 1. Kompleksy I i II przekazują elektrony
ze zredukowanych nukleotydów (NADH, FADH2) na zlokalizowany w błonie koenzym Q, będący niebiałkowym nośnikiem przenoszącym elektrony na
kompleks III. Następnie za pośrednictwem cytochromu c elektrony są przenoszone na kompleks IV. Jak zaznaczono na rycinie transportowi temu towarzyszy przepływy protonów (H+), co wytwarza gradient elektrochemiczny
będący siłą napędową do syntezy ATP zachodzącej finalnie na ostatnim kompleksie łańcucha oddechowego. Zahamowanie którekolwiek z kompleksów
(wstrzymanie transportu elektronów) lub zniwelowanie gradientu protonowego po obu stronach błony powoduje, że mitochondria stają się dysfunkcyjne.
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Rys. 1. Schemat mitochondrialnego łańcucha oddechowego [opracowanie własne]. Cyframi rzymskimi oznaczano poszczególne kompleksy: I-oksydoreduktaza
NADH:ubichonon, II- dehydrogenaza bursztynianowa, III- oksydoreduktaza ubichinol:cytochrom c, IV- oksydaza cytochromowa, Q - ubichinon (koenzym Q). Protony
i elektrony są przenoszone na kolejne kompleksy i ostatecznie trafiają na tlen, który
jest ich akceptorem. Po ich połączeniu powstaje woda i energia, która jest magazynowana w postaci ATP. Zaznaczono też przykładowe miejsca działania inhibitorów
oddychania mitochondrialnego.

Wykazano, że wiele leków wykazuje wpływ na mitochondria poprzez
blokowanie białek mitochondrialnych lub kompleksów łańcucha oddechowego, zwiększanie produkcji wolnych rodników tlenowych czy rozprzęganie
fosforylacji oksydatywnej. Oligomycyna należy do antybiotyków makrolidowych, które hamują syntazę ATP (kompleks V), cyjanek (CN-) hamuje
kompleks IV, antymycyna - komples III, a risperidon (lek przciwpsychotyczny), propranolol (beta-bloker) czy metformina (stosowana w cukrzycy) działają inhibicyjnie na kompleks I. Znane są też substancje, które biorą udział
w przenoszeniu jonów przez błonę (jonofory), przez co niwelowany jest gradient potencjału i następuje rozprężenie fosforylacji oksydatywnej. Do mitochondrialnych rozprzęgaczy zalicza się m.in.: dinitrofenol (DNP), m-chlorofenylohydrazon cyjanku karbonylu (CCCP), kwas acetylosalicylowy (aspirynę),
bubiwakainę (anestetyk) czy kortykosteroidy [Armstrong 2007; Milane
et al. 2015; Moreno-Sánchez et al. 1999; Stoker et al. 2019]. Nie wszystkie
znalazły zastosowanie w leczeniu, jednak ich mechanizm działania może być
użyteczny w terapii antynowotworowej. Badania przeprowadzane na komórkach nowotworowych wykazały, że nasilone oddychanie mitochondrialne
i glikoliza przyczyniają się do rozwoju guza, a zahamowanie oddychania mitochondrialnego przez oligomycynę doprowadza do zmniejszenia produkcji
ATP i spowolnienia wzrostu komórek nowotworowych [Gale et al. 2020].
Dinitrofenol wpływa na obniżenie zawartości tkanki tłuszczowej, co sprawia
że jest często składnikiem wielu nielegalnych suplementów na odchudzanie,
12
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czy preparatów stosowanych przez kulturystów [Grundlingh et al. 2011].
Płytki krwi są najmniejszymi elementami morfotycznymi krwi, które
biorą udział w hemostazie. Po uszkodzeniu naczynia krwionośnego odpowiadają za wytworzenie czopu hemostatycznego i aktywację krzepnięcia, co ma
zapobiegać utracie krwi. Ponieważ rozrastający się zakrzep wewnątrz naczynia
może uniemożliwić przepływ krwi potrzebne są też mechanizmy odpowiedzialne za redukcję jego rozmiaru, czyli retrakcja (obkurczenie) i fibrynoliza
(rozpuszczenie). Płytki krwi biorą aktywny udział w tych procesach [Windyga & Undas 2017]. Retrakcja uzależniona jest od siły kurczliwej generowanej przez płytki krwi i jest niezmiernie kluczowym procesem w utrzymaniu
hemostazy. Dysfunkcja tego procesu może być przyczyną zwiększonego ryzyka występowania incydentów zakrzepowo-zatorowych oraz skłonności do
nadmiernego krwawienia. Słabo obkurczony skrzep utrudnia przepływ krwi,
a nadmierne przewężenie światła naczynia krwionośnego sprzyja mechanicznej aktywacji napływających z prądem krwi płytek. Zwiększona aktywacja
tych krwinek doprowadza do ich adhezji do istniejącego czopu i wzrostu objętości skrzepliny, co w konsekwencji może prowadzić do zablokowania przepływu (zatoru) w naczyniu krwionośnym. Fragmenty słabo obkurczonych zakrzepów wykazują także tendencję do odrywania się, co z jednej strony może być
przyczyną krwawienia (jeśli oderwane zostaną od miejsca, które miały uszczelnić), a z drugiej może doprowadzać do powstawania nowych ognisk zakrzepowych. Oderwane fragmenty są silnie trombogenne i w przypadku ich adhezji
do śródbłonka mogą być ogniskiem wytworzenia skrzepliny w miejscu gdzie
jest to całkowicie zbyteczne [Jansen & Hartmann 2021; Misztal et al. 2014].
Materiały i metody
Badania wykonano na krwi pobieranej od zdrowych ochotników
(23 mężczyzn/17 kobiet, 21-56 lat), którzy w okresie dwóch tygodni przed
pobraniem nie przyjmowali aspiryny oraz innych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych. Wszystkie procedury badawcze zostały przeprowadzone
po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (R-I-002/430/2019) z poszanowaniem zasad Deklaracji Helsińskiej.
Krew żylną pobierano z żyły łokciowej stosując cytrynian trójsodowy (130
mM) w proporcji 9:1. Wszystkie oznaczenia wykonano w przeciągu 2-3 godzin od pobrania, aby uniknąć nasilenia krzepnięcia na skutek zwiększonej
generacji trombiny, jaką obserwuje się po kilku godzinach od pobrania krwi
[Zambruni et al. 2004]. Kinetykę powstawania skrzepu oraz jego parametry
13
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rejestrowano przy użyciu tromboelastometru ROTEM delta (Tem International GmbH, Manheim, Niemcy). Do krwi dodawano badane związki, a po
20-30 minutowej inkubacji pobierano próby o objętości 320 µl i przenoszono
je do naczynka pomiarowego zawierającego 20 µl mieszaniny aktywacyjnej
(zwykle 200 mM CaCl2, a w niektórych przypadkach także czynnik tkankowy
(100 ng/ml TF) czy tkankowy aktywator plazminogenu (125 ng/ml tPA)).
Po wymieszaniu zawartości naczynka i umieszczeniu w nim tłoczka pomiarowego rozpoczynano pomiar, który pozwalał monitorować inicjację procesu
krzepnięcia (czas krzepnięcia CT), jego propagację (czas powstawania skrzepu CFT, kąt α - którego wartość jest wykładnikiem dynamiki powstawania
skrzepu) oraz parametry stabilizacji procesu krzepnięcia (maksymalną siłę
skrzepu MCF, siłę modułu sprężystości G) [Misztal et al. 2014; Rusak et al.
2014]. Postęp procesu retrakcji skrzepu rejestrowano w szklanych probówkach zawierających bufor Tyrode-Hepes (120 mM NaCl, 2,8 mM KCl, 8,9
mM NaHCO3, 0,8 mM KH2PO4, 0,8 mM MgCl2, 5,6 mM glukoza, 1 mg/ml
albuminy, 2,5 mM CaCl2, 10 mM Hepes; pH 7,4; 300 mOsm/kg), do którego dodawano krew z inkubowanymi uprzednio związkami. Po wymieszaniu
zawartości umieszczano je w łaźni wodnej (37°C) i co 10 minut fotografowano. Na podstawie zdjęć wyznaczano zmiany objętości powstałych skrzepów.
Korzystając z oprogramowania Motic Images Plus 2.0 oraz GraphPad Prism
5 określano postęp retrakcji. Analizę statystyczną w przypadku porównania
danych o rozkładzie normalnym przeprowadzono z wykorzystaniem testu
t-Studenta, a w pozostałych przypadkach użyto nieparametrycznego testu
U-Manna Whitheya. Za poziom istotności statystycznej przyjęto p<0,05.
Omówienie wyników i dyskusja
Na rysunku 2 przedstawiono wyniki eksperymentów, w których badano
wpływ wybranych związków na kinetykę powstawania skrzepu i jego stabilizację. Jak pokazano na panelach A-B, oligomycyna oraz DNP, w sposób zależny od stężenia, nieznacznie wpływają na skracanie czasu krzepnięcia (CT),
podczas gdy w obecności aspiryny (panel C) ten czas ulega nieznacznemu
wydłużeniu. Efekt ten obserwuje się jedynie przy użyciu jonów wapniowych
jako aktywatora krzepnięcia, które ogrywają główną rolę w aktywacji i regulacji kaskady krzepnięcia [Varga-Szabo et al. 2009].
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Rys 2. Wpływ oligomycyny (olig, 10 – 100 µM, panel A), dinitrofenolu (DNP 100
µM, panel B; 2-deoksyglukoza (deoxy-, 10 mM)) i aspiryny (ASA, 100-250 µM, panel C) na kinetykę powstawania i stabilizację skrzepu. [źródło: badania własne – przykładowe zapisy z tromboelastometru].

W naczyniach krwionośnych aktywacja krzepnięcia zachodzi głównie
pod wpływem kontaktu płytek krwi z podśródbłonkową tkanką łączną, gdzie
zlokalizowane są liczne białka adhezyjne (np.: kolagen, fibrynoktyna) czy
czynnik tkankowy (TF – tissue factor) [Windyga & Undas 2017]. W standardowych testach koagulologicznych (PT, aPTT) obok jonów wapnia stosuje
się też inne aktywatory, które pozwalają na ocenę zewnętrznopochodnego
lub wewnętrznopochodnego toru krzepnięcia. Również w tromboelastometrii możliwe jest użycie aktywatorów oceniających oba tory krzepnięcia (odpowiednio testy INTEM lub EXTEM), jednak przy ich zastosowaniu nie
obserwuje się znaczących różnic pomiędzy próbami kontrolnymi, a zawierającymi badane leki (dane niepublikowane). Dlatego do oceny parametrów
krzepnięcia w omawianym przypadku zdecydowano się na użycie jedynie
jonów wapniowych (test NATEM). Użycie tromboelastometru pozwala nie
tylko na ocenę początkowego etapu krzepnięcia (inicjacji – poprzez pomiar
CT – czasu krzepnięcia), ale pozwala także śledzić wpływ badanych leków
na szybkość rozbudowy skrzepu (czas CFT, kąt α) oraz jego stabilizację i elastyczność (MCF, G) [Trzebicki et al. 2009]. Parametry te można odczytać z
przedstawionych wykresów, ale prezentowane są też w sposób liczbowy i wyliczone wartości średnie zestawiono w Tabeli 1. Badane związki wpływają na
czas powstawania skrzepu (CT), jego amplitudę (MCF) czy siłę sprężystości
skrzepu (G). W przypadku oligomycyny ma miejsce nieznaczne skrócenie
czasu krzepnięcia, które staje się coraz bardziej widoczne wraz ze wzrostem
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stężenia, a w przypadku wysokich stężeń także osłabienie amplitudy skrzepu
i jego siły elastyczności. Podobne działanie wykazuje dinitrofenol, co sugeruje,
że takie skrzepy mają mniej zwartą strukturę i wykazują mniejszą stabilność.
W badaniach na pacjentach, u których wykazano znacznie większe usieciowanie skrzepu (rozbudowana struktura i zwiększona gęstość) obserwuje się
także wyższe wartości amplitudy i siły skrzepu rejestrowane metodą tromboelastometryczną [Rusak et al. 2014; Tomasiak-Łozowska et al. 2016]. Analogicznie mniejsze wartości amplitudy będą odpowiadały znacznie słabszemu
usieciowaniu skrzepu, co powinno wpływać ma jego podatność na fibrynolizę
i retrakcję. W celu potwierdzenia tych założeń wykonano badania kinetyki
retrakcji, określając objętość zajmowaną przez skrzep w obecności badanych
związków względem czasu.
Tabela 1. Wpływ badanych związków na wartości parametrów zarejestrowanych
przez tromboelastometr.
Kontrola

CT (s)

CFT (s)

α (°)

MCF (mm)

G (dyn/cm2)

295 ± 32

87 ± 25

70.0 ± 4.6

63.0 ± 5.7

8597 ± 2141

Deoxyglukoza 10 mM

306 ± 29

92 ± 18

70.0 ± 3.8

63.4 ± 4.2

8764 ± 1876

Oligomycyna 10 µM

288 ± 31

94 ± 23

68.8 ± 4.2

63.8 ± 3.7

8965 ± 1708
7658 ± 1975 *

Oligomycyna 100 µM

242 ± 32 *

79 ± 17

72.5 ± 4.1

61.6 ± 3.8

Oligo 100 + deoxygl

273 ± 25

84 ± 18

68.4 ± 3.7

59.8 ± 3.6 *

6810 ± 1642 *

Oligomycyna 250 µM

228 ± 35 *

81 ± 16

69.8 ± 3.6

60.4 ± 3.4 *

7365 ± 1569 *

DNP 10 µM

298 ± 26

93 ± 24

67.8 ± 3.2

62.5 ± 3.4

7914 ± 1527

DNP 100 µM

252 ± 28 *

82 ± 17

71.2 ± 4.2

64.1 ± 4.5

9105 ± 1794

DNP 100 + deoxygluk

259 ± 27 *

78 ± 18

71.7 ± 3.5

62.4 ± 3.8

8250 ± 1473

DNP 500 µM

223 ± 19 *

69 ± 16*

72.9 ± 4

61.9 ± 4.2

8095 ± 1642

ASA 100 µM

298 ± 29

88 ± 18

69.6 ± 4.3

62.6 ± 3.6

8098 ± 1685

ASA 250 µM

311 ± 26

91 ± 18

68.8 ± 3.9

62.8 ± 3.8

8327 ± 1798

ASA 250 + deoxygluk

306 ± 27

90 ± 19

68.6 ± 4.3

61.9 ± 3.4

7809 ± 1497 *

ASA 1 mM

317 ± 28

93 ± 20

68.4 ± 3.9

62.4 ± 3.7

8209 ± 1745

CT – czas krzepnięcia (od momentu uruchomienia pomiaru do powstawania pierwszych włókien fibryny, CFT – czas formowania skrzepu – od momentu jego powstania do osiągnięcia amplitudy 20 mm; kąt α - określający kąt nachylenia stycznej
krzywej powstawania skrzepu, im wyższa wartość tym szybciej zachodzi rozbudowa
skrzepu, MCF – amplituda skrzepu określająca jego wytrzymałość, G – siła elastyczności skrzepu; * P < 0,05
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Jak pokazano na Rys. 3 oligomycyna, wraz ze wzrostem stężenia opóźnia
postęp retrakcji, powstałe skrzepy zajmują znacznie większą objętość w porównaniu do prób kontrolnych. Dla przykładu skrzepy w obecności 100 µM
oligomycyny po 30 - 60 minutach zajmują powierzchnię prawie o 20% większą w porównaniu do kontroli. Warto podkreślić, że nawet 8% różnica
w objętości zakrzepu, który wypełnia światło naczynia krwionośnego, może
nieść ze sobą znaczące komplikacje w przepływie krwi. W badaniach eksperymentalnych wykazano, że zmniejszenie średnicy przepływu przez zakrzep
o połowę powoduje 16-krotny spadek przepływu krwi. W tych samych badaniach stwierdzono, że zmniejszenie objętości zajmowanej przez zakrzep z 56
% do 48 % powoduje wzrost objętości przepływającej krwi o ok. 30 % [Peshkova et al. 2017]. Co prawda użyte w tym przypadku stężenie jest kilkaset razy
wyższe niż te, które wykazują zdolność do hamowania produkcji ATP w komórkach nowotworowych (0,1 µg/ml ~ 0,14 µM) [Ruas et al. 2016] i wydaje
się mało prawdopodobne, aby mogło to mieć znaczenie kliniczne.

Rys. 3. Wpływ oligomycyny (oligo, 10 – 100 µM) i 2-deoxyglukozy (deoxy, 10 mM)
na kinetykę retrakcji skrzepu [źródło: opracowanie własne]. * p<0,05; **p<0,01

Na uwagę zasługuje fakt, że w obecności inhibitora glikolizy jakim jest
2-deoxyglukoza, oligomycyna hamuje retrakcje w znacznie niższych stężeniach. Podobną sytuację obserwuje się w przypadku dinitrofenolu (Rys.
4), czy aspiryny (Rys. 5). Substancje te nawet w wysokich stężeniach nie
17
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wpływają na przebieg retrakcji, jednak w połączeniu z 2-deoxyglukozą wykazują działanie opóźniające retrakcję. Niska skuteczność inhibitorów oddychania mitochondrialnego może wynikać z faktu, że w przypadku zahamowania
produkcji energii na drodze mitochondrialnej, płytki przekierowują znacznie
większe zasoby na inne szlaki pozyskiwania ATP, głównie glikolizę. Wykazano, że umieszczenie płytek w środowisku pozbawionym tlenu lub użycie
inhibitorów oddychania mitochondrialnego (cyjanek, antymycyna) przyczynia się do nasilenia glikolizy [Aibibula et al. 2018; Guppy et al. 1995].
Zjawisko to określane mianem efektu Pasteura wskazuje, że w płytkach krwi
mitochondrialne oddychanie i glikoliza są ze sobą ściśle funkcjonalnie powiązane i zablokowanie jednego z nich powoduje stymulację drugiego. Dlatego
też aby ocenić wpływ badanych związków na hamowanie produkcji energii
w płytkach dodatkowo powinno się wykorzystać 2-deoxyglukozę (10 mM),
która hamując szlaki glikolityczne nie pozwala na wykorzystanie cząsteczki
glukozy do wytworzenia niewielkich ilości ATP. Jak pokazano na Rys. 3-5,
w przypadku zahamowanej glikolizy już znacznie niższe stężenia badanych
substancji mogą upośledzać przebieg retrakcji, a w konsekwencji nasilać ryzyko wystąpienia powikłań zatorowo-zakrzepowych. Co istotne, pomimo faktu
że niektóre z badanych związków wykazują nieznaczne nasilenie stanów prozakrzepowych (co widoczne jest poprzez skracanie czasu CT, czy wzrost α lub
MCF), to obecność deoksyglukozy nie wpływa na przebieg procesu krzepnięcia (tabela 1, Rys. 2B).
Kwas acetylosalicylowy jest jednym z najpopularniejszych leków stosowanych w profilaktyce przeciwzakrzepowej, a przedstawione tutaj wyniki wykazują, że nawet w stężeniach przekraczających dawki terapeutyczne (typowe
stężenie aspiryny we krwi człowieka nie przekracza 0,02 mM, a maksymalnie
< 0,25 mM) [Chhonker et al. 2016]) nie wpływa on w żaden sposób na przebieg retrakcji. W tym przypadku energia uzyskana w procesie glikolizy pozwala na zachowanie funkcjonalności płytek i prawidłowy przebieg retrakcji.
Jednak w obecności substancji, które dodatkowo mogą ograniczać produkcję
energii, jak pokazano na Rys. 5 może dojść do ograniczenia finalnego etapu
hemostazy jakim jest retrakcja. W konsekwencji możemy oczekiwać, że antyzakrzepowe właściwości aspiryny będą osłabiane, a niepożądane działanie
sprzyjające krwotokom (powikłaniom krwotocznym) może uleć zwiększeniu.
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Ryc. 4. Wpływ dinitrofenolu (100 – 500 µM) i 2-deoxyglukozy (10 mM) na kinetykę
retrakcji skrzepu [źródło: opracowanie własne]. * p<0,05.

Rys. 5. Wpływ aspiryny (ASA, 0,25 – 1 mM) i 2-deoxyglukozy na kinetykę retrakcji
skrzepu [źródło: opracowanie własne]. * p<0,05, ** p<0,01.
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Podsumowanie
Zastosowanie inhibitorów oddychania mitochondrialnego w przypadku
płytek nie wpływa znacząco na ich funkcje, bowiem braki w dostępności ATP
mogą być rekompensowane przez nasiloną glikolizę. Jednoczesne zablokowanie obu szlaków pozyskiwania energii doprowadza jednak do dysfunkcji tych
komórek, co może być przyczyną zaburzonej hemostazy i zwiększać ryzyko
wystąpienia powikłań zatorowo-zakrzepowych. Na szczególną uwagę powinny zasługiwać leki, które mogą wpływać na produkcję energii i są stosowane
w terapii chorób gdzie dochodzi do dysfunkcji mitochondriów. Wiele substancji leczniczych stosowanych w terapii doprowadza do ograniczenia aktywności metabolicznej komórek, co można też odnieść do zaburzeń krzepnięcia.
W przebiegu choroby nowotworowej często obserwuje się stan nadkrzepliwości, a zastosowane leczenie może doprowadzać jeszcze do jego nasilenia.
Niewykluczone, że wynika to z ograniczenia produkcji energii w płytkach, co
w konsekwencji przyczynia się do upośledzenia retrakcji i sprzyja zwiększeniu
ryzyka wystąpienia incydentów zatorowo - zakrzepowych.
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THE EFFECT OF MITOCHONDRIAL INHIBITORS
ON CLOT RETRACTION
Summary: Pharmacotherapy has many benefits, but many medications also
have an adverse effects. The effects on mitochondrial energy production are
not always advisable actions. Using blood from healthy volunteers, the influence of oligomycin, 2,4-dinitrophenol (DNP) and acetylsalicylic acid (aspirin)
on the functions of blood platelets, which are the cells with quite intensive
energy metabolism, has been shown. The most energy-dependent response of
platelets is clot retraction (reduction of clot volume), so disturbances in ATP
availability should be most pronounced in this process. It has been shown
that the tested compounds have a slight effect on the retraction process, however, in the presence of deoxyglucose (an inhibitor of glycolysis), the studied process is clearly impaired. The tested substances have a slight influence
on the kinetics of the clotting process (not detectable in typical coagulation
tests). Therefore, interactions of drugs-inibited mitochondrial energy production and clot retraction may increase the risk of thromboembolic events, even
if such compounds have previously been shown not affects blood clotting.
Keywords: blood platelets, clot retraction, hemostasis, mitochondria, aspirin,
oligomycin.
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OPAKOWANIE PRODUKTÓW
LECZNICZYCH DOSTĘPNYCH BEZ
RECEPTY JAKO DETERMINANT
WYBORU PRODUKTU PRZEZ
STARSZYCH KONSUMENTÓW2

Streszczenie: Badania dowodzą, że opakowanie wpływa na podejmowanie
decyzji zakupowych. Ze względu na okoliczności dokonywania zakupu oraz
kategorie zakupywanego produktu poszczególne elementy opakowania będą
przybierały mniejsze lub większe znaczenie dla kupującego. Nie sposób potraktować produkty lecznicze jako typowe dobro, a seniorów jako typowych,
przewidywalnych konsumentów. Między innymi ze względu na powyższe
identyfikuje się potrzebę dokonywania badań w zakresie czynników wpływających na zakup produktów leczniczych dostępnych bez recepty przez osoby starsze. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących
wpływu poszczególnych cech opakowań produktów leczniczych dostępnych
bez recepty na decyzje nabywcze starszych konsumentów. Badania przeprowadzone zostały za pomocą kwestionariusza ankietowego na terenie całej Polski.
W badaniu wzięło udział 400 respondentów w wieku 60 lat i powyżej.
Słowa kluczowe: opakowanie, konsument, leki OTC, senior, starsi
konsumenci.

Wstęp
Współczesny rynek obfituje w produkty substytucyjne, które zaspokajają
te same potrzeby klientów. Im dobro jest bardziej do siebie zbliżone, tym
mniejsze znaczenie mają racjonalne podstawy wyboru marki. Producenci
Mgr inż., Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek: Zarządzanie i Jakość Produktu.
2
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
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konkurują o miejsce w świadomości klientów. Właśnie w takim otoczeniu,
szczególne znaczenie zyskuje opakowanie produktu. Pozwala ono na zaznaczenie nawet niewielkich różnic pomiędzy produktami substytucyjnymi, kształtuje wrażenie o unikalności. Wzrost znaczenia komunikacyjnej, promocyjnej
roli opakowania wynika także ze zmiany oczekiwań konsumentów. Przestały
się one koncentrować wokół niskiej ceny ekonomicznej opakowania ale coraz
częściej dotyczą cech wyglądu zewnętrznego, komfortu, niezawodności, atrakcyjności oraz funkcjonalności3.
Wzory konsumpcji, determinanty decyzji zakupowych są różnorodne
w zależności od grupy konsumentów. Na rynku produktów farmaceutycznych znaczącą grupę docelową stanowią seniorzy. Badania przeprowadzone
przez Narodowy Fundusz Zdrowia dowodzą, że aż 1/3 Polaków po 65 roku
życia (16,5 mln) przyjmuje przynajmniej 5 różnych leków dziennie. Z kolei 62,8tys. pacjentów przyjmowało choć w jednym miesiącu w roku 10 lub
więcej substancji przez 80% dni w miesiącu4. Inne badania przeprowadzone
przez Rajska-Neumann A. i in. dowodzą, że 55% badanych zażywa co najmniej 5 leków dziennie, a 11% uczestników badania deklaruje zażywanie co
najmniej 10 różnych leków na dzień. W młodszej grupie badanych jedynie
24% zażywa 5 leków dziennie, a 2% stosuje minimum 10 leków na dzień5.
Starsi konsumenci stanowią wyjątkową grupę konsumentów. Proces starzenia się wpływa na zmianę wzorców konsumpcji, nawyków zakupowych
oraz percepcję produktów opakowanych. Wynikać to z wielu czynników.
Wraz z wiekiem zachodzą zmiany w mózgu, w obrębie inteligencji płynnej.
Następuje osłabienie możliwości poznawczych, co w konsekwencji powoduje
ograniczenie ilości i jakości informacji dostarczanych z zewnątrz6. Badania potwierdzają, iż aktywność poznawcza konsumentów w wieku senioralnym jest
średnio o 30% niższa niż ma to miejsce w przypadku osób młodych. Seniorzy
wykazują trudności ze zbieraniem i przetwarzaniem nowych informacji oraz

Ciechomski W., Opakowanie jako instrument promocji [w:] „LogForum”, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2008, nr 4.
4
Raport Narodowego Funduszu Zdrowia (2020), NFZ o Polipragmazji.
5
Rajska-Neumann A., Wieczorowska-Tobis K., Mossakowsska M., Skalska A., Ślusarczyk P.,
Świech M., Grodzicki T., Farmakoterapia u osób starszych w Polsce, Polsenior, Aspekty medyczne,
psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce [w:] Mossakowska M.,
Więcek A., Błędowski P., Temdia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2012, s.379-393.
6
Świtała M., Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
3
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potrzebują więcej czasu na naukę i kształtowanie nowych umiejętności7. Wyjątkowość opisywanej grupy konsumenckiej podkreśla również fakt, iż seniorzy stanowią grupę silnie heterogeniczną. Starzenie się jest bowiem procesem
nieuchronnym ale silnie zróżnicowanym, sposób jego postępowania stanowi
cechę indywidualną dla każdego człowieka.
Przegląd literatury przedmiotu
Według badań Grzybowskej-Berezińskiej i Żuchowskiego8 aż 60% respondentów uważa, iż opakowanie przyczynia się do podjęcia decyzji zakupowej. W zależności od charakteru i okoliczności dokonywania zakupu różne
elementy opakowania będą przybierały najważniejsze znaczenie. W przypadku gdy decyzje zakupowe podejmowane są pod wpływem impulsu lub rutynowo ale pod presją czasową największy wpływ na zakup będą miały elementy strukturalne i graficzne opakowania. W czasie dokonywania zakupów
rutynowych przez konsumentów rola opakowania sprowadza się do identyfikacji marki, pomocy w odnalezieniu wybranego produktu pośród produktów substytucyjnych. W sytuacjach wysokiego zaangażowania konsumenta
największe znaczenie przyjmują informacje dostępne na produktach, które
pozwalają na wnikliwą analizę i poznanie produktu9. Istnieje stosunkowo
niewiele publikacji dotyczących wpływu opakowania produktów leczniczych
na wybory rynkowe starszych konsumentów oraz ich potrzeb i wymagań
w kontekście realizacji funkcji użytkowej. Niektóre z badań rynku przeprowadzonych przez firmy marketingowe wykonanych zostało na prywatne zlecenie
przedsiębiorstw i ich wyniki nie podlegają ujawnieniu.
Funkcja komunikacyjna realizowana przez opakowanie, dokonuje się
głównie poprzez celowo nadaną mu warstwę wizualną oraz wrażenia dotykowe, smakowe, słuchowe i węchowe. Warstwa wizualna opakowania jednostkowego produktu konsumpcyjnego stanowi nośnik zakodowanych w określony sposób komunikatów znaczeniowych tworzących tzw. kod opakowania.

7
Niezgoda A., Jerzyk E., Seniorzy w przyszłości na przykładzie rynku turystycznego [w:] G. Rosa,
A. Smalec, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 777, Problemy zarządzania, finansów i marketingu, nr 32, 2013r.
8
Grzybowska- Berezińska M., Żuchowski I, Reklama – wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła
Ekonomiczno-Społeczna w Ostoręce, Ostoręka 2009.
9
Silayoi P., Speece M., Packaging and Purchase Decision, An Exploratory Study on the Impact of
Involment Level and Time Pressure, “British Food Journal”, vol. 106, nr 8, 2004r.
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Ten z kolei wyraża się poprzez kształt, formę konstrukcyjną, materiał opakowaniowy, wielkość, rodzaj zamknięcia, barwę, grafikę oraz napisy10.
Szczegółowe badania uwzględniające tematykę wpływu opakowania na
decyzje zakupowe starszych konsumentów uwzględniające możliwości zapamiętywania przez nich określonych treści oraz grafiki umieszczanej na opakowaniach przeprowadził Pradeep w 2011 r. Analiza uzyskanych wyników
potwierdziła zasadność ograniczenia elementów grafiki oraz zdobnictwa liter
na opakowaniach dedykowanych dla osób starszych. Według autora nadmiar
tych elementów może wpływać niekorzystnie na zdolność odczytania oraz
zrozumienia informacji przez osoby starsze11.
W celu oceny czytelności opakowania przez osoby starsze zostały wykonane badania z wykorzystaniem eyetrackera w Polsce. Grupą badaną było
60 osób w wieku powyżej 60 lat. Przedmiotem badania były wybrane marki
mleka. Z badań wynika, iż osoby starsze mają problem z odczytaniem oraz
zrozumieniem informacji podstawowych zawartych na opakowaniu produktu spożywczego12. Niestety w literaturze istnieje deficyt tożsamych badań
przeprowadzonych dla produktów leczniczych dostępnych bez recepty, choć
możliwe zaburzenia występujące w ich percepcji mogą prowadzić nawet do
uszczerbku na zdrowiu.
Z kolei badania neurofizjologiczne przeprowadzone przez Mather, Canli
i English dowodzą, że osoby starsze są szczególnie podatne na bodźce emocjonalne. Obraz wzbudzający emocje pozytywne wywoływały większy poziom
pobudzenia niżeli miało to miejsce w przypadku obrazów wzbudzających
emocje negatywne. Nie stwierdzono tożsamych powiązań w młodszych grupach badanych13.
W kontekście kształtu opakowania należy zauważyć, iż seniorzy mają
niejednokrotnie problem z zdolnościami manipulacyjnymi. Opakowania
uwzględniające potrzeby osób starszych powinny cechować się dużą ergonomicznością, być łatwe do uchwycenia, otwarcia oraz zamknięcia14.

10
Świda J, Migała-Warchol A., Ograniczenia funkcji komunikacyjnej opakowań produktów
spożywczych użytkowanych przez starszych konsumentów, [w:] „Modern management review”,
MMR, vol. XXI, nr 3, s. 183-197, 2016r.
11
Pradeep A.K., Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzedaży, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.
12
Tamże.
13
Mather M., Canli T., English T., Amygdala Responses to Emotionally Valenced Stimuli in
Older and Younger Adults [w:] „Psychological Science”, nr 15, 2004r.
14
Świda J., Zachowania rynkowe starszych konsumentów z punktu widzenia projektowania warstwy wizualnej opakowań, Zeszyty naukowe UEK, s.918: 105-118, Kraków 2013.
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Roullet i Droulers w 2005r. przeprowadzili badania dotyczące wpływu barw użytych na opakowaniach leków na wyobrażenia nabywców.
Przeprowadzone analizy dowiodły, iż opakowania w barwie czerwonej,
brązowej oraz szarej kojarzone są w przeciwieństwie do barw: niebieskiej,
zielonej i żółtej, z zastosowaniem do ciężkich chorób. Co więcej opakowania z zastosowaniem barwy brązowej i czerwonej zostały skojarzone z wyższą ceną, silniejszym działaniem, niż opakowania zielone, pomarańczowe
czy żółte. Ciemne kolory powodowały przekonanie, iż produkt leczniczy
będzie działał szybciej. Nie wykazano jednak związku zastosowanych barw
z konkretnymi klasami terapeutycznymi. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 150 Europejczyków. Znaczenie barw jest więc bardzo duże
w budowaniu wyobrażenia o produkcie. Tym bardziej istotne wydaje się być
w grupie osób starszych, gdyż barwa jest jednym z elementów najłatwiej odczytywalnych w przypadku osłabionego zmysłu wzroku15.
Inne badania dotyczące oceny wpływu opakowania leku dostępnego bez
recepty na konsumentów w ocenie samych nabywających zostały przeprowadzone przez Alagala, Bagbi i Shaleye w 2018 r., w porcie Nigerii. Grupą badanych byli turyści zaopatrujący się w aptece. Według respondentów
przeszło 68% deklaruje, że kolor opakowania ma wpływ na wybór produktu. Niespełna 90% uczestników badania jest przekonanych, iż barwa i kształt
opakowania znacznie wpływają na identyfikację leku oraz jego odróżnienie
od produktów substytucyjnych. Kolejnym wartym przytoczenia aspektem
jest wpływ tła zastosowanego na opakowaniu lub materiału opakowaniowego
na postrzeganie jakości produktu. Oceniający potwierdzili prawdziwość tezy
w odniesieniu zarówno do pierwszego jak i drugiego elementu opakowania
(tło 84,6%, materiał opakowaniowy 68%)16.
Aspekt opakowań inteligentnych w branży farmaceutycznej przeanalizowała Ankiel i Kosiór17. Przeprowadzona przez Autorki analiza była ukierunkowana na identyfikację korzyści jakie przyniosą pacjentom nowoczesne opakowania. Badani wytypowali za ważne lub raczej ważne cechy opakowania takie
jak: wpływ na ochronę leku (95,8%), zwiększenie bezpieczeństwa przechowywania leku (91,6%), poprawa jakości produktu (82,9%), poprawa jakości
Roullet B., Droulers O., Pharmaceutical Packaging Color and Drug Expectancy [w:] „Advances in Consumer Research”, vol. 32, 2005r.
16
Alagala MB, Bagbi BM and Shaleye AB, Impact of pharmaceutical packaging on consumer
buying behaviour of otc drugs in port harcourt, Nigeria, [w:] “The Pharma Innovation Journal”
No. 7, 2018r.
17
Ankiel M., Kosiór M., Wyznaczniki innowacji opakowaniowych produktów farmaceutycznych
[w:] „Handel wewnętrzny” nr 4, 2018r z.
15
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aplikacji leku (89,7%), wpływ na poprawę przekazu informacji medycznej
(84%), poprawa estetyki opakowania oraz prezentacja wizerunku jego marki (56,3%). Przytoczone wyniki badań w jednoznaczny sposób sugerują, iż
wprowadzenie opakowań inteligentnych daje realną szansę na wyróżnienie
produktu leczniczego. Stosowanie opakowań inteligentnych odpowiada na
niezrealizowane potrzeby konsumentów-pacjentów.
Pomimo wielowątkowości problematyki roli opakowania jako jednego
z najskuteczniejszych narzędzi komunikacji marketingowej oraz stymulatora
decyzji zakupowych, w poszczególnych pracach tematyka ta jest przedstawiana w sposób selektywny. Przeprowadzone dotychczas studia literatury przedmiotu wskazały na potrzebę podjęcia badań własnych w celu wskazania roli
i znaczenia opakowań produktów leczniczych OTC uwzględniających potrzeby i oczekiwania osób starszych.
Celem podjętych badań naukowych była próba identyfikacji cech opakowania produktu leczniczego dostępnego bez recepty wpływających na podejmowanie decyzji zakupowych przez osoby starsze.
Metodologia
Badanie miało charakter ilościowy i zrealizowane zostało na podstawie
kwestionariusza ankietowego. Pytania miały charakter zamknięty. Badanie
oparto na technice internetowego wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview).
W trakcie wypełniania ankiety respondenci samodzielnie odczytywali z ekranu treść pytań i udzielali odpowiedzi, które w czasie rzeczywistym zapisywane
były na serwerze.
Udział w badaniu wzięło 400 respondentów – osób w wieku 60 lat
i więcej dobranych w sposób kwotowy. Rozkład próby kontrolowano równocześnie pod względem płci, wieku i województwa zamieszkania. W badaniu
wzięło udział 236 kobiet oraz 161 mężczyzn. Znacząca większość ankietowanych (58,25%) stanowili seniorzy z średnim wykształceniem. Ankietowani reprezentowali cztery grupy wiekowe: 60-65 lat (51%), 66-70 lat (22%),
71-75 lat (8%) oraz powyżej 75 lat (19%). Rozkład próby badawczej został
przedstawiony w tabeli 1.
Seniorzy w badaniu zostali zapytani o 3 kluczowe z punktu widzenia
pracy kwestie: czynniki ważne podczas dokonywania zakupu leków OTC,
istotność cech opakowania wpływających na wybór produktów leczniczych
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dostępnych bez recepty oraz wymagania stawiane tym produktom oraz ich
opakowaniom.
Tabela 1. Rozkład próby badawczej względem płci, wieku i województwa
zamieszkania
Łącznie (N=400)

Parametr
Płeć

Kobieta

239 (59,75%)

Mężczyzna

161 (40,25%)

Podstawowe

13 (3,25%)

Zawodowe

56 (14,00%)

Średnie

233 (58,25%)

Wyższe licencjackie/inżynierskie

25 (6,25%)

Wyższe magisterskie

73 (18,25%)

60-65 lat
66-70 lat
71-75 lat

204 (51,00%)
89 (22,25%)
32 (8,00%)

Powyżej 75 lat

75 (18,75%)

Wieś
Miasto do 50 tys.

68 (17,00%)
104 (26,00%)

Wykształcenie

Wiek

Miejsce zamieszkania

Miasto od 50 do 100 tys.

70 (17,50%)

Miasto od 100 do 300 tys.
Miasto powyżej 300 tys.

70 (17,50%)
88 (22,00%)

Pd-Zachodni

43 (10,75%)

Północny

58 (14,50%)

Region

Wschodni

70 (17,50%)

Pn-Zachodni

63 (15,75%)

Centralny

85 (21,25%)

Południowy

81 (20,25%)

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza wyników
Pierwszy aspekt, o który zostali zapytani starsi konsumenci odnosi się
do czynników ważnych podczas dokonywania zakupu produktów leczniczych
dostępnych bez recepty. Badania wykazały, iż dla uczestników badania najważniejszymi czynnikami skłaniającymi do zakupu leków OTC jest: rekomendacja lekarza lub farmaceuty (bardzo ważne lub ważne dla ponad 78%
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badanych), promocja (bardzo ważne lub ważne dla ponad 67% badanych)
oraz cena produktu (bardzo ważne lub ważne dla ponad 63% badanych).
Najmniej istotne dla seniorów okazały się: reklama w środkach masowego
przekazu (nieważne lub mało ważne dla ponad 66% badanych), rodzaj opakowania (nieważne lub mało ważne dla ponad 46% badanych) oraz jego design
(nieważne lub mało ważne dla ponad 57% badanych). Zestawienie wyników
dotyczących pytania pierwszego zostało zaprezentowane w tabeli 2.
Tabela 2. Czynniki ważne podczas dokonywania zakupu produktów leczniczych
dostępnych bez recepty

Źródło: Opracowanie własne.

Kolejny aspekt oceniany przez starszych konsumentów dotyczył istotności cech opakowania wpływających na wybór leków OTC. Badania wykazały, że dla seniorów najistotniejszymi elementami opakowania wspomnianej
grupy leków jest: bezpieczeństwo produktu i użytkownika (bardzo ważne lub
ważne dla ponad 88% badanych), ekonomiczność opakowania (bardzo ważne
lub ważne dla ponad 82% badanych) oraz jego informacyjność (bardzo ważne
lub ważne dla ponad 68% badanych). Cechy opakowania najmniej znaczącej
dla tzw. srebrnych klientów w odniesieniu do leków dostępnych bez recepty
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to: wzornictwo opakowania (nieważne lub mało ważne dla ponad 45% badanych), ekologiczność opakowania (nieważne lub mało ważne dla niespełna
16% badanych) oraz jego odporność (nieważne lub mało ważne dla ponad
12% badanych). Zestawienie wyników dotyczących pytania drugiego zostało
zaprezentowane w tabeli 3.
Tabela 3. Istotność cech opakowania wpływających na wybór produktu leczniczego
dostępnego bez recepty

Źródło: Opracowanie własne.

Ostatni aspekt, o którego ocenę zostali poproszeni ankietowani koncentruje się na wymaganiach dotyczących zarówno produktów jak i opakowań
produktów leczniczych dostępnych na rynku bez recepty. Z badań wynika,
że najważniejszymi cechami dla respondentów jest bezpieczeństwo produktu
i użytkownika (bardzo ważne lub ważne dla ponad 90% badanych), ekonomiczność produktu (bardzo ważne lub ważne dla niespełna 80% badanych)
oraz informacyjność opakowania (bardzo ważne lub ważne dla ponad 70%
badanych). Ciekawym wydaje się być również fakt, że żaden z respondentów
nie określił pierwszych z dwóch wymienionych czynników jako nieważnych.
W odniesieniu do informacyjności opakowania jako cechę nieważną określiło
ją niespełna 2% badanych. Przeciwnie jako najmniej ważne respondenci wytypowali następujące cechy: ekologiczność produktu (nieważne lub mało ważne
dla ponad 18% badanych), zróżnicowanie oferty produktowej (nieważne lub
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mało ważne dla niespełna 14% badanych) oraz dostępność produktów w różnorodnych opakowaniach (nieważne lub mało ważne dla ponad 17% badanych).
Zestawienie wyników dotyczących ostatniego pytania zostało zaprezentowane
w tabeli 4.
Tabela 4. Wymagania dotyczące produktów leczniczych i ich opakowań dostępnych
bez recepty

Źródło: Opracowanie własne.

Dyskusja
Wyłonione w ramach badań najważniejsze uświadomione czynniki, którymi kierują się seniorzy przy zakupie leków tj. rekomendacja lekarza lub
farmaceuty, promocja oraz cena produktu świadczą, o wyjątkowości grupy
badanych oraz przedmiotu badań. Ze względu na fakt, iż produkty lecznicze
mają bezpośredni wpływ na zdrowie, a nawet życie pacjentów-konsumentów
niezmiernie istotne okazało się odpowiednie ich dobranie do konkretnego
przypadku, co z kolei przekłada się na największą rolę lekarzy oraz farmaceutów. Ważność determinantów takich jak promocja oraz cena wynika z faktu
ograniczonej zasobności grupy seniorów. Z przeprowadzonych badań można
wyłonić również wniosek, iż opakowanie nie stanowi istotnego czynnika wyboru produktu leczniczego dla starszych konsumentów. Należy jednak być
ostrożnym w interpretacji tego wyniku ze względu na fakt, że opakowanie
w dużym stopniu oddziałuje na kupujących w sposób nieuświadomionykonieczne jest przeprowadzenie dalszych badań w tym aspekcie.
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W dalszym etapie badania wykazały, że dla seniorów najistotniejszymi
elementami opakowania leków dostępnych bez recepty jest bezpieczeństwo
produktu i użytkownika, ekonomiczność opakowania oraz jego informacyjność. Wyniki te wydają się być spójne z przywołanymi wynikami badań uzyskanymi przez Ankiel i Kosiór. Co więcej, tak wysoki udział informacyjności
w ocenie opakowań może sugerować, iż zakup produktów leczniczych należy
do zakupów wysoko angażujących klienta. Czynniki te powtórzyły się w wynikach dotyczących wymagań seniorów w stosunku do opakowań i produktów
leczniczych OTC. Warto zwrócić również uwagę na fakt, że seniorzy bardzo
nisko oceniają aspekt ekologiczności opakowań, być może jest to aspekt warty
przeprowadzenia dodatkowych badań.
Główne wnioski z badań
Determinanty zakupowe produktów leczniczych dostępnych bez recepty
przez seniorów koncentrują się wokół: rekomendacji lekarza lub farmaceuty,
promocji oraz ceny. Najważniejsze elementy opakowania leków to w ocenie
starszych konsumentów bezpieczeństwo produktu i użytkownika, ekonomiczność oraz informacyjność.
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ZASTOSOWANIE BIAŁEK SERWATKOWYCH ...

PACKAGING OF OVER-THE-COUNTER MEDICINAL
PRODUCTS AS THE DETERMINANT OF PRODUCT
CHOICE OF OLDER CONSUMERS
Summary: Research shows that packaging influences purchasing decisions.
Due to the circumstances of the purchase and the categories of the purchased
product, individual elements of the packaging will be more or less important
for the buyer. It is impossible to treat medicinal products as typical good and
seniors as typical, predictable consumers. Due to the above, inter alia, the
need to conduct research on the factors influencing the purchase of over-the-counter medicinal products by the elderly is identified. The aim of the article
is to present the results of research on the impact of individual characteristics
of the packaging of over-the-counter medicinal products on the purchasing
decisions of older consumers. The research was carried out using a questionnaire throughout Poland. 400 respondents aged 60 and over participated in
the study.
Keywords: packaging, consumer, OTC drugs, senior, older consumers.
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Streszczenie: Kwas chlorogenowy (CGA), będący przedstawicielem kwasów fenolowych, jest związkiem biorącym udział w procesach naprawczych
i adaptacyjnych organizmu ludzkiego, działa także profilaktycznie i leczniczo. Wyniki dostępnych w literaturze badań in vivo i in vitro pokazują,
że kwas ten może być przydatny jako potencjalny chemioterapeutyk lub lek
chemoprewencyjny w złożonej terapii przeciwnowotworowej. Celem pracy
było zbadanie wpływu kwasu chlorogenowego na ładunek powierzchniowy
błon komórek jelita grubego linii DLD-1 oraz fosfatydylocholinowych błon
liposomalnych. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem metody elektroforetycznego rozpraszania światła (ELS). Wykazano, że po potraktowaniu zarówno komórek jak i liposomów kwasem chlorogenowym, wartości ładunku
powierzchniowego błon zmieniały się w stosunku do układów kontrolnych.
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Wstęp
Błony biologiczne pełnią szereg istotnych funkcji, m.in. organizują przestrzennie komórkę, umożliwiają jej kontakt ze środowiskiem zewnętrznym,
biorą udział w transporcie, odbierają i przewodzą bodźce. Wszelkie zaburzenia
w funkcjonowaniu błon mogą skutkować powstawaniem stanów patologicznych, w tym kancerogenezy. Zmiany we właściwościach biofizycznych błon
w przypadku komórki prawidłowej przekształcającej się w nowotworową
związane są z zaburzeniami jej właściwości, głównie elektrycznych, co prowadzi do dezorganizacji transportu błonowego[1]. Z uwagi na szczególne znaczenie błony w procesie nowotworowym, istotny jest rozwój badań dotyczących
wpływu bioaktywnych związków o właściwościach przeciwnowotworowych
na właściwości elektryczne błon lipidowych.
Kwas chlorogenowy w diecie człowieka pełni funkcję aktywnego biologicznie polifenolu, któremu przypisywanych jest wiele ważnych ról terapeutycznych. Szczególnie istotne jest działanie przeciwutleniające tego fenolokwasu silnie związane ze zdolnością przeciwnowotworową wynikającą z jego
budowy molekularnej[2]. Rak jelita grubego jest trzecim najczęściej diagnozowanym nowotworem na świecie i drugim w kolejności powodem zgonów
wśród pacjentów onkologicznych[3]. Stosowanie diety bogatej w warzywa,
owoce i błonnik pokarmowy w znacznym stopniu może obniżyć ryzyko zachorowania na tę chorobę. Modelem kluczowym w badaniach przedklinicznych nad nowotworami są linie komórkowe. Te wyselekcjonowane z guza
nowotworowego hodowle komórek są zdolne do nieograniczonego wzrostu
i w większości mogą być hodowane w ilościach praktycznie nieskończonych.
Wykorzystanie linii komórkowych umożliwia lepsze poznanie i zrozumienie
mechanizmów odpowiadających za progres nowotworu [4]. Naturalne błony stanowią bardzo złożone struktury, dlatego też powszechne jest wykonywanie eksperymentów z zastosowaniem układów je modelujących, m. in.
liposomów.
Celem pracy jest przedstawienie wiadomości na temat budowy, występowania oraz farmakokinetyki kwasu chlorogenowego, a także zbadanie wpływu tego fenolokwasu na powierzchniową gęstość ładunku błon naturalnych
(komórki jelita grubego linii DLD-1) oraz modelowych (liposomy fosfatydylocholinowe) w funkcji pH roztworu elektrolitu.
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Część teoretyczna (przegląd literatury)
Kwasy fenolowe (fenolokwasy) są rozpowszechnionymi w świecie roślin
związkami o zróżnicowanej strukturze chemicznej i właściwościach. Liczne
doniesienia literaturowe wskazują na ich pozytywne oddziaływanie na zdrowie człowieka. Jednym z nich jest kwas chlorogenowy (CGA), którego szczególnie bogatym źródłem są ziarna zielonej kawy. W diecie CGA pełni funkcję aktywnego biologicznie polifenolu, któremu przypisywane jest szerokie
działanie terapeutyczne. Niezwykle ważna jest aktywność przeciwutleniająca tego fenolokwasu, z którą silnie związane jest, wynikające z jego budowy
molekularnej, działanie przeciwnowotworowe [2,5,6]. Ze względu na swoje
właściwości zdrowotne CGA w ostatnich latach osiągnął dużą popularność
w środowisku naukowym i stał się obiektem wielu analiz klinicznych oraz
epidemiologicznych. Badania te przyczyniły się do wyjaśnienia i zrozumienia mechanizmów działania fitochemikaliów występujących w produktach
spożywczych. Pozwoliły one także na ustalenie związku pomiędzy sposobem
odżywania się, a stanem zdrowia człowieka [2].
Kwas chlorogenowy –
budowa, występowanie, farmakokinetyka
Kwasy fenolowe zyskują coraz większe zainteresowanie wśród naukowców ze względu na swoje wszechstronne właściwości, w tym przeciwzapalne,
przeciwutleniające, antymutagenne oraz przeciwnowotworowe [7]. W swojej
strukturze fenolokwasy posiadają co najmniej jeden pierścień aromatyczny,
grupę hydroksylową oraz karboksylową. Wśród związków tych można wyróżnić kwasy hydroksybenzoesowe oraz hydroksycynamonowe [8].
Kwas chlorogenowy (rys. 1), zaliczany do kwasów hydroksycynamonowych, jest estrem kwasu kawowego i chinowego. Nazwa systematyczna CGA
to kwas 3-[(3,4-dihydroksycynamoilo)oksy]-1,4,5-trihydroksycykloheksanokarboksylowy, a jego wzór sumaryczny - C16H18O9 [9].
Kwas chlorogenowy występuje w postaci wielu izomerów, np.: kwasu
chlorogenowego (kwas 3-O-kawoilochinowy), kwasu kryptochlorogenowego
(kwas 4-O-kawoilochinowy), kwasu neochlorogenowego (kwas 5-O-kawoilochinowy), kwasu izochlorogenowego A (kwas 3,5-dikawoilochinowy), kwasu
izochlorogenowego B (kwas 3,4-dikawoilochinowy) czy kwasu izochlorogenowego C (kwas 4,5-dikawoilochinowy) - rys. 2.
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Rysunek 1. Struktura kwasu chlorogenowego (opracowanie własne)

Rysunek 2. Wzory izomerów kwasu chlorogenowego (opracowanie własne)

Kwas chlorogenowy jest szeroko rozpowszechniony w liściach i owocach
dwuliściennych [10]. Związek ten obecny jest w jabłkach, owocach pestkowych, owocach jagodowych czy też warzywach kapustnych. CGA występuje
we wszystkich częściach roślin, a także w różnych produktach z nich przygotowywanych, do których należy np. kawa, czarna i zielona herbata oraz yerba
mate.
Zawartość kwasu chlorogenowego w organizmach roślinnych zależna jest od wielu czynników; jego ilość oraz jakość różnić się bowiem może
w zależności od części rośliny,z której pochodzi oraz od jej etapu fizjologicznego. Nie bez znaczenia są też warunki przechowywania i przetwarzania tego
fenolokwasu [11].
Związki fenolowe, w tym także kwas chlorogenowy, są silnymi przeciwutleniaczami, a co za tym idzie ich spożycie przekłada się na wymierne korzyści zdrowotne [12]. Istnieje jednak różnica pomiędzy wchłanianiem tego
kwasu po podaniu dożylnym, a doustnym; w pierwszym przypadku CGA jest
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całkowicie wydalany z organizmu, natomiast w drugim − możliwe jest wchłanianie kwasu w przewodzie pokarmowym. Proces absorpcji fenolokwasu,
w postaci wolnej i rozpuszczalnej w wodzie, zachodzi w górnym odcinku
przewodu pokarmowego, natomiast cząsteczki związanego kwasu (najczęściej
w postaci estrów i glikozydów) dostępne są dopiero w końcowym odcinku
jelita, dzięki aktywności enzymów mikroflory jelitowej. Tam dochodzi do
zhydrolizowania niewchłoniętych cząsteczek kwasu chlorogenowego do kwasu kawowego i kwasu chinowego. Następnie kwas kawowy ulega dehydroksylacji do kwasów 3-hydroksyfenylopropionowego oraz benzoesowego. Ten
drugi przekształca się w kwas hipurowy i jest wydalany wraz z moczem [2,13].
Ze względu na duże rozpowszechnienie kwasu chlorogenowego
w diecie człowieka obserwuje się ciągły wzrost zainteresowania tym związkiem
wśród badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe. CGA jest szczególne interesujący ze względu na swoje właściwości - nie tylko przeciwutleniające czy przeciwnowotworowe, ale także przeciwcukrzycowe, przeciwzapalne,
hipotensyjne. Kwas chlorogenowy posiada zdolność do wymiatania wolnych
rodników oraz zapobiegania procesom utleniania, na co duży wpływ ma obecność w jego budowie grup hydroksylowych. Badania wskazują na znaczne
obniżenie dwóch biomarkerów stresu oksydacyjnego w moczu po spożywaniu
pokarmów z kwasem chlorogenowym [9]. Natomiast właściwości przeciwcukrzycowe tego fenolokwasu związane są ze zmniejszonym wchłanianiem
glukozy z przewodu pokarmowego (dane literaturowe sugerują, że CGA
ogranicza wchłanianie glukozy nawet o 80%), oraz wpływem na metabolizm
węglowodanów: hamując glukozo-6-fosfatazę doprowadza do zaburzenia
glukoneogenezy (enzymatyczne przekształcanie niecukrowych prekursorów
w glukozę) i glikogenolizy (glikogen  glukoza). Dodatkowo w badaniach
na zwierzętach wykazano, że u myszy otrzymujących CGA obserwowano obniżony poziom glukozy na czczo oraz zwiększony poziom glikogenu w mięśniach, w porównaniu do grypy otrzymującej placebo [6].
Należy jednak podkreślić, że po przekroczeniu pewnej dawki, podobnie
jak większość substancji bioaktywnych, CGA może wywierać również negatywne skutki dla zdrowia. Wykazano, że przedawkowanie kwasu chlorogenowego może doprowadzić do niedociśnienia, chorób sercowo–naczyniowych
oraz problemów z reprodukcją [2].
Liczne doniesienia naukowe podkreślają związek między spożywaniem
produktów zawierających kwas chlorogenowy, a obniżonym ryzykiem wystąpienia różnych nowotworów. W oparciu o badania in vitro wykazano właściwości antyproliferacyjne i cytotoksyczne tego fenolokwasu względem ludzkich
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komórek raka piersi, kości, nerek, płuc oraz okrężnicy [2]. Natomiast badania in vivo dowiodły aktywności przeciwnowotworowej CGA względem raka
okrężnicy u szczurów [14]. Warto jednak podkreślić, że kwas chlorogenowy
jest łatwo metabolizowany przez organizm człowieka, co może mieć wpływ na
pogorszenie lub całkowite zniwelowanie jego aktywności przeciwnowotworowej in vitro. Z kolei korzystne działanie in vivo może być wywołane nie samym
związkiem, ale jego metabolitami. Z tego względu więcej informacji na temat
aktywności przeciwnowotworowej CGA można uzyskać na podstawie jego
metabolitów, np. kwasu kawowego. Badania, zarówno in vivo jak i in vitro,
wykazały, że dieta bogata w kwas kawowy działa prewencyjnie w przypadku
chorób nowotworowych, poprzez hamowanie wytwarzania nitrozoamidów i
nitrozoamin; nitrozwiązki te są bowiem jednymi z głównych czynników wywołujących patologie. Właściwości przeciwnowotworowe kwasu kawowego
związane są z działaniem antyoksydacyjnym, które przypisuje się jego strukturze molekularnej z podwójnym wiązaniem w łańcuchu węglowym, dużą liczbą
grup hydroksylowych oraz wolnymi hydroksylami fenolowymi [2,14].
Nowotworowe linie komórkowe jako użyteczne
układy wykorzystywane w badaniach medycznych
Linie komórkowe, czyli wyselekcjonowane z guza nowotworowego
hodowle komórek zdolne do nieograniczonego wzrostu, pełnią ważną rolę
w badaniach procesów fizjologicznych, chorobowych i różnicowaniu poszczególnych komórek. Umożliwia to analizę modyfikacji w budowie, biologii
i strukturze genetycznej komórki w kontrolowanych warunkach [15]. Termin
linia komórkowa to ogólne pojęcie dotyczące konkretnej populacji komórek,
które mogą być hodowane przez długi czas, zachowując przy tym trwałość
pewnych fenotypów i funkcji. Linie komórkowe są najczęściej kolonialne,
co wskazuje na to, że cała populacja wywodzi się z jednej wspólnej komórki
macierzystej.
Linie komórkowe wykorzystywane są w badaniach naukowych jako modele in vitro. Zastosowanie ich gwarantuje uzyskanie jednorodnej populacji
komórek, relatywnie prostą produkcję oraz przeprowadzenie hodowli w sposób ciągły przez dopuszczalną liczbę pasaży zapewniającą dużą liczbę komórek
w krótkim czasie [16].
Linie komórkowe można podzielić na linie komórkowe o określonym
czasie życia oraz linie komórkowe ciągłe. Linie komórkowe o określonym czasie życia dzielą się ograniczoną ilość razy, a następnie ich tempo wzrostu ulega
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osłabieniu i w konsekwencji umierają. Komórki dzielą się zazwyczaj od 20 do
80 razy, a liczba podziałów zależy od konkretnego gatunku czy też warunków
hodowli. Do ciągłych linii komórkowych należą m.in. komórki pochodzące
z guzów nowotworowych; są to komórki o nieograniczonej zdolności podziałów i czasie życia [17,18].
Rak jelita grubego to jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów
złośliwych. Jego przyczyna nie jest do końca poznana, jednak prawdopodobnie na rozwój tego nowotworu ma wpływ współdziałanie czynników dziedzicznych i środowiskowych. Jednym z takich elementów jest dieta typu zachodniego „western diet” − niezwykle uboga w produkty pochodzenia roślinnego
(a co za tym idzie polifenole). Dieta ta charakteryzuje się spożywaniem dużej
ilości kalorii i lipidów, czerwonego mięsa, a także związków zawierających
wielopierścieniowe węglowodory, które obecne są np. w grillowanych rybach
[3]. Obecnie, do najczęściej wykorzystywanych ludzkich linii komórkowych
jelitowych zaliczane są Caco-2, HT-29 oraz DLD-1 [19].
Linia komórkowa Caco-2 pierwotnie została uzyskana z ludzkiego gruczolakoraka okrężnicy i wykorzystywana jest do określania ryzyka toksycznego
wpływu leków przeciwnowotworowych oraz do badania odporności drobnoustrojów na leki. Linia komórkowa HT-29 jest linią o morfologii nabłonkowej, która rośnie jako niezróżnicowane i niespolaryzowane komórki. Stała się
ona szczególnym modelem do badania mechanizmów molekularnych procesów różnicowania się komórek jelitowych [20,21]. Linia komórkowa DLD-1
została pierwotnie utworzona in vitro z komórek raka jelita grubego przez
Dextera i Hagera [22]. Jest to pseudodiploidalna linia komórek ludzkich
o modalnej liczbie chromosomów 46, występująca w 86% komórek [22]. Linia ta wykorzystywana jest m.in. w badaniach wrażliwości linii na dany związek chemiczny.
Stosowanie wymienionych linii komórkowych jako modeli komórek
jelitowych obok wielu zalet ma również pewne wady. Komórki HT-29 to
komórki złośliwe o wysokim tempie zużycia glukozy. Do mankamentów linii
Caco-2 można natomiast zaliczyć ograniczenia związane z brakiem śluzu oraz
niezmieszanej warstwy wody, czy też fakt, iż prawidłowy nabłonek posiada
więcej niż jeden typ komórek, a nie tak jak w przypadku linii Caco-2 tylko
enterocyty [21,23].
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Liposomy fosfatydylocholinowe
jako najpowszechniej wykorzystywany
układ modelujący błony biologiczne
Liposomy są pęcherzykowatymi strukturami uzyskiwanymi podczas hydratacji fosfolipidów. Analogia w budowie liposomów i błon komórkowych
organizmów żywych jest podstawą powszechnego wykorzystania pęcherzyków
lipidowych jako układów modelowych w badaniach nad właściwościami błon
biologicznych. Natomiast zdolność transportowania przez liposomy różnych
substancji, łatwość ulegania biodegradacji, nietoksyczność i możliwość fuzji
z błonami komórek, czynią je optymalnymi kandydatami nośników różnych
związków o znaczeniu medycznym. Skład lipidowy błony liposomalnej, jak
również metoda formowania pęcherzyków lipidowych, w istotnym stopniu
definiuje szereg właściwości liposomów, zarówno fizykochemicznych, takich
jak: stabilność, sztywność dwuwarstwy, powierzchniowa gęstość ładunku, jak
i ich właściwości jako cząstek koloidalnych, takich jak: rozmiar, ruchliwość
elektroforetyczna, oddziaływania międzycząsteczkowe oraz oddziaływania
z jonami i innymi molekułami obecnymi w roztworze Liposomy mogą być
preparowane z różnych fosfolipidów, jednak w praktyce najczęściej stosowana
jest fosfatydylocholina (lecytyna, PC) dominująca pod względem zawartości
pośród klas fosfolipidów w membranach, a także formująca trwałe błony liposomalne, do których można łatwo wbudowywać inne składniki [24].
Fosfatydylocholina stanowi około 40% lipidów budujących błonę biologiczną. Związek ten otrzymuje się z żółtek jaj kurzych, nasion słonecznika oraz
z ziaren soi. Posiada on właściwości amfifilowe – część hydrofilową stanowi
glicerol, reszta kwasu fosforowego (V) oraz cholina, zaś część hydrofobową
tworzą dwie reszty kwasu tłuszczowego [24]. Lecytyna jest fosfolipidem obojętnym (neutralnym), ponieważ w warunkach fizjologicznych posiada dwie
grupy: jedną obdarzoną ładunkiem elektrycznym dodatnim (-N(CH3)3+)
i drugą obdarzoną ładunkiem elektrycznym ujemnym (-PO4-). Lecytyna to
produkt naturalny, który od lat cieszy się ogromną popularnością ze względu
na swoje wyjątkowe właściwości (rys. 3) [25].
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Rysunek 3. Zastosowanie fosfatydylocholiny w ludzkim organizmie (opracowanie własne).

Ładunek powierzchniowy błony jako parametr charakteryzujący błony
lipidowe
Powierzchnia błon biologicznych wykazuje ujemny wypadkowy ładunek
elektryczny przy fizjologicznych wartościach pH. Parametr ten można zmieniać zarówno in vitro, m.in. przez zmianę składu lipidowego błony, ale może
on również podlegać zmianom in vivo, m.in. w transformacji nowotworowej.
Zmiany ładunku powierzchniowego mogą w żywych komórkach występować
powszechnie, a wypadkowy ładunek błony jest wynikiem szeregu różnych,
nakładających się na siebie procesów [26].
Ładunek powierzchniowy nie jest wielkością stałą, ale jego wartość jest zależna
od wielu czynników; pH, składu błony oraz siły jonowej roztworu elektrolitu. Parametr ten jest charakteryzowany przez powierzchniową gęstość ładunku (δ), która określa ilość ładunku na jednostkę powierzchni. Innym
kluczowym parametrem opisującym właściwości elektryczne błon jest potencjał elektrokinetyczny (ξ), czyli potencjał elektryczny występujący na tzw.
płaszczyźnie poślizgu w podwójnej warstwie elektrycznej. Punkt, dla którego
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potencjał zeta przyjmuje wartość równą zero nazywany jest punktem izoelektrycznym (PI). Wartość ξ zmienia się w zależności od pH roztworu i staje się
on bardziej dodatni w pH kwasowym a ujemny − w alkalicznym [27].
Ładunek powierzchniowy oraz potencjał elektrokinetyczny można
określić na podstawie pomiarów mikroelektroforetycznych związanych z ruchliwością cząstek w polu elektrycznym [27]. Do pomiaru potencjału zeta
(oraz wyznaczenia ładunku powierzchniowego) wykorzystuje się metodę
elektroforetycznego rozpraszania światła (ang. Electrophoretic Light Scattering,
ELS).
Część badawcza - metodyka badawcza
Komórki nowotworowe
Hodowlę komórek nowotworowych jelita grubego linii DLD-1
przeprowadzono w Katedrze Chemii, Biologii i Biotechnologii Politechniki
Białostockiej. Komórki potraktowano kwasem chlorogenowym (99%, producent Sigma Aldrich) o stężeniu 0.8 mmol/dm3 w dwóch przedziałach
czasowych: 24 i 48 godzinnym, w temperaturze 310 K, w atmosferze wilgotnej z dodatkiem 5 % CO2. Grupy kontrolne stanowiły komórki nowotworowe niepoddane działaniu kwasu chlorogenowego. Stężenie fenolokwasu (0.8
mmol/dm3) jakim potraktowano komórki jest wartością stężenia IC50, czyli
stężenia powodującego zahamowanie wzrostu badanej populacji komórek o
50%. Stężenie to zostało wybrane w oparciu o test MTT umożliwiający określenie żywotności komórek.
Liposomy
Do przygotowania liposomów wykorzystano 1,2-diacyl-sn-glicero-3-fosfocholinę (99%, producent Sigma Aldrich) oraz kwas chlorogenowy.
W procesie formowania zastosowano metodę sonikacji. W tym celu sporządzono roztwory badanych związków w chloroformie (fosfatydylocholina) lub
mieszaninie chloroform/metanol (fosfatydylocholina – kwas chlorogenowy).
Roztwory przygotowywano w atmosferze beztlenowej w komorze rękawicowej, a następnie odparowywano do uzyskania na dnie zlewki suchego filmu,
który hydratowano roztworem elektrolitu (0,9% NaCl). Otrzymana w ten
sposób zawiesina poddawana była działaniu ultradźwięków, co powodowało,
że osadzone na powierzchni zlewki związki ulegały dyspersji i formowały się
liposomy.
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Wyznaczanie powierzchniowej gęstości ładunku błon lipidowych
Powierzchniową gęstość ładunku błon liposomalnych oraz błon komórek nowotworowych jelita grubego linii DLD-1 wyznaczono przy zastosowaniu metody ELS. Pomiary przeprowadzono w funkcji pH roztworu elektrolitu z wykorzystaniem aparatu Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments, UK).
Powierzchniową gęstość ładunku wyznaczono z pomiarów ruchliwości
elektroforetycznej według następującego wzoru [28]:

gdzie: η - lepkość roztworu, u - ruchliwość elektroforetyczna, d - grubość
warstwy dyfuzyjnej Grubość warstwy dyfuzyjnej obliczono na podstawie następującej zależności [29]:

gdzie: ε - przenikalność elektryczna roztworu, ε0 - przenikalność dielektryczna
próżni, R - stała gazowa; T - temperatura; F - stała Faraday’a; I - moc jonowa
elektrolitu.
Analiza danych i wyniki
Wpływ kwasu chlorogenowego
na powierzchniową gęstość ładunku komórek jelita grubego
Nowotworowe komórki jelita grubego inkubowano z kwasem chlorogenowym o stężeniu 0.8 mmol/dm3 przez okres 24 i 48 godzin. Wykresy 1-2
przedstawiają wartości powierzchniowej gęstości ładunku błon komórek linii
DLD-1, pomiary przeprowadzono w funkcji pH roztworu elektrolitu. Grupy kontrolne stanowiły komórki nowotworowe niepoddane działaniu kwasu
chlorogenowego.
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Wykres 1. Wpływ kwasu chlorogenowego na powierzchniową gęstość ładunku błony
komórek jelita grubego hodowanych in vitro linii DLD-1, czas inkubacji 24 godziny

Wykres 2. Wpływ kwasu chlorogenowego na powierzchniową gęstość ładunku błony
komórek jelita grubego hodowanych in vitro linii DLD-1, czas inkubacji 48 godzin

Tabela 1 prezentuje wartości powierzchniowej gęstości ładunku otrzymane w zakresie niskich i wysokich wartości pH oraz wartości punktu izoelektrycznego komórek kontrolnych i komórek inkubowanych z CGA.

50

KWAS CHLOROGENOWY ...

Tabela 1. Parametry charakteryzujące błonę komórek linii DLD-1 kontrolnych oraz
modyfikowanych kwasem chlorogenowym

Grupa

Punkt
izoelektryczny
(PI)

Powierzchniowa gęstość ładunku δ [10-2 C m-2]
dla pH ~2

dla pH~9

Kontrola 24 h

~4,13

0,98 ± 0,05

-1,35 ± 0,08

+ CGA 0,8 mmol/dm3

~4,24

1,13 ± 0,04

-1,10 ± 0,08

Kontrola 48 h

~4,18

0,76 ± 0,04

-1,51 ± 0,06

+ CGA 0,8 mmol/dm3

~4,62

1,11 ± 0,07

-1,15 ± 0,10

Na podstawie danych zamieszczonych na wykresach 1 oraz 2 widać, że
przebieg i kształt wszystkich krzywych wykreślonych w funkcji pH jest analogiczny. Można zauważyć, iż ekspozycja komórek na działanie kwasu chlorogenowego skutkuje zmianami w wartościach powierzchniowej gęstości ładunku
w porównaniu do komórek kontroli. Komórki inkubowane z fenolokwasem
wykazują bardziej dodanie i mniej ujemne wartości ładunku elektrycznego
na powierzchni błon w odniesieniu do kontroli w całym badanym zakresie
pH; punkt izoelektryczny jest przesunięty w kierunku wyższych wartości pH.
Tendencję taką zaważyć można zarówno dla 24 jak i 48 godzinnej inkubacji.
Należy jednak zaznaczyć, że większy wpływ kwasu chlorogenowego na badany
parametr elektryczny występuje w przypadku dłuższego czasu ekspozycji komórek (48 godzin) na działanie CGA.
Rak jelita grubego jest obecnie najczęściej wykrywanym nowotworem
złośliwym w przewodzie pokarmowym, stanowiącym 13% ogółu nowotworów złośliwych. Populacja męska jest nieco bardziej narażona na wystąpienie
tej postaci raka, a zmiany przednowotworowe jelita grubego występują u mężczyzn prawie 2 razy częściej niż u kobiet. Istnieją sugestie, że dzięki estrogenom młode kobiety z rakiem jelita grubego mają większe szanse przeżycia
w porównaniu do mężczyzn, czy kobiet w wieku > 50 lat [30]. Przewiduje
się, że w ciągu najbliższych lat liczba zgonów wywołanych nowotworami jelita grubego przewyższy nawet śmiertelność z powodu szeroko pojętych chorób serca. Ryzyko rozwoju tego raka jest ściśle powiązane ze złymi nawykami
żywieniowymi, paleniem tytoniu, chorobami zapalnymi jelit, czynnikami
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genetycznymi, a także starzeniem się. A zatem głównym celem naukowców
jak i lekarzy jest wczesna diagnoza i leczenie tego typu nowotworu [31].
Badania epidemiologiczne przeprowadzone na ludziach dowiodły, że
regularne spożywanie warzyw i owoców ma związek ze zmniejszonym prawdopodobieństwem występowania nowotworów. Możliwym uzasadnieniem
tego faktu jest występowanie w nich flawonoidów wykazujących działanie
przeciwnowotworowe [32]. Istnieją badania wykazujące, że CGA wpływa na
produkcję reaktywnych form tlenu i hamuje żywotność komórek raka jelita
grubego, w związku z czym może być on potencjalnie wykorzystany zarówno
w chemoprewencji, jak i w terapii przeciwnowotworowej [33].
Ze względu na właściwości przeciwnowotworowe kwasu chlorogenowego, niezwykle ważna jest wiedza dotycząca sposobu oddziaływania tego związku z błonami lipidowymi. Lokalizacja naturalnych polifenoli w membranach
wzbudza wciąż wiele kontrowersji. W literaturze dostępne są wyniki badań
wskazujących głęboką lokalizację w błonach lipidowych związków zawierających liczne polarne grupy wodorotlenowe. Znane są także prace, w których
postuluje się umiejscowienie polifenoli na powierzchni membran, gdzie poprzez tworzenie wiązań wodorowych mogą wchodzić one w interakcje z polarnymi grupami lipidów [31]. Dane przedstawione na wykresach 1-2 oraz
w tabeli 1 dowodzą, że kwas chlorogenowy powoduje zmiany powierzchniowej gęstości ładunku błon komórek jelita grubego w całym badanym zakresie
pH oraz zmienia położenie punktu izoelektrycznego. Istotny jest przy tym
czas inkubacji. Reasumując, hydrofilowy CGA posiadający kilka grup hydroksylowych w znaczny sposób wpłynął na wartości δ w całym badanym
zakresie pH (2-9). Można zatem wnioskować, że CGA najprawdopodobniej
został zaadsorbowany na powierzchni błony lipidowej, nie powodując przy
tym naruszenia jej struktury.

Wpływ kwasu chlorogenowego
na powierzchniową gęstość ładunku błon liposomalnych
Zbadano wpływ kwasu chlorogenowego na powierzchniową gęstość
ładunku liposomalnych błon fosfatydylocholinowych. Pomiary wykonano
w funkcji stężenia jonów wodorowych.
Wykres 3 obrazuje wpływ kwasu chlorogenowego na powierzchniową
gęstość ładunku fosfatydylocholinowej błony liposomalnej. Na podstawie
krzywych zamieszczonych na tym wykresie można zauważyć, iż wraz ze wzrostem zawartości kwasu chlorogenowego w błonie, punkt izoelektryczny ulega
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przesunięciu w stronę niższych wartości pH (od pH ~3,64 dla błony fosfatydylocholinowej do pH ~ 3,05 dla błony o składzie fosfatydylocholina: kwas
chlorogenowy 1:3). Obserwowany jest wzrost ładunku ujemnego w zakresie
pH > 6, zaś przy pH < 6 nie zarejestrowano zmian istotnych statystycznie.

Wykres 3. Wpływ kwasu chlorogenowego na powierzchniową gęstość ładunku błony
liposomalnej uformowanej z fosfatydylocholiny oraz mieszaniny fosfatydylocholiny
i kwasu chlorogenowego od pH elektrolitu dla różnych stosunków objętościowych
obu związków w błonie

W Tabeli 2 zestawiono wartości powierzchniowej gęstości ładunku
otrzymane w zakresie niskich i wysokich wartości pH oraz wartości punktu
izoelektrycznego liposomów formowanych z PC i liposomów formowanych
z mieszaniny PC z CGA.
Tabela 2. Wartości powierzchniowej gęstości ładunku oraz wartości punktu izoelektrycznego dla układu fosfatydylocholina-kwas chlorogenowy

Badany układ

Punkt
izoelektryczny
(PI)

Powierzchniowa gęstość ładunku δ [10-2 C m-2]
dla pH ~2

dla pH~9

PC

~3,64

1,01 ± 0,05

-0,66 ± 0,02

PC – CGA (3-1)

~3,52

1,16 ± 0,06

-0,84 ± 0,06

PC – CGA (1-1)

~3,24

0,98 ± 0,07

-1,05 ± 0,05

PC – CGA (1-3)

~3,05

0,94 ± 0,05

-1,25 ± 0,06
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Wykazano, że modyfikacja błony fosfatydylocholinowej kwasem CGA
powoduje zmiany ładunku powierzchniowego w zakresie pH > 6. Wraz ze
wzrostem zawartości fenolokwasu w błonie punkt izoelektryczny przesuwał
się w stronę niższej wartości pH. Uzyskane wyniki wskazują na taką lokalizację tego fenolokwasu w błonie fosfatydylocholinowej, przy której następuje
eksponowanie grup fosforanowych przy jednoczesnym ekranowaniu grup trimetyloamoniowych fosfolipidu.
Brak jest doniesień literaturowych dotyczących wpływu kwasu chlorogenowego na ładunek powierzchniowy błon fosfatydylocholinowych. Jednakże
dostępne są prace dowodzące, że kwasy fenolowe oddziałują z biomembranami. Pruchnik i wsp. wykazali, że kwas chlorogenowy wbudowuje się głównie w części hydrofilowe błony, zmieniając kolejność upakowania polarnych
główek lipidów. Badacze nie odnotowali znaczących zmian płynności błony
w hydrofobowym obszarze błony, co pozwala wnioskować, że CGA nie wnika
głęboko do obszaru hydrofobowego [34]. Taka lokalizacja umożliwia kwasowi chlorogenowemu redukcję wolnych rodników w bezpośrednim sąsiedztwie komórki i utrudnia ich dyfuzję do wnętrza błony. Interakcje pomiędzy
fosfatydylocholiną, a kwasem fenolowym mogą mieć charakter kompleksów
o różnej stechiometrii, czy też innych połączeń chemicznych. Jednak, aby
jednoznacznie stwierdzić jakiego rodzaju są to oddziaływania konieczne jest
przeprowadzenie rozważań teoretycznych. Dane przedstawione w niniejszej
pracy wykazały, że ładunek powierzchniowy jest parametrem, który w istotny
sposób zależy od składu błony oraz pH elektrolitu oraz że modyfikacja struktury błony lipidowej kwasem chlorogenowym powoduje zmianę jego wartości.
Podsumowanie
Przy rosnącym zaniepokojeniu związanym z negatywnymi konsekwencjami stosowania chemicznych środków w przemyśle spożywczym, z każdym
dniem obserwuje się wzrost zainteresowania produktami pochodzenia naturalnego. Kwasy fenolowe zyskują ostatnio dużą uwagę ze względu na wiele
obiecujących efektów związanych z ich właściwościami przeciwzapalnymi
i przeciwutleniającymi. Kwas chlorogenowy jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków fenolowych występujących w żywności [6]. Właściwości antyoksydacyjne CGA związane są ze zdolnością wymiatania wolnych
rodników, a także zapobiegania procesom utleniania. W efekcie powoduje
to zmniejszenie stresu oksydacyjnego w organizmie człowieka, a co za tym
idzie spadek ryzyka wystąpienia zmian nowotworowych, w tym raka jelita
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grubego [9]. Jest to kluczowa informacja, ze względu na rosnącą potrzebę
opracowania skuteczniejszych strategii chemoprewencji nowotworów przewodu pokarmowego.
Obecnie, w dobie lipidomiki, uwaga naukowców z wielu dziedzin zwróciła się w stronę spojrzenia na błony biologiczne z innej perspektywy. Wykazano, że błony determinują pewne fizjologiczne funkcje komórek i odgrywają
ważną rolę w szeregu patologii, takich jak rak. W związku z tym wiele uwagi
poświęca się zrozumieniu interakcji między związkami o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym, takim jak kwas chlorogenowy, a błonami komórkowymi. W niniejszej pracy zastosowano elektroforetyczne rozpraszanie
światła (ELS) do zbadania wpływu CGA na wybrane właściwości elektryczne
komórek jelita grubego hodowanych in vitro oraz liposomów. Wykazano, że
po potraktowaniu zarówno komórek jak i liposomów kwasem chlorogenowym, wartości ładunku powierzchniowego błon zmieniały się w stosunku do
układów kontrolnych. Wysunięto wniosek, że CGA zakotwicza się na powierzchni błony. Ze względu na to, że penetracja wewnątrzkomórkowa wydaje się być kluczowym wyznacznikiem funkcjonowania leków, otrzymane dane
sugerują, że metoda mikroelektroforezy może być stosowana do przewidywania aktywności farmakologicznej i biodostępności kwasu chlorogenowego
w przyszłości.
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CHLOROGENIC ACID –
ITS’ STRUCTURE, OCCURENCE, PHARMACOKINETICS
AND EFFECT ON THE SURFACE CHARGE
OF NATURAL AND MODEL LIPID MEMBRANES

Summary: Chlorogenic acid(CGA), being a representative of phenolic acids, is a chemical compound which participates in human body’s remedial
and adaptative processes. Moreover, it obtains a healing and preventive effect.
The results of scientific researches (in vivo and in vitro) accessible in literature
reveal chlorogenic acid’s utility as a potential chemopreventive medication
in complex anti-cancer treatment. The aim of the study was to investigate
chlorogenic acid’s influence on a surface charge of the large intestine DLD-1
line and phosphatidylcholine’s liposomal membranes. The research was conducted with the usage of electrophoretic light scattering (ELS) and demonstrated that treating both cells and liposomes with chlorogenic acids resulted
in changes of surface charge’s value in comparison to control systems.
Keywords: phenolic acids, chlorogenic acid, liposomes, cell lines, surface
charge.
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BIOCHEMICZNE EFEKTY
DZIAŁANIA WYBRANYCH
SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH
ZAWARTYCH W SUPLEMENTACH
DIETY DLA SPORTOWCÓW

Streszczenie: Suplementy diety to ogromny i wciąż rozwijający się rynek, który z każdym rokiem znacznie powiększa rzeszę konsumentów, również wśród
osób aktywnych fizycznie. Celem niniejszej pracy było dokonanie analizy biochemicznych efektów działania wybranych składników aktywnych zawartych
w suplementach diety dla sportowców oraz określenie ich wpływu na wydolność sportową osób charakteryzujących się wzmożoną aktywnością fizyczną.
Przedstawiono klasyfikację, strukturę i omówiono rolę metaboliczną wybranych związków, takich jak: kreatyna, azotany, L-karnityna, kofeina i tauryna.
Dokonano także oceny zależności pomiędzy spożywaniem określonych suplementów diety, a zwiększoną wydajnością wysiłkową sportowców.
Słowa kluczowe: suplementy diety, kreatyna, azotany, L-karnityna, kofeina,
tauryna.

Wstęp
Suplementy diety to ogromny rynek, który z każdym rokiem poszerza się
i zyskuje coraz większą popularność oraz rzeszę klientów. Suplementy diety
można podzielić na kilka grup, biorąc pod uwagę ich przeznaczenie, zawartość substancji w składzie lub potwierdzony badaniami poziom skuteczności.
dr n. farm., Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
2
lic. dietetyki Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
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W świecie sportu nastawionym na ciągłą poprawę wyników, suplementacja
staje się nieodłącznym elementem reżimu treningowego zawodników [1].
Niemniej jednak, suplementy bardzo często są również wykorzystywane
przez amatorów i pasjonatów sportu. Niestety, to właśnie ta grupa konsumentów jest szczególnie narażona na skutki uboczne zażywanych substancji, szczególnie, gdy ich przyjmowanie nie jest poprzedzone konsultacjami ze specjalistami lub gdy korzystają oni z suplementów niepotwierdzonego pochodzenia
i niepewnej jakości [1].
Według ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006
roku suplementy diety definiowane są jako „środki spożywcze, których celem jest
uzupełnienie nor-malnej diety, będące skoncentrowanym źródłem witamin lub
składników mineralnych lub in-nych substancji wykazujących efekt odżywczy lub
inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzane do obrotu w formie
umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych
podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych
do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem
produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego” [2]. Suplementy diety powinny być zatem tylko
uzupełnieniem konwencjonalnej diety opartej na racjonalnie zbilansowanych
posiłkach, bez nadawania im właściwości leczniczych ani zapobiegających
chorobom [1,3].
Suplementy, które są najczęściej wykorzystywane przez osoby aktywne
fizycznie to: suplementy anaboliczne i antykataboliczne, suplementy pobudzające i zwiększające koncentrację, odżywki białkowe i węglowodanowe (carbo) oraz mieszane (gainery), reduktory tłuszczu, kompleksy witamin i minerałów, środki wspomagające regenerację stawów oraz zamienniki posiłków [4].
Najczęściej stosowanym podziałem suplementów diety jest klasyfikacja
ze względu na skład oraz na przeznaczenie określonego produktu. Podział ten
uwzględnia rycina 1.
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Rycina 1. Klasyfikacja suplementów diety [1].

Analiza biochemicznych efektów wybranych
składników aktywnych
Składniki aktywne zawarte w suplementach diety zwykle są opisywane
w kontekście efektów fizjologicznych wywoływanych w organizmie, takich
jak: przyrost masy mięśniowej, spalanie tkanki tłuszczowej czy wzrost energii.
Natomiast rzadko kiedy opisywane są procesy biochemiczne leżące u podłoża tych efektów. W niniejszej pracy opisano zatem procesy biochemiczne
i metaboliczne inicjowane pod wpływem wybranych składników aktywnych
zawartych w suplementach diety.
Kreatyna
Kreatyna jest związkiem chemicznym występującym naturalnie w organizmie człowieka, głównie w mięśniach i ścięgnach. Jest ona syntetyzowana
z trzech aminokwasów: metioniny, glicyny oraz argininy (Rycina 2) [5].
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Rycina 2. Schemat syntezy kreatyny w organizmie człowieka. EC 2.1.4.1 – amidynotransferazaglicynowa, EC 2.1.1.2 - N-metylotransferazaguanidynooctanu, SAM –
S-adenozynometionina, SAH – S-adenozynohomocysteina.

Endogenna produkcja zapewnia nam około jednego grama kreatyny
na dobę, a jej wytwarzanie zachodzi w wątrobie oraz nerkach. Część kreatyny metabolizowana jest do swojej pochodnej – kreatyniny i wydalana
z moczem. Stosowanie podstawowej zbalansowanej diety uwzględniającej
wszystkie produkty dostarcza dodatkowo w przybliżeniu 1 gram kreatyny.
W produktach spożywczych znajduje się ona niemal wyłącznie w mięsie, tak
więc u osób będących na diecie wegetariańskiej obserwuje się mniejsze jej
stężenie spoczynkowe. Zapasy kreatyny u przeciętnego mężczyzny w młodym
wieku, ważącego 70 kg, wynoszą około od 120 do 140 gramów. Ilość ta może
się różnić w zależności od przewagi typu włókien mięśni szkieletowych oraz
samej ilości masy mięśniowej. To właśnie w mięśniach znajduje się około
95% kreatyny, natomiast pozostałe 5% kumuluje się w mózgu, nerkach, wątrobie i jądrach [6].
Podstawowym zadaniem kreatyny w organizmie jest magazynowanie
energii. Kreatyna podlega reakcji fosforylacji, w wyniku czego przyłącza się
do niej reszta fosforanowa i tworzy się fosfokreatyna – substrat potrzebny do
odtwarzania ATP [5]. Reakcja ta katalizowana jest przez kinazę kreatynową
i przebiega według schematu przedstawionego na Rycinie 3.
Kreatyna jest najskuteczniejszą oraz najlepiej przebadaną substancją stosowaną w sporcie [7]. Wykorzystywana jest w treningu, którego celem jest
poprawa wydolności zawodnika, zwiększenie beztłuszczowej masy ciała oraz
rozwój siły mięśniowej [8]. Oprócz stosowania kreatyny przez ludzi uprawiających sport, prowadzone są badania, w których stara się ją wykorzystywać w
leczeniu chorób neurodegradacyjnych, w stanach wyniszczenia lub w chorobach, przebiegających z osłabieniem siły i masy mięśni (sarkopenia) [7].
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Rycina 3. Reakcja fosforylacji kreatyny katalizowana przez kinazę kreatynową (opracowanie własne).

Odżywianie się dietą uwzględniającą wszystkie produkty spożywcze,
w której spożycie mięsa utrzymywane jest na poziomie dostarczającym
1-2 gramy kreatyny dziennie, powoduje, iż mięśnie są nią wysycone w około 60-80%. Zastosowanie suplementacji w postaci monohydratu kreatyny
według standardowego protokołu zakładającego przyjmowanie pięciu gram
kreatyny cztery razy dziennie, przez 6 dni a następnie 2 gram kreatyny przez
trzy tygodnie, zwiększało ilość kreatyny oraz fosfokreatyny w mięśniach
o około 20-40%. Wykazano, że taka suplementacja u sportowców przyczyniała
się do redukcji odsetka tkanki tłuszczowej oraz wzmocnienia siły mięśniowej,
poprawy wyników w sprincie i poprawy wysokości skoków [9]. Suplementacja kreatyną może również pozytywnie wpłynąć na regenerację zawodników
po treningu lub zawodach, jak również zapobiegać kontuzjom oraz wspomóc
rehabilitację [7,9].
Kreatyna wykazuje pozytywny wpływ na akumulację glikogenu w mięśniach, szczególnie w połączeniu z ćwiczeniami obniżającymi jego poziom.
Mimo, iż kreatyna sama w sobie nie zwiększała możliwości magazynowania
glikogenu to podczas suplementacji kreatyną zauważono większy poziom początkowy oraz dłuższe utrzymywanie się poziomu glikogenu podczas dwugodzinnej jazdy na rowerze [6]. Wykazano, że odbudowa glikogenu mięśniowego po wyczerpującym treningu zachodziła w szybszym tempie przy wysyceniu
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kreatyną w połączeniu z węglowodanami niż przy spożyciu samych węglowodanów. Chcąc więc zmaksymalizować efektywność treningów, należy stosować dietę wysokowęglowodanową w połączeniu z ćwiczeniami obniżającymi
poziom glikogenu mięśniowego oraz suplementację kreatyną [6,7,9].
Azotany
Sportowcy coraz częściej wykorzystują potencjalnie pozytywny wpływ
azotanów na wydolność fizyczną organizmu. Popularność tym związkom zapewniło kluczowe badanie, które wykazało, że odpowiednia podaż azotanów
w diecie powoduje mniejsze zużycie tlenu przy submaksymalnym wysiłku [10].
Źródłem azotanów są różne produkty spożywcze, między innymi korzenie
i zielone warzywa liściaste, a od niedawna można znaleźć je w niektórych
peklowanych/przetworzonych mięsach. Zainteresowanie źródłami azotanu
wzrosło ze względu na jego właściwości ergogeniczne i metaboliczne, polegające na zdolności do zwiększania biosyntezy tlenku azotu (NO) [11]. Sok
z buraków (BRJ) zawiera wysokie stężenie azotanów (do 11,4 g/l) w porównaniu z wodą pitną (<45 mg/l) w krajach europejskich) czy inną żywnością
i napojami [12].
Około 20–25 % spożytych azotanów (NO3−) w jamie ustnej jest redukowanych do azotynów (NO2−) przy pomocy bakterii zawartych w ślinie.
Proces ten katalizowany jest przez enzym reduktazę azotanową. Następnie,
dzięki działaniu kwasów żołądkowych NO2− jest częściowo redukowany do
NO. Część NO2− przechodzi do krwiobiegu, natomiast w warunkach niskiej
dostępności tlenu ulega on dalszej przemianie do NO. Produktem końcowym metabolizmu azotanów mogą być jednak N-nitrozoaminy, które jako
karcynogeny są przedmiotem największych kontrowersji [10,13,14]. Proces
metabolizmu azotanów pochodzących ze źródeł pokarmowych ilustruje Rycina 4 [15].
Zainteresowanie azotanami w odniesieniu do wysiłku fizycznego i osiągnięć sportowych wiąże się z ich wpływem na rozszerzanie naczyń krwionośnych i regulację ciśnienia krwi, ale również ma związek z poprawą zdolności wysiłkowych [10,12,14]. Azotany przyczyniają się do redukcji degradacji
fosfokreatyny, substratu wysokoenergetycznego biorącego udział w produkcji
ATP [12]. Zwiększenie wydolności organizmu związane z działaniem azotanów wiąże się również ze wzmocnieniem funkcji włókien mięśniowych typu
II, regulacją poziomu tlenu w pracujących mięśniach, zwiększeniem wydajności oddychania mitochondrialnego i zwiększeniem wychwytu glukozy z krwi
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[10,12,14]. Może to prowadzić do poprawy wydolności oddechowej, zwiększać tolerancję na wysiłek fizyczny i łagodzić zmęczenie (Rycina 5) [10,13,14].

Rycina 4. Konwersja azotanu zawartego w buraku do tlenku azotu [16]

Rycina 5. Fizjologiczne efekty działania tlenku azotu [14]. SR – ang. Sarcoplasmicreticulum (siateczka sarkoplazmatyczna).

Znane są dwie możliwości zwiększania zasobów azotanów w organizmie. Pierwsza, która jeszcze do niedawna uważana była za jedyną, polega
na utlenianiu L-argininy w reakcji katalizowanej przez syntazę tlenku azotu,
co prowadzi do endogennej produkcji azotanów oraz azotynów. Druga polega na egzogennym wprowadzeniu azotanów do ustroju poprzez odpowiednie
produkty żywieniowe takie jak seler, zielone warzywa liściaste (rukola, szpinak,
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sałata, rzeżucha), a w szczególności buraki i sok z tych warzyw. Oba szlaki metaboliczne prowadzące do produkcji tlenku azotu przedstawia Rycina 6 [14,15].

Rycina 6. Endogenny i egzogenny metabolizm azotanów [15]. NOS – syntaza tlenku
azotu, NO – tlenek azotu.

Skutkiem ubocznym zwiększonej podaży azotanów może być nieznaczne
obniżenie średniej wartości ciśnienia oraz obniżenie ciśnienia rozkurczowego
krwi. Osoby cierpiące na zbyt niskie ciśnienie tętnicze krwi czy ortostazę powinny zatem zwrócić na ten fakt uwagę przy planowaniu suplementacji [10].
Ergogeniczny wpływ azotanów na sportowców nie jest jeszcze w pełni poznany i konieczne jest dalsze prowadzenie badań w tym zakresie [14].
L-karnityna
L-karnityna (3-hydroksy-4-N-trimetyloaminomaślan) jest aminokwasem niebiałkowym, który występuje w organizmach wszystkich gatunków
zwierząt oraz kilku rodzajach mikroorganizmów i roślin. Szacuje się, że
ludzkie zasoby L-karnityny wynoszą około 300 mg na kilogram masy ciała,
z czego przeważająca większość, bo aż 95% magazynowane jest w mięśniach
szkieletowych i w sercu, natomiast pozostała część w nerkach, wątrobie i osoczu (przy czym osocze zawiera jej jedynie około 0,5%). Podczas spoczynku
68

DIETARY SUPPLEMENTS - PREBIOTICS, PROBIOTICS AND SELECTED FLAVONOIDS...

80-90% całej puli stanowi wolna postać L-karnityny, kolejne 10-20% występuje w formie krótkołańcuchowej acylokarnityny (z liczbą atomów węgla
mniejszą niż 10), natomiast pozostałe <5% to długołańcuchowa acylokarnityna (z liczbą atomów węgla przekraczającą 10) [13,17,18].
Endogenna synteza L-karnityny przebiega w nerkach, wątrobie i mózgu.
Proces ten wymaga dostępności dwóch niezbędnych aminokwasów, tj. metioniny, która dostarcza grupę metylową oraz lizyny, dostarczającej szkielet
węglowy. Cała reakcja przebiega w czterech enzymatycznych etapach i wymaga kofaktorów w postaci witaminy C, witaminy B6, niacyny oraz zredukowanego żelaza [17,18]. Uznaje się, że pierwsze 3 reakcje syntezy są szeroko
rozpowszechnione w całym organizmie, natomiast ostatnia z nich zachodzi
wyłącznie w mózgu, przez co wychwyt L-karnityny w poszczególnych tkankach zależy od krążenia związku we krwi [17].
Zapotrzebowanie na L-karnitynę w 75% pokrywają źródła egzogenne,
natomiast biosynteza uzupełnia pozostałe 25%. Źródłami pokarmowymi
bogatymi w ten związek są przede wszystkim produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak: drób, czerwone mięso, nabiał i ryby. Dla przykładu, na
każde 100 gramów czerwonego mięsa przypada w przybliżeniu od 140-190
mg L-karnityny. Dla porównania, żywność pochodzenia roślinnego zawiera
znikome ilości L-karnityny, jednak jej niedobory u wegetarian obserwowane
są zaskakująco rzadko. Odpowiedzią na to zjawisko może być efekt sprzężenia zwrotnego, polegającego na zwiększonej resorpcji L-karnityny przez nerki
oraz zwiększonym jej wchłanianiu z pożywienia [17,18]. Natomiast wydaje
się, że ani resorpcja nerkowa, ani zmiana w ilości spożycia L-karnityny nie
ma wpływu na jej endogenną syntezę [17]. Główną przyczyną niedoborów są
wrodzone lub nabyte wady mechanizmów transportowych L-karnityny [18].
L-karnityna bierze udział w metabolizmie lipidów, a głównym mechanizmem jej działania jest usprawnianie utleniania kwasów tłuszczowych. Proces ten, polega na przeniesieniu aktywowanych, długołańcuchowych kwasów
tłuszczowych do mitochondrium tworząc acetylokarnitynę która następnie
jest transportowana do macierzy mitochondrialnej, gdzie kwasy tłuszczowe
mogą ulegać β-oksydacji [13,17,19]. Ponadto L-karnityna pełni rolę buforującą efekty nadmiernej produkcji acetylo-CoA, które w nadmiarze wykazują
toksyczne działanie [13,18]. Proces tak zwanego „wahadła karnitynowego”
przedstawia Rycina 7.
.
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Rycina 7. Schemat działania L-karnityny wewnątrz komórki [18]. AK I- acetylotransferaza karnitynowa I, AK II- acetylotransferaza karnitynowa II, TL- translokaza, ZBMzewnętrzna błona mitochondrialna, WBM- wewnętrzna błona mitochondrialna.

Korzyści, których mogą doszukiwać się sportowcy w suplementacji
L-karnityną polegają przede wszystkim na potencjalnej możliwości oszczędzania glikogenu mięśniowego, poprzez wzrost utleniania kwasów tłuszczowych,
które dostarczają energii potrzebnej do aktywności ruchowej. Teoretycznie,
otwiera to szersze możliwości energetyczne, z racji nieporównywalnie większego magazynu energii jaką jest tkanka tłuszczowa, jak również może wspomagać utratę tkanki tłuszczowej u osób pracujących nad swoją sylwetką. Zauważono także, że suplementacja L-karnityną pozwala ograniczyć wykorzystanie
aminokwasów mięśniowych jako źródła energii podczas ćwiczeń, co czyni je
potencjalnie dostępnymi do syntezy nowych białek [17,18,20]. Wydaje się
również, że L-karnityna może korzystnie wpływać na regenerację powysiłkową oraz zmniejszenie stresu oksydacyjnego [18,21]. Ponadto, doszukuje się
w niej właściwości poprawy wydolności beztlenowej, zarówno przy suplementacji doraźnej jak i przewlekłej oraz wzrostu siły mięśniowej, lecz wyniki badań w tej kwestii są sporne [13,18,21].
Kofeina
Kofeina jest najpowszechniej stosowaną na świecie substancją stymulującą
ośrodkowy układ nerwowy. Wywołuje ona liczne efekty zarówno farmakologiczne jak i fizjologiczne, włączając w to wpływ na nerki, mięśnie gładkie, układ
krążenia, układ oddechowy, czy też zdolności poznawcze, pamięć oraz nastój
[22,23]. Chemicznie kofeina, czyli 1,3,7-trimetyloksantyna, jest roślinnym
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alkaloidem o wzorze sumarycznym C8H10N4O2 i w czystej postaci jest gorzkim białym proszkiem [23]. Kofeina niemal w całości metabolizowana jest
w wątrobie. Głównymi produktami jej rozpadu jest paraksantyna (67-84 %),
teofilina oraz teobromina, a końcowym metabolitem w dużej mierze jest kwas
1-metylomoczowy. W niezmienionej formie kofeina wydalana jest wraz z moczem jedynie w małych ilościach mieszczących się w granicach od 1 do 5 %
(Rycina 8) [22,24].

Rycina 8. Schemat metabolizmu kofeiny [25]. CYP – cytochrom P450.

Kofeina szybko ulega absorbcji w przewodzie pokarmowym, a po
upływie 30-120 minut osiąga szczytowe stężenie we krwi. Z krwią, alkaloid ten dociera do wszystkich tkanek organizmu, przenika barierę krew-mózg,
a u kobiet w ciąży dociera także do płodu. Szybkość wchłaniania i metabolizmu oraz okres półtrwania kofeiny, waha się w granicach od 3 do 7 godzin,
a u osób dorosłych zależy od wielu uwarunkowań środowiskowych, fizjologicznych oraz genetycznych [22,26].
Kofeina wywiera wpływ na szerokie spektrum fizjologicznych reakcji
organizmu. Główny mechanizm działania jaki jest jej przepisywany, to nieselektywne blokowanie receptorów adenozynowych możliwe dzięki zbliżonej
budowie strukturalnej obu cząsteczek (Rycina 9) [22,24].
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Rycina 9. Porównanie budowy strukturalnej kofeiny i adenozyny [24].

Spożycie kofeiny przekłada się zatem na zwiększone wydzielanie do krwi
amin katecholowych takich jak dopamina, serotonina oraz adrenalina. Wzrost
stężenia katecholamin skutkuje natomiast pobudzeniem ośrodkowego układu
nerwowego, rozszerzeniem naczyń krwionośnych oraz zwiększeniem częstości
skurczów serca. Tego typu zmiany korzystnie wpływają zaś na zdolności wysiłkowe oraz umysłowe organizmu [22].
Kofeina może mieć bezpośredni wpływ na poprawę zdolności motorycznych mięśni za sprawą zwiększonego uwalniania jonów wapnia z siateczki śródplazmatycznej, co ułatwia skurcz i wytwarzanie siły oraz przekłada się
na redukcję zmęczenia mięśni. Prawdopodobnie analogiczny wpływ wywiera
ona na jony sodu i potasu, zwiększając aktywność pompy sodowo-potasowej
(Na+/K+) i potencjalnie wzmacniając pobudzenie mięśni do skurczu [26,27].
Efekty związane z ośrodkowym układem nerwowym, takie jak uwalnianie dopaminy, mogą zaś zmniejszać percepcję bólu. Potencjalne mechanizmy działania kofeiny wpływające na siłę i wytrzymałość sportową przedstawia Rycina
10. W związku z takim działaniem kofeiny, największych jej korzyści dla organizmu można się spodziewać przy wykonywaniu ćwiczeń wytrzymałościowych oraz ćwiczeń o dużej intensywności [22,27,28].
Badania wykazały poprawę wytrzymałości sportowej o 2-4% przy zastosowaniu dawek kofeiny na poziomie 3-6 mg na kilogram masy ciała. Jest to
istotna poprawa, dzięki której suplementacja kofeiną jest bardzo popularna
wśród sportowców, zwłaszcza tych, których dyscyplina charakteryzuje się
długotrwałym wysiłkiem o niskiej i średniej intensywności [26,27,28]. Próby
z udziałem sportowców wytrzymałościowych, w większości kolarzy, wykazały
różnice rzędu od 3 do 15,9% w osiąganych rezultatach w porównaniu z grupą
placebo. Tak duże różnice w osiąganych efektach podkreślają międzyosobniczą
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zmienność odczuwalnych skutków suplementacji kofeiną. Różnice te są determinowane nie tylko uwarunkowaniami metabolicznymi i indywidualną
odpowiedzią na kofeinę, ale również stopniem jej rutynowego spożycia oraz
pewnymi różnicami metodologicznymi przeprowadzonych badań [26,28,29].

Rycina 10. Potencjalne efekty biochemiczne działania kofeiny na funkcjonowanie
i wydajność sportową organizmu [27]. RPE - ang. rating of perceivedexertion (ocena
odczuwanego wysiłku, mierzona za pomocą skali Borga).

Ze względu na swój wpływ na ciśnienie krwi oraz stężenie cholesterolu
i homocysteiny, kofeina i kawa jest przedmiotem wielu badań dotyczących ich
związków z chorobami serca. Wyniki badań w tym zakresie nie są jak dotąd
jednoznaczne. Jedne badania wskazują, iż regularne spożywanie znacznych
ilości kofeiny zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, inne badania
nie wykazują jednak takiej zależności [22]. Skutki uboczne konsumpcji kofeiny wydają się być skorelowane ze zrostem w jej spożywanej ilości. Najczęściej
zgłaszane dolegliwości związane z przedawkowaniem kofeiny to kołatanie serca, tachykardia, lęk, problemy z zaśnięciem oraz jakością snu. Nadmiar kofeiny może także powodować nadmierne pobudzenie, niepokój czy drżenie rąk.
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Rozważając zatem przyjmowanie suplementów diety zawierających kofeinę
należy brać pod uwagę, iż może to doprowadzić do spożycia bardzo dużych
jej ilości, skutkując większymi problemami od spodziewanych korzyści [26].

Tauryna
Tauryna jest aminokwasem siarkowym, który w organizmie występuje głównie w stanie wolnym. Nie ma ona możliwości utworzenia wiązania
peptydowego z inną grupą aminową, ponieważ posiada grupę sulfonową
(-SO3H) występującą w standardowym miejscu grupy karboksylowej
(–COOH) innych aminokwasów. Natomiast dzięki swojej strukturze, w której grupa aminowa połączona jest z drugim atomem węgla w pozycji β, możliwe jest tworzenie koniugatów z kwasami żółciowymi (taurodeoksycholowy,
taurocholowy), które biorą udział w procesach trawienia i wchłaniania tłuszczu [30].
Tauryna w organizmie może być pobierana z pokarmów (egzogennie)
oraz być syntetyzowana endogennie w wątrobie i mózgu z dwóch aminokwasów siarkowych: cysteiny i metioniny. Proces biosyntezy przedstawia Rycina
11 [30,31].

Rycina 11. Biosynteza tauryny z metioniny i cysteiny [30].

Zapotrzebowanie na taurynę wzrasta w specyficznych warunkach fizjologicznych, gdy organizm potrzebuje być szczególnie wydajny, na przykład
podczas wysiłku fizycznego, choroby czy też intensywnego wzrostu i rozwoju.
Wówczas endogenna synteza może okazać się niewystarczająca i niezbędna jest
odpowiednia jej podaż w diecie. Tauryna uczestniczy również w wielu innych
procesach fizjologicznych. Najważniejsze funkcje tauryny przedstawia Rycina
12 [30,32].
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Rycina 12. Efekty działania tauryny [30].

Wpływ tauryny na wydolność fizyczną u ludzi nadal nie jest dokładnie
opisany, a udoskonalenie protokołów jej suplementacji dla poprawy wyników
sportowych wymaga dalszych badań [31,33]. Główne mechanizmy zaangażowane w poprawę wydajności mięśni przy suplementacji tauryną polegają
na: zwiększeniu wychwytu wapnia i uwalniania go do kurczących się włókien
mięśniowych, regulacji funkcjonowania błony komórek mięśniowych oraz
zmniejszaniu stresu oksydacyjnego, a także osłabieniu katabolizmu białek
mięśniowych [31,32,34].
Wyniki badań McLeay i wsp. sugerują, że suplementacja tauryną poprawia możliwości regeneracyjne mięśni trenowanych oporowo [33]. Autorzy
sugerują, że może to wynikać z cytoprotekcyjnej oraz przeciwutleniającej roli
tauryny w tkance mięśniowej [33]. Z kolei badania de Carvalho i wsp. wykazały, że tauryna podawana na czczo zdrowym mężczyznom uprawiającym
umiarkowany wysiłek fizyczny, zwiększała utlenianie lipidów kolejno o około
18% w grupie przyjmującej 3 gramy oraz o około 38% w grupie przyjmującej
6 gramów suplementu dziennie, w porównaniu z grupą zażywającą placebo
[35]. Takie działanie tauryny może okazać się szczególnie pomocne sportowcom uprawiającym dyscypliny wytrzymałościowe, z racji możliwości wykorzystania potencjału energetycznego tłuszczów oraz możliwości oszczędzania
glikogenu mięśniowego [35]. Mimo, że protokoły suplementacji tauryną nie
są jeszcze do końca sprecyzowane, to dawki pomiędzy 2-6 gramów wydają
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się mieć najbardziej korzystne działanie i to na nich naukowcy opierają swoje
badania [40,33,35].
Źródłem tauryny oprócz suplementów diety w postaci proszku lub
kapsułek są przede wszystkim produkty odzwierzęce. Jako niezbędny składnik
odżywczy tauryna występuje w dużych ilościach w mleku ssaków, ale także
w mięsie czy wątrobie [31].
Podsumowanie
W teorii suplementy diety dostępne w sprzedaży nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia konsumentów przyjmujących je w sugerowanych
przez producenta dawkach [36,37]. Wdrożenie suplementacji w sposób przemyślany, skonsultowany z lekarzem, dietetykiem bądź farmaceutą, w oparciu
o analizę sposobu żywienia, stanu zdrowia oraz farmakoterapii może przyczynić się do lepszej realizacji zaleceń żywieniowych, poprawiać komfort życia,
a w przypadku osób aktywnych fizycznie korzystnie wpływać na wyniki sportowe [1]. Niezbędne jest jednak uważne i świadome dobieranie potencjalnej suplementacji, uwzględniając zawarte w danych preparatach substancje
aktywne, aby chęć wspomagania wydajności sportowej nie zaburzał innych
procesów biochemicznych i metabolicznych kluczowych dla funkcjonowania
organizmu.
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BIOCHEMICAL EFFECTS
OF SELECTED ACTIVE INGREDIENTS CONTAINED
IN DIETARY SUPPLEMENTS FOR ATHLETES
Summary: Dietary supplements are a huge and constantly developing market,
significantly increasing the number of consumers every year, also amongst
physically active people. The purpose of this work was to analyze the biochemical effects of selected active compounds contained in dietary supplements
for athletes and to determine their influence on sport performance of people
characterized by increased physical activity. The classification, structure, and
metabolic role of selected compounds such as creatine, nitrates, L-carnitine,
caffeine, and taurine were presented in this work. The relationship between
the intake of specific dietary supplements and the increased exercise capacity
of athletes was also assessed.
Keywords: dietary supplements, creatine, nitrates, L-carnitine, caffeine,
taurine.
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PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA
APIGENINY I LUTEOLINY
W LECZENIU NOWOTWORÓW

Streszczenie: Apigenina (API) i luteolina (LUT) to powszechnie znane flawonoidy, występujące w wielu rodzajach roślin. Badania potwierdzają, że API
i LUT wykazują działanie plejotropowe. Jednym z możliwych przeciwnowotworowych działań flawonoidów jest modulacja szlaków sygnałowych odpowiedzialnych za aktywację procesów zapalnych, proliferacji i apoptozy. API
i LUT hamują aktywację szlaków NF-κB i STAT3 oraz ekspresję kontrolowanych przez nich genów w modelach in vitro i in vivo, co może stanowić atrakcyjną strategię terapeutyczną oraz potencjalną metodę wzmocnienia reakcji
nowotworu na leczenie. W rozdziale przedstawiono budowę API i LUT, ich
możliwości oddziaływania na ścieżki sygnałowe NF-κB i STAT3, suplementy
zawierające API i LUT, które wykazują działanie prozdrowotne, jak również
ich kombinacje z innymi polifenolami czy lekami, które mogą wykazywać
silniejsze działanie przeciwnowotworowe.
Słowa kluczowe: apigenina, luteolina, NF-κB, STAT3, nowotwory.
ORCID: 1 0000-0002-5301-7944, 2 0000-0001-7275-0298,

Wstęp
Flawonoidy odgrywają istotną rolę w obronie komórek roślinnych przed
promieniowaniem UV, mikroorganizmami czy owadami. Flawonoidy są metabolitami wtórnymi występującymi w warzywach, owocach. Do tej grupy
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związków należy apigenina (API) i luteolina (LUT), które posiadają udokumentowane przeciwnowotworowe działanie w modelach in vitro i in vivo.
Szlaki sygnałowe NF-κB i STAT3 regulują transkrypcję genów, odpowiedzialnych za procesy zapalne, proliferację i apoptozę. Inhibicja NF-κB i STAT3
pod wpływem API i LUT może stanowić cel interwencji terapeutycznych.
Dodatkowo wykorzystanie kombinacji API i LUT z innymi polifenolami, czy
lekami może zwiększać potencjał terapeutyczny. W rozdziale przedstawiono
aktualną wiedzę na temat API i LUT w odniesieniu do szlaków sygnałowych
oraz możliwości ich wykorzystania w terapii nowotworów.
Występowanie, struktura, biodostępność
apigeniny i luteoliny
API i LUT należą do grupy flawonoidów i klasy flawonów.
API występuje w wielu owocach, warzywach (grejpfrutach, jabłkach,
wiśniach, winogronach, pietruszce, tymianku, rumianku, cebula, czerwonej
papryce, orzechach). API chemicznie znana jako 4’, 5, 7-trihydroksyflawon
(Rysunek 1A) to żółty krystaliczny proszek, nierozpuszczalny w wodzie, ale
rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych [1].

		

Rysunek 1. Struktura chemiczna: A) apigeniny, B) luteoliny.

LUT jest obecna w ziołach i warzywach takich jak seler, brokuły, marchew, szałwia, rumianek, mniszek lekarski, oliwa z oliwek, mięta pieprzowa.
LUT znana jest pod nazwą 3’,4’,5,7-tetrahydroksyflawon (Rysunek 1B). LUT
to biały lub żółtozielony proszek, rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych [2].
Biodostępność API i LUT podobnie jak wszystkich flawonoidów zależy od metabolizmu jelitowego i wątrobowego oraz podatności na degradację.
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API i LUT w żywności występują jako koniugaty glikozydów, które są szybko
metabolizowane przez UDP-glukuronylotransferazę, szczególnie UGT1A1, następnie łatwo transportowane we krwi i wydalane z żółcią lub moczem [1, 2].
Suplementy zawierające API i LUT
Suplementy diety zawierające flawonoidy w postaci kapsułek, czy tabletek są uzupełnieniem diety w aktywne biologicznie związki. Na rynku dostępne
są suplementy zawierające API i LUT o działaniu prozdrowotnym (Tabela 1).
Tabela. 1. Suplementy zawierające API i LUT.
Flawon

Nazwa preparatu

Forma

Działanie

LUT

Luteolin Complex

kapsułki

Yango Luteolin

kapsułki

Usprawnia funkcjonowanie układu nerwowego
Ochrona przed drobnoustrojami

API

API i LUT

Swanson Apigenin

kapsułki

Wspiera prawidłowe funkcjonowanie prostaty

Yango Apigenina
z nasion selera naciowego

kapsułki

Wspomaga układ trawienny,
funkcjonowanie dróg moczowych i nerek oraz
tworzenie nowych komórek nerwowych

Duo Life Medical Formula
ProImmuno

kapsułki

Wsparcie w infekcjach wirusowych i stanach
zapalnych

Humavit

tabletki

Wzmocnienie kondycji umysłowej

OptiDex

kapsułki

Detoks organizmu

Now Foods Karczoch

kapsułki

Wspomaga proces trawienia i funkcjonowanie
wątroby

Szlaki sygnałowe NF-κB i STAT3
jako potencjalne punkty uchwytu dla API i LUT
Jedną z cech komórek rakowych jest deregulacja ścieżek sygnałowych,
głównie tych związanych ze stanem zapalnym, gdzie kluczową rolę odgrywa szlak NF-κB, a także powiązana z nim ścieżka STAT3. W konsekwencji ich aktywacji przewlekły stan zapalny sprzyja podziałowi komórek oraz
tworzy środowisko, które stymuluje powstawanie i wzrost komórek rakowych
[3]. Jak wykazują badania in vitro oraz in vivo zarówno czynnik NF-κB jak
i STAT3 mogą być modulowane przez API i LUT, co daje nowe możliwości
dla terapii przeciwnowotworowych opartych na mechanizmach leżących u ich
podstaw (Rysunek 2).
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Rysunek 2. Główne mechanizmy modulacji ścieżek sygnałowych NF-κB i STAT3
w wyniku działania API i LUT (opracowanie własne)
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Jądrowy czynnik transkrypcyjny-ĸB (NF-ĸB), a szczególnie jego najbardziej aktywny heterodimer złożony z podjednostek p50/p65 działa jako
aktywator lub represor ekspresji genów prozapalnych, głównie cyklooksygenaz (w tym COX-2). Aktywacja NF-ĸB może nastąpić poprzez ścieżkę kanoniczną lub niekanoniczną w odpowiedzi na różne sygnały, w tym cytokiny
zapalne (interleukina-1 - IL 1), cząsteczki związane z patogenami (lipopolisacharyd – LPS), receptory antygenów, czy czynnik martwicy nowotworu (TNF-α). Aktywacja na drodze kanonicznej polega na fosforylacji kompleksu inhibitora kinazy kappa B (IκBα i IκBβ) przez kompleks kinaz IKK,
a następnie jego degradacji w proteasomie. Niekanoniczny szlak aktywacji
NF-ĸB przebiega wolniej i opiera się na aktywacji IKKα przez kinazę indukującą NF-κB (NIK) [4].
Białka STAT należą do rodziny czynników transkrypcyjnych, które
przekazują sygnały z cytokin i czynników wzrostu w celu regulacji proliferacji
i różnicowania komórek. W aktywacji STAT3 zazwyczaj pośredniczą kinazy
tyrozynowe należące do rodziny kinaz Janus (JAK), a także kinazy aktywowane mitogenami (MAPK) [5]. Ścieżka sygnałowa STAT3 jest aktywowana
w różnych nowotworach ludzkich i promuje onkogenezę, przerzuty poprzez
promowanie ekspresji genów kodujących białka antyapoptotyczne, regulatory cyklu komórkowego i czynniki angiogenne (takie jak czynnik wzrostu
śródbłonka naczyniowego, VEGF) [6].
Istnieją również zależności między ścieżką NF-κB i STAT3. Zaobserwowano, że podjednostki NF-κB p50 i p65 oddziałują ze STAT3, ułatwiając wiązanie NF-κB do promotorów STAT3 i odwrotnie. STAT3 i NF-κB
kontrolują również te same geny kodujące cytokiny i chemokiny, takie jak
interleukina 6 (IL-6) oraz TNF-α [7].
Szereg badań przeprowadzonych w modelach in vitro i in vivo potwierdziło, że API i LUT wykazują plejotropowe działanie. W tabeli 2 przedstawiono wpływ API i LUT na szlaki sygnałowe STAT3 i NF-κB, których hamowanie prowadzi do progresji procesu zapalnego oraz indukowania apoptozy
w różnych liniach komórkowych i modelach zwierzęcych.
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Tabela 2. Wpływ API i LUT na szlaki sygnałowe NF-κB i STAT3 w modelu in vitro
oraz in vivo.
Model eksperymentalny

Wpływ API

Piśmiennictwo

Ludzkie komórki nowotworowe
szyjki macicy

HCEC

↓COX-2

[38]

Ludzkie komórki nowotworowe
wątroby

HepG2

↓NF-κB

[21]

↓NF-κB, ↓COX-2

[10]

Ludzkie komórki niedrobnokomórkowego raka płuc

A549

↑IκBα, ↓NF-κB

[11]

Ludzkie komórki międzybłoniaka
złośliwego

H-Meso-1, MM-B1,
MM-F1

↓ NF-κB, ↓ Akt

[12]

Ludzkie komórki raka sutka

BT-474, SKBR3,
MDA-MB-453

↓JAK/STAT3

Ludzkie komórki raka gruczołu
krokowego

PC-3, 22Rv1

↑IκB, IKK

[14]

Myszy

C57BL/TGN
TRAMP
(model raka prostaty)

↓ NF-κB

[13]

Mysie komórki czerniaka

B16F10

↓fosforylacji
STAT3
↓MMP-2, ↓MMP9, ↓VEGF

[15]

SMMC-7721,
BEL-7402

↓Bcl-2

[25]

HepG2

↓NF-κB, ↓COX-2

[21]

Hep3B

↓COX-2

[10, 20]

HepG2, Hep3B

↓STAT3

[27]

Ludzkie komórki nowotworowe
trzustki

PANC-1, CoLo-357,
BxPC-3

↓NF-κB, ↓VEGF

[24]

Ludzkie komórki nie drobnokomórkowego raka płuc

A549

↑JNK, ↓TNF-α

Model eksperymentalny
Ludzkie komórki nowotworowe
wątroby

Wpływ LUT

[16-18]

Piśmiennictwo

[22, 23]

Ludzkie komórki nowotworowe
gruczołu piersiowego

MDA-MB-231

↓Bcl-xl

[26]

MCF-7

↓STAT3

[27]

Ludzkie komórki raka szyjki macicy

HeLa

↓STAT3

[27]

Działanie przeciwnowotworowe API i LUT obejmuje m.in. inhibicję szlaków sygnałowych NF-κB i STAT3 oraz transkrypcję podległych im genów [8, 9]

W większości przypadków traktowanie API hamuje aktywację NF-κB
zarówno w modelu in vitro, jak i in vivo. Xue i wsp. wykazali, że API obniża ekspresję COX-2 w komórkach nowotworowych wątroby HepG2 [10].
W modelu in vitro z wykorzystaniem linii A549 niedrobnokomórkowego raka
płuc, API hamowała translokację NF-κB z cytozolu do jądra, degradację IκBα,
co dodatkowo blokowało oddzielenie IκBα od heterodimeru NF-κB [11].
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Z kolei, w przypadku międzybłoniaka złośliwego API zmniejszała translokację
jądrową NF-κB oraz aktywację kinazy białkowej Akt i szlaki z udziałem kinaz
MAPK [12]. Shukla i wsp. w mysim modelu prostaty TRAMP wykazali, że
karmienie myszy API obniżało powstawanie nowotworu prostaty poprzez zakłócanie sygnalizacji NF-κB oraz znacząco zmniejszyło objętość guza prostaty
[13]. Natomiast badania na liniach komórkowych raka prostaty PC-3 i 22Rv1
wykazały, że traktowanie API blokuje fosforylację i degradację IκB, co następnie prowadzi do inhibicji aktywacji NF-κB. Ponadto hamujące działanie API
względem NF-κB jest znacznie skuteczniejsze niż PS-1145 (N-(6-chloro-9h-pirydo[3,4-b]indol-8-ilo)-3-pirydynokarboksyamidu), swoistego inhibitora
kinazy NF-κB (IKK) [14].
Z kolei, w mysich komórkach czerniaka B16F10, API ograniczała przerzuty komórek nowotworowych poprzez hamowanie fosforylacji STAT3, poziom docelowych genów STAT3: metaloprotein (MMP-2, MMP-9) i VEGF,
które odgrywają istotną rolę dla procesów migracji i inwazji komórek [15].
Dodatkowo, w liniach komórek ludzkiego raka sutka z nadekspresją HER2
(BT-474, SKBR3 i MDA-MB-453), zanotowano, że API stymuluje apoptozę
poprzez tłumienie sygnalizacji JAK/STAT3 i zmniejszenie jądrowej translokacji STAT3 [16–18].
Właściwości przeciwnowotworowe LUT są związane z hamowaniem
ścieżek sygnałowych oraz z indukowaniem apoptozy, hamowaniem proliferacji komórek i angiogenezy [19].
Witkowska i wsp. udowodnili, że LUT hamuje translokację czynnika
NF-κB, oraz ekspresję COX-2, co koreluje z obserwacjami innych zespołów
badawczych, którzy również zanotowali obniżenie ekspresji COX-2 w komórkach nowotworowych wątroby HepG2 [10, 20, 21]. Wykazano również, że
LUT może stymulować zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne szlaki apoptozy w różnych ludzkich komórkach rakowych. Jednym z mechanizmów bezpośredniego indukowania apoptozy poprzez LUT jest stymulowanie fosforylacji kinazy JNK, która hamuje translokację TNF-α, a tym samym indukcję
jądrowego NF-κB p65, co zostało udowodnione dla ludzkich komórek niedrobnokomórkowego raka płuc A549 [22, 23]. Badania te wskazują, że LUT
uwrażliwia komórki rakowe na apoptozę wywołaną przez TNF-α i efekt ten
można uzyskać dla wielu typów nowotworów [19]. Co ciekawe, hamowanie
aktywności transkrypcyjnej NF-κB obniżało również ekspresję VEGF w komórkach raka trzustki (PANC-1, CoLo-357, BxPC-3), co potwierdza jej właściwości antyangiogenne [24]. LUT może wpływać także na cykl komórkowy. Badania wykazały, że LUT ma zdolność hamowania proliferacji komórek
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rakowych wątroby (SMMC-7721, BEL-7402) i piersi (MDA-MB-231) poprzez zatrzymanie cyklu komórkowego w fazie G1/S, podnosząc poziom białka Bax a zmniejszając poziom antyapoptotycznych białek Bcl-2 i Bcl-xl, których ekspresja kontrolowana jest m.in. przez czynnik transkrypcyjny STAT3
[25, 26]. W modelu in vitro LUT obniżała poziom ufosforylowanego STAT3
w komórkach nowotworowych piersi (linia MCF-7), szyjki macicy (linia
HeLa) i wątroby (linie HepG2, Hep3B) [27]. Ponadto w modelu in vivo, suplementacja LUT w stężeniu 0,01% lub 0,05% znacząco zmniejszyła rozmiar
guza u myszy zaszczepionych komórkami raka piersi [26].
Badania ostatnich lat zwracają uwagę na możliwość osiągnięcia silniejszego efektu protekcyjnego i terapeutycznego w przypadku stosowania kombinacji fitozwiązków. Kombinacja API i kurkuminy wykazała silniejszy efekt
hamujący fosforylację NF-κB w modelu in vitro z wykorzystaniem komórek
nowotworowych prostaty LN-CaP i piersi MCF-7 [28]. W przypadku kombinacji API i kwercetyny zaobserwowano obniżenie ekspresji genu NF-κB
indukowanego LPS w komórkach okrężnicy linii CCD18Co. Dodatkowo,
kombinacja API i kwercetyny silniej ograniczała ekspresję genów cytokin
prozapalnych (TNF-α, IL-6 i IL-8) niż addytywne działanie poszczególnych
związków [29]. Z kolei kombinacja kurkuminy i LUT wykazuje działanie
synergistycznie, hamując silniej adhezję monocytów indukowaną TNF-α, poprzez osłabienie translokacji NF-κB p65 z cytozolu do jądra. Działanie to
ogranicza stan zapalny indukowany przez TNF-α, co wykazano dla linii ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej EA.hy 926 [30].
API i LUT w terapiach kojarzonych
z innymi lekami przeciwnowotworowymi
Potencjalne zastosowanie niskodawkowej chemioterapii jest atrakcyjne,
ponieważ niższe dawki są łatwiej osiągalne podczas leczenia raka i powodują
mniejszą toksyczność u pacjentów. Dlatego też poszukuje się nowych połączeń
leków ze związkami o właściwościach antykancerogennych, które podczas terapii kojarzonych ograniczałyby efekty uboczne stosowanych cytostatyków
i rzadziej prowadziły do lekooporności.
W przypadku wykorzystania API udowodniono, że wzmacnia ona działanie przeciwnowotworowe cetuksymabu w komórkach raka nosogardzieli
(HONE1 i CNE2) poprzez inhibicję receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) i poziomu ufosforylowanego STAT3 [31]. Co więcej, połączenie gemcytabiny i API zwiększało skuteczność przeciwnowotworową poprzez
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tłumienie aktywności Akt i NF-κB oraz indukcję apoptozy w komórkach raka
trzustki (MiaPaca-2 i AsPC-1) [32].
W przypadku wykorzystania LUT zanotowano, że jej kombinacja
z paklitakselem w terapii raka piersi może aktywować kaspazy 3 i 8, w wyniku
czego niska dawka paklitakselu znacząco zmniejsza wzrost guza przy niskiej
toksyczności. Dodatkowo jednoczesne podawanie LUT i paklitakselu powodowało nasilenie procesu apoptozy poprzez blokowanie STAT3, w porównaniu z leczeniem samym paklitakselem w komórkach linii MDA-MB-231 [33].
Natomiast zastosowanie LUT i gemcytabiny hamowało ekspresję jądrowego
NF-κB p65, czemu towarzyszyło zwiększenie proapoptotycznego cytochromu
c w cytozolu komórek raka trzustki BxPC-3 [34].
Badania kohortowe z wykorzystaniem API i LUT
Związek pomiędzy spożyciem warzyw i owoców zawierających flawonoidy a zapobieganiem nowotworom został opisany w kilku badaniach kohortowych, czyli badań stosowanych w celu poznania często występujących
chorób, ich przyczyn i rokowań, wśród grupy osób (kohorty) wybranych na
podstawie pewnych cech wspólnych, np. narażenie na ten sam czynnik ryzyka
zachorowania.
Badania przeprowadzone u osób starszych z incydentem raka wykazały,
że spożycie flawonoidów (m.in. API, LUT) w próbkach żywności istotnie
zmniejszało ryzyko raka w porównaniu do osób bez wywiadu nowotworu
[35]. Z kolei Hoensch i wsp. wykazali, że dzienne spożycie API w dawce
20 mg/dzień skutecznie minimalizuje ryzyko wznowy u chorych na raka
okrężnicy po resekcji [36]. Natomiast badania Chang i wsp. potwierdzają,
że przyjmowanie przez dłuższy okres mieszaniny flawonoidów (20 mg API
i 20 mg galusanu epigallokatechiny) zmniejsza ryzyko nawrotu raka jelita grubego u ludzi po jego resekcji [37].
Podsumowanie
API i LUT są przedstawicielami flawonoidów o udokumentowanych
właściwościach przeciwzapalnych i przeciwnowotworowych. Zastosowanie
tych flawonów w suplementach diety wskazuje na ich potencjał prozdrowotny. Ponadto hamujący wpływ API i LUT na aktywację szlaków sygnałowych
NF-ĸB i STAT3, które kontrolują istotne procesy komórkowe, potwierdza
ich potencjał terapeutyczny. Dodatkowo kombinacje API i LUT z innymi
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polifenolami czy lekami wskazują na synergizm w ich działaniu prewencyjnym i/lub terapeutycznym. Badania kohortowe również potwierdzają
możliwości terapeutyczne API i LUT. Jednakże, dalsze badania obejmujące
bezpieczne dawkowanie tych flawonów są konieczne. Nowym rozwiązaniem
w technologii farmaceutycznej jest wykorzystanie kombinacji flawonoidów
z innymi polifenolami i/lub lekami oraz zastosowanie nowych formulacji (liposomy, nanocząsteczki) w celu osiągnięcia celowanego efektu terapeutycznego.
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PROSPECTS FOR THE USE OF APIGENIN
AND LUTEOLIN IN CANCER THERAPY

Summary: Apigenin (API) and luteolin (LUT) are well-known flavonoids
found in many types of plants. Studies confirm that API and LUT show
pleiotropic effects. One of the possible antitumor effects of flavonoids is the
modulation of signaling pathways responsible for activating inflammatory
processes, proliferation, and apoptosis. API and LUT inhibit the activation
of the NF-κB and STAT3 pathways and the expression of genes controlled
by them in vitro and in vivo models, which may be an attractive therapeutic
strategy and a potential method of enhancing tumor response to treatment.
The article presents the structure of API and LUT, their possibilities of influencing the NF-κB and STAT3 signaling pathways, supplements containing
API and LUT that exhibit pro-health effects, as well as their combinations
with other polyphenols or drugs that may have a stronger anti-cancer effect.
Keywords: apigenin, luteolin, NF-κB, STAT3, cancers.
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KARDIOPROTEKCYJNE
DZIAŁANIE KANNABIDIOLU

Streszczenie: Kannabidiol, jako pozbawiony działania psychotropowego
składnik konopi indyjskiej (Cannabis sativa) ma coraz szersze zastosowanie.
Jego korzystne działanie udowodniono między innymi w chorobach układu
nerwowego, leczeniu nowotworów lub chorób o podłożu zapalnym. Kannabidiol znajduje się w preparatach leczniczych i wyrobach kosmetycznych,
których używamy codziennie. Na podstawie ostatnich doniesień wykazano,
że kannabidiol działa również ochronnie na mięsień sercowy. To kardioprotekcyjne działanie umożliwiają unikatowe właściwości kannabidiolu m.in.
antyproliferacyjne, antyoksydacyjne oraz anty-apoptyczne. Kannabidiol przeciwdziała m.in. uszkodzeniu mięśnia sercowego w zawale lub niewydolności
mięśnia sercowego oraz zmniejsza arytmię. Z drugiej strony, nowe badania
wskazują na potencjalnie niekorzystne efekty działania kannabidiolu przy jego
dłuższym stosowaniu. Niniejsza praca podsumowuje aktualny stan wiedzy na
temat potencjalnego działania ochronnego kannabidiolu w sercu.
Słowa kluczowe: kannabidiol, kardioprotekcja, działanie ochronne na serce,
układ sercowo – naczyniowy.
ORCID: 0000-0003-2622-9391, 0000-0003-4949-2731.

Wstęp
Kannabinoidy to grupa związków organicznych, do których należą:
fitokannabinoidy (kannabinoidy pochodzenia roślinnego), endokannabinoidy
(wytwarzane przez organizmy zwierząt i człowieka) oraz kannabinoidy syntetyczne. Wśród różnych odmian konopi, najbardziej powszechne są konopie indyjskie (Cannabis sativa var. indica) oraz konopie siewne (Cannabis sativa var.
1
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sativa) zwane też włóknistymi. Odmiana indyjska konopi (potocznie nazwana
marihuaną) zawiera ponad 700 związków chemicznych z czego około 100 to
fitokannabinoidy, do których zaliczany jest kannabidiol (CBD) oraz delta-9-tetrahydrokannabinol (Δ9-THC) [Russo i Taming, 2011]. Najstarsze opisy
dotyczące leczniczego wykorzystania konopi, pochodzą z przekazów chińskiej
i hinduskiej medycyny ludowej sprzed 4 tys. lat. Stosowano wówczas konopie
przy problematycznej menstruacji, objawach malarii, dekoncentracji czy reumatyzmie. Z kolei starożytni Grecy stosowali roślinę ze względu na jej właściwości przeciwbólowe [Jiang i in. 2006]. W medycynie ludowej konopie znalazły zastosowanie również jako środek przeciwastmatyczny i przeciwdrgawkowy.
W Polsce, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, można uprawiać konopie siewne, w których suma substancji psychoaktywnych (Δ9-THC oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (Δ9-THCA)
w suchej masie ziela jest mniejsza niż 0,2%. Taką roślinę uprawia się m.in.
na potrzeby przemysłu spożywczego, kosmetycznego czy farmaceutycznego
[Kuna 2019; Oultram i in. 2021; Ustawa z dnia 29 lipca 2005].
Choroby układu sercowo-naczyniowego np. nadciśnienie oraz choroba
niedokrwienna serca zaliczane są do chorób cywilizacyjnych i mogą prowadzić do niewydolności mięśnia sercowego. Z uwagi na rosnącą popularność
kannabidiolu i coraz szersze jego stosowanie w lecznictwie oraz w produktach
spożywczych i przemyśle kosmetycznym [Kicman i Toczek 2020], istnieje
konieczność analizy korzystnych efektów działania CBD, jak również jego
ewentualnych działań niepożądanych w chorobach serca. W związku z powyższym, celem pracy jest ocena potencjalnego efektu kardioprotekcyjnego CBD,
ale również rozważenie działań niekorzystnych kannabidiolu na serce stosowanego w terapii innych chorób. Publikacja została przygotowana w oparciu
o krytyczną analizę artykułów naukowych dostępnych w bazie PubMed.
Kannabidiol
Kannabidiol jest to związek terpeno-fenolowy zawierający dwadzieścia
jeden atomów węgla (Rycina 1). Powstaje na wskutek dekarboksylacji kwasu delta-9–tetrahydrokannabinolowego (THCA) i kwasu kannabidiolowego
(CBDA) Po raz pierwszy został wyizolowany z marihuany w 1940 roku przez
zespół naukowców z Uniwersytetu w Ilinois, a jego strukturę poznano dopiero dwadzieścia trzy lata później [Adams i in. 1940; Kicman i Toczek 2020].
W celu pozyskania CBD wykorzystuje się odmianę Cannabis sativa bogatą
w CBD, w których zawartość delta-9-tetrahydrokannabinolu w kwiatowych
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lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, wynosi
poniżej 0,20% w przeliczeniu na suchą masę [Kuna 2019]. W ostatnim czasie,
w legalnej i otwartej sprzedaży pojawiło się dużo produktów, które w swoim
składzie zawierają surowce pochodzące z konopi siewnej. Wyroby z kannabidiolem są sprzedawane w postaci takich produktów jak oleje, olejki, nasiona,
kawa, susz konopny, suplementy diety, gumy, ekstrakty czy kosmetyki (np.
żele, płyny, kremy, pomadki). W Polsce zastosowanie marihuany (ziela konopi
innych niż siewne) w celach medycznych zostało zatwierdzone w 2017 roku
[Dziennik Ustaw 2017; Kuna 2019]. Od tego czasu marihuana medyczna zarejestrowana jest w Polsce jako surowiec farmaceutyczny w postaci suszonych
kwiatów konopi, przeznaczonych do inhalacji (waporyzacji), w których ilość
Δ9-THC wynosi ok 19% a ilość CBD około 1%. Innym lekiem dostępnym
w Polsce jest Sativex®. To mieszaniana Δ9-THC i CBD podawana w postaci
doustnego sprayu. Oba leki stosowane są m.in. w łagodzeniu objawów spastyczności u dorosłych pacjentów ze stwardnieniem rozsianym [Pacher i in.
2020]. W 2018 amerykańska agencja ds. żywności i leków (FDA) dopuściła
Epidiolex® (preparat na bazie CBD) do stosowania w ciężkich postaciach padaczki dziecięcej, związanych z zespołem Lennoxa-Gastauta lub z zespołem
Draveta [Strickland i in. 2021]. Preparat ten nie jest jeszcze dopuszczony do
obrotu w polskich aptekach. Trzeba pamiętać, że jedynie preparaty medycznej marihuany pozyskiwane z wysuszonych żeńskich kwiatów konopi, których uprawa przebiega w ściśle kontrolowanych warunkach posiadają stały
i kontrolowany skład chemiczny, w porównaniu do wyrobów na bazie oleju
konopnego, których skład może być zmienny.
Kannabidiol jest substancją o charakterze lipofilowym, która łatwo przenika przez barierę krew-mózg i odkłada się w tkankach o charakterze tłuszczowym. Po podaniu doustnym, jego dostępność biologiczna wynosi od ok. 13%
do 19%. Metabolizm CBD zachodzi przede wszystkim w wątrobie pod wpływem reakcji, tj. hydroksylacji, utleniania i sprzęgania z kwasami. Powstałe
metabolity wydalane są z moczem i kałem. Okres połowicznego rozpadu wynosi 9 godzin. Warto zwrócić uwagę, że biodostępność CBD jest uzależniona od drogi podania, standaryzacji wielkości i składu ciała pacjenta [Harvey
i Mechoulam 1990; Williams i in. 2021].
Kannabidiol nie posiada właściwości psychoaktywnych i przyjmuje
się, że może być stosowany bezpiecznie przez dłuższy czas [Pisanti in. 2017].
Jego mechanizm działania opiera się na modulacji receptorów kannabinoidowych CB1 i CB2 (choć wykazuje do nich dużo niższe powinowactwo w porównaniu do Δ9-THC) oraz receptorów serotoninowych 1A (5-HT1A), waniloido101
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wych typu 1 i 2 (TRPV1, TRPV2), a także receptorów aktywowanych przez
proliferatory peroksysomów typu gamma (PPARγ) i receptorów sprzężonych
z białkiem G (GPR18, GPR55) [Linge i in. 2016; Remiszewski i in. 2020].
Stwierdzono, że jest odwrotnym agonistą receptora CB2 a w stężeniu nanomolowym antagonizuje działanie Δ9-THC za pomocą receptorów CB1. Ponadto działanie CBD obejmuje zmniejszenie wychwytu zwrotnego anandamidu
oraz nasila jego degradację. CBD zaliczany jest także do ujemnych modulatorów allosterycznych receptora CB1 [Kicman i Toczek 2020; Pisanti i in. 2017].

Rycina 1. Struktura chemiczna kannabidiolu.
Źródło: Aguillón AR, i wsp., 2021, s. 5577-5600.

Liczne badania wykazały szereg korzystnych właściwości terapeutycznych kannabidiolu do których zaliczyć można działanie przeciwdrgawkowe,
przeciwpsychotyczne, przeciwlękowe, przeciwwymiotnie, antyproliferacyjne
a także działanie kardio- i neuroprotekcyjne [Kicman i Toczek 2020]. Potencjalne korzyści CBD przypisuje się także w chorobach zapalnych, autoimmunologicznych, schizofrenii, chorobie Alzheimera, Parkinsona, przewlekłego
bólu czy nowotworów (Rycina 2) [Pisanti i in. 2017].

Rycina 2. Potencjalne zastosowanie kannabidiolu.
Źródło: Opracowanie na podstawie B. Malinowska i wsp., 2021, s. 1986.
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Wpływ kannabidiolu na serce
Dane płynące z dotychczas przeprowadzonych badań wskazują, że układ
sercowo-naczyniowy może być potencjalnym celem dla kannabidiolu i jego
możliwości terapeutycznych [Pisanti in. 2017]. Obok udowodnionego działania rozkurczowego na naczynia krwionośne [Baranowska-Kuczko i in. 2021]
obserwuje się rosnące zainteresowanie potencjalnie ochronnym wpływem
kannabidiolu na mięsień sercowy, w tym na funkcję naczyń wieńcowych
[Garza-Cervantes i in. 2020]. Pierwsze badania dotyczące wpływu kannabidiolu na serce sięgają lat 70 ubiegłego wieku. W doświadczeniach przeprowadzonych na izolowanym sercu szczura (Tabela 1) wykazano, że infuzja
CBD 30 µM zmniejsza zarówno częstość jak i siłę skurczów serca. Jednocześnie zaobserwowano występowanie arytmii i asystolii po godzinie od perfuzji
związku [Smiley i in. 1976]. Działanie hamujące na siłę skurczu potwierdzają
badania na izolowanych lewych przedsionkach serc szczurów z nadciśnieniem
spontanicznym (SHR) i szczurów normotensyjnych stanowiących dla nich kontrolę (Wistar-Kyoto, WKY) [Kossakowski i in. 2019]. Ujemne działanie inotropowe może być związane m.in. z hamowaniem kanałów wapniowych typu
L [Ali i in. 2015] oraz bezpośrednim oddziaływaniem na mechanizmy prowadzące do zmniejszenia ilości jonów wapnia [Robertson-Gray i in. 2019]. CBD
w dużo niższych stężeniach (0.1 nm - 1µM) zmniejsza tachykardię wywołaną Δ9 – THC oraz zwiększa przepływ wieńcowy [Nahas i Trouve 1985].
To właśnie w komórkach śródbłonka ludzkiej tętnicy wieńcowej poddanych
działaniu wysokich stężeń glukozy udowodniono działanie ochronne CBD
zmniejszające m.in powstawanie tlenku azotu w mitochondriach oraz cząsteczek adhezyjnych (ICAM i VCAM). Te badania potwierdzają, że kannabidiol
może mieć znaczące korzyści terapeutyczne w przypadku sercowych powikłań cukrzycowych i miażdżycy [Rajesh i in. 2007]. Również na izolowanych
przedsionkach szczurów wykazano, że ich inkubacja z kannabidiolem
w stężeniu 1µM nasila działanie inotropowe dodatnie izoprenaliny, nieselektywnego agonisty receptorów β-adrenergicznych. Z kolei, podawanie wzrastających stężeń kannabidiolu powoduje spadek siły skurczu przedsionków serca
szczurów izolowanych od zwierząt ze spontanicznym nadciśnieniem (SHR),
ale także od zwierząt kontrolnych (WKY) [Kossakowski i in. 2019].
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Tabela 1. Wpływ kannabidiolu na serce w doświadczeniach in vitro.
Stężenie
kannabidiolu
(µM)

Działanie kannabidolu

Literatura

30

↓ częstości skurczów serca
↓ siły skurczów
artymia
asystolia

Smiley i in.
1976

0.0001 - 1

↔ częstość skurczów
↑ ciśnienia w aorcie
↑ przepływu wieńcowego
↓ tachykardii wywołanej
Δ9 - THC

Nahas i Trouve
1985

Komórki śródbłonka ludzkiej
tętnicy wieńcowej eksponowane
na wysokie stężenia glukozy

1.5, 3, 4.5, 6

↓ powstawanie nadtlenku
wodoru w mitochondriach,
↓ NF-κβ,
↓ ekspresji ICAM-1
i VCAM-1

Rajesh i in.
2007

Kardiomiocyty szczura

1 - 10

działanie hamujące na kanały
wapniowe typu L

Ali i in. 2015

Kardiomiocyty (iPSC)
1
Niedokrwienie/reperfuzja oraz LPI

↓ Ca2+ (↓aktywacji GPR55)
↓RhoA, ↓ROCK)

Robertson-Gray
i in. 2019

Izolowane lewe przedsionki serca
szczura z nadciśnieniem tętniczym
(model SHR oraz normotensyjna
kontrola WKY)

↓ siły skurczu (SHR oraz
WKY)

Model doświadczalny

Izolowane serce szczura (Wistar)

Izolowane serce szczura (Wistar)

Izolowane przedsionki serca
szczura

0.001 – 30

1

↔ wyjściowa częstość i siła
skurczów
↑ inotropowego działania
izoprenaliny

Kossakowski
i in. 2019

Weresa i in.
2019

↑/↓/↔—wzrost/spadek/brak wpływu; skróty: Δ9 – THC - delta-9-tetrahydrokannabinol; GPR55 - receptor związany z białkiem G; ICAM-1 - międzykomórkowa
molekuła adhezyjna-1; iPSC indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste,
LPI – lizofosfatydyloinozytol; NF-κβ - jądrowy czynnik transkrypcyjny NF kappa B,
RhoA, białko należące do rodziny małych białek G; ROCK Rho-zależna kinaza; SHR
– szczury z nadciśnieniem spontanicznym; WKY – szczury kontrolne do szczurów
SHR; VCAM-1 - molekuła adhezyjna-1 komórki naczyniowej.

W doświadczeniach in vivo (Tabela 2), jednorazowe podanie kannabidiolu w sercu szczura wiąże się zazwyczaj z ochronnym działaniem na
serce w czasie niedokrwienia i zawału. Dochodzi do zmniejszenia obszaru
zawału, zahamowania procesów zapalnych i apoptozy. Jednym z dyskutowanych mechanizmów działania CBD jest zwiększenie dostępności adenozyny
w tkankach [Durst i in. 2007; Feng i in. 2015]. W modelach związanych
z uszkodzeniem mięśnia sercowego ochronne działanie kannabidiolu polega
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na ograniczeniu dysfunkcji mięśnia sercowego na co wpływa zmniejszenie
stresu oksydacyjnego, rozszerzenie naczyń, ograniczenie martwicy [Hao i in.
2015; Lee i in. 2016]. Udowodniono także działanie chronotropowe ujemne
oraz przeciwarytmicze kannabidiolu [Gonca i Darıcı 2015; Kossakowski i in.
2019; Walsh i in. 2010].
Kannabidiol podawano też chronicznie m.in. w zwierzęcych modelach nadciśnienia tętniczego, płucnego oraz w czasie podawania stosowanej
w chemioterapii nowotworów doksorubicyny, która wykazuje działanie
uszkadzające na serce. Okazuje się, że kannabidiol działa ochraniająco na serce co przejawia się zmniejszeniem wydzielania kinazy kreatynowej, troponiny T, parametrów stresu oksydacyjnego [Fouad i in. 2013; Remiszewski i in.
2020], Ponadto, kannabidiol, podawany przez dwa tygodnie szczurom z nadciśnieniem, w dawce 10 mg/kg, zmniejsza powiększone wskutek nadciśnienia
kardiomiocyty i ogranicza skurcz naczyń wieńcowych wywołany aktywacją receptorów muskarynowych (przy użyciu karbacholu). Z drugiej strony, u zdrowych zwierząt, kannabidiol spowodował niekorzystne efekty w sercu przejawiające się zmniejszeniem gęstości receptorów β-adrenergicznych, sztywności
rozkurczowej lewej komory, dodatniego efektu inotropowego izoprenaliny,
ujemnego efektu inotropowego karbacholu [Pedzińska-Betiuk i in. 2021].
W nadciśnieniu płucnym u szczurów indukowanym monokrotaliną, kannabidiol zmniejszył ciśnienie w prawej komorze serca [Sadowska i in. 2020].
Tabela 2. Wpływ jednorazowego oraz chronicznego podawania kannabidiolu na serce
w doświadczeniach in vivo.
In vivo
Jednorazowe podanie kannabidiolu
Model niedokrwienia
(podwiązanie tętnicy
wieńcowej w izolowanym sercu szczura
Wistar)

Model niedokrwienia
i reperfuzji (podwiązanie tętnicy wieńcowej
u królika)

5 mg/kg (i.p.), przez 7 dni
5 mg/kg (i.p.)- jednorazowe podanie 1 h i 24 h
przed izolacją serca

↓ obszaru zawału
↓ zapalenia mięśnia sercowego
↓ IL-6 w osoczu
↔ frakcji skracania w echokardiografii
↓ infiltracji leukocytów
↔ CRP, TNF-α w osoczu
↔ częstość skurczów serca

Durst i in.
2007

100 μg/kg dwie dawki
podane przed reperfuzją
(i.v.)

↓ obszaru zawału
↓ dysfunkcji lewej komory (poprawa
objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej, pojemności minutowej )
↓ obrzęku
↓ infiltracji neutrofili
↓ apoptozy

Feng i in.
2015
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Uszkodzenie mięśnia
sercowego spowodowane doksorubicyną u
myszy

10 mg/kg (i.p.)
przez 5 dni

Zapalenie mięśnia
sercowego wywołane
doświadczalnie
u myszy

10 mg/kg (i.p.)
przez 46 dni

Model niedokrwienia
i reperfuzji (podwiązanie tętnicy wieńcowej
u szczura Wistar)

50 mg/kg (i.v.),
10 min przed
wywołaniem
niedokrwienia

Model niedokrwienia
i reperfuzji (podwiązanie tętnicy wieńcowej
u szczurów
Spraque-Dawley)
Nadciśnienie tętnicze
(model SHR)

10 lub 50 mg/kg (i.v.)
przed wywołaniem
niedokrwienia
3; 10; 30 mg/kg (i.v.)
(jednorazowe podanie)

↓ CK-MB oraz LDH w osoczu
↓ dysfunkcji mięśnia sercowego
↓ stresu oksydacyjnego i nitracyjnego
w sercu
↓ upośledzenia funkcji mitochondriów
w sercu
↓ aktywacja MMP2 and MMP9 w
sercu
↓ zaniku komórek serca
↓ procesów zapalnych w sercu
↓ dysfunkcji mięśnia sercowego (poprawa czynności skurczowej i rozkurczowej oraz sztywności mięśnia sercowego)
↓ zwłóknienia serca
↓ stresu oksydacyjnego i nitracyjnego
w sercu
↓ procesów zapalnych w sercu
↓ infiltracji komorek zapalnych
↓ martwicy w sercu
↓ tachykardii komorowej
↓ arytmii

↓ arytmii
↓ obszaru zawału
↓ agregacji płytek zależnej od kolagenu
(tylko w stężeniu 50 mg/kg)

↓ HR

Hao i in.
2015

Lee i in.
2016

Gonca i
Darıcı 2015

Walsh
i in. 2010

Kossakowski
i in. 2019

Chroniczne podawanie kannabidiolu

Uszkodzenie mięśnia
sercowego spowodowane doksorubicyną u szczurów
Spraque-Dawley

Nadciśnienie tętnicze
(model SHR oraz
DOCA-salt i odpowiednie kontrole
normotensyjne.
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5 mg/kg/dzień (i.p.)
przez 28 dni

10 mg/kg (i.p.)
przez 14 dni

↓CK-MB, troponiny T, dialdehydu
malonowego, TNF-α, NO, Ca2+
w osoczu
↑ poziomu glutationu, selenu oraz
cynku
↓ iNOS, transkrypcyjnego jądrowego
czynnika κB, liganda Fas, kaspazy 3
↑ surwiwiny
↓ parametrów stresu oksydacyjnego
w osoczu i tkance serca

Fouad i in.
2013

Remiszewski
i in. 2020
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Nadciśnienie tętnicze
(model SHR oraz normotensyjna kontrola
WKY)

Nadciśnienie tętnicze
(model DOCA-salt
oraz normotensyjna
kontrola SHAM)

10 mg/kg/dzień (i.p.) przez
14 dni

10 mg/kg/dzień (i.p.) przez
14 dni

Nadciśnienie płucne
10 mg/kg/dzień (i.p.) przez
(wywołane monokrota21 dni
liną u szczurów Wistar)

U szczurów z nadciśnieniem:
↓ szerokość kardiomiocytów w lewej
komorze serca
↓ skurczu naczyń wieńcowych wywołanych karbacholem
PędzińskaU szczurów kontrolnych:
-Betiuk i in.
↓ gęstości receptorów β-AR
2021
↓ sztywności rozkurczowej LV
↓ dodatniego efektu inotropowego
izoprenaliny
↓ ujemnego efektu inotropowego
karbacholu
U szczurów z nadciśnieniem:
↓ szerokość kardiomiocytów w lewej
komorze serca
↓ skurczu naczyń wieńcowych wywoła- Pędzińska-Betiuk i in.
nych karbacholem
2021
U szczurów kontrolnych:
↑ szerokości kardiomiocytów
↓ gęstości receptorów β-AR
↓ ciśnienia w prawej komorze
↔ przerost prawej komory serca

Sadowska i
in. 2020

↑/↓/↔—wzrost/spadek/brak wpływu; skróty: β-AR – receptor β-adrenergiczny; CK-MB – kinaza kreatynowa; CRP – białko C-reaktywne; DOCA-salt - szczury nadciśnieniowe otrzymujące deoksykortykosteron i dietę wysokosodową; HR – częstość
skurczów serca; IL-6 – interleukina 6; iNOS – indukowalna syntaza tlenku azotu;
i.p. – podanie dootrzewnowe; i.v. – podanie dożylne; LDH –dehydrogenaza mleczanowa; LV –lewa komora; MMP2 - metaloproteinaza macierzy zewnątrzkomórkowej;
MMP9 - metaloproteinaza macierzy zewnątrzkomórkowej 9; NO – tlenek azotu;
TNF-α – czynnik martwicy guza.

Podsumowanie
Przegląd literatury dokonany na potrzeby niniejszej pracy pozwala
na wysunięcie następujących wniosków: kannabidiol 1) wykazuje działanie ochronne na serce w arytmii, niedokrwieniu, zapaleniu oraz uszkodzeniu mięśnia sercowego związanego z cukrzycą i działaniem doksorubicyny;
2) obniża ciśnienie w prawej komorze w nadciśnieniu płucnym, ale nie obniża
ciśnienia krwi oraz nie wpływa na przerost mięśnia sercowego towarzyszący
tym chorobom; 3) wykazuje działanie niekorzystne związane ze zmniejszeniem siły skurczu, modyfikowaniem gęstości receptorów adrenergicznych,
sztywności rozkurczowej oraz rozmiaru kardiomiocytów co zaobserwowano
w zdrowym sercu. W związku z powyższym, wpływ kannabidiolu na serce
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wymaga kontynuacji badań i niesie konieczność zachowania ostrożności przy
jego stosowaniu.
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CARDIOPROTECTIVE ACTION OF CANNABIDIOL
Summary: Cannabidiol, is a non-psychotropic component of cannabis sativa
with increasing popularity. Its beneficial effects have been proven in diseases
of the nervous system, cancer treatment or inflammatory diseases. Cannabidiol is present in medicinal preparations and cosmetic products that we use
every day. Recently, it was shown that cannabidiol also has a protective effect
on the heart muscle. This cardioprotective effect is since the unique antiproliferative, antioxidant and anti-apoptotic properties of cannabidiol. Cannabidiol prevents e.g. damage of the heart muscle due to infarction or failure and
reduces arrhythmia. On the other hand, new research indicates the potentially
adverse effects of chronic treatment with cannabidiol. This paper summarizes
the current state of knowledge about cannabidiol's potential cardiac protective effects.
Keywords: cannabidiol, cardioprotection, protective effect on the heart, cardiovascular system.
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AMIGDALINA JAKO NATURALNY
LEK STOSOWANY W TERAPII
PRZECIWNOWOTWOROWEJ,
CZY PREPARAT NIOSĄCY
DUŻE NIEBEZPIECZEŃSTWO
DLA ORGANIZMU?

Streszczenie: W artykule dokonano przeglądu danych dostępnych w literaturze przedmiotu dotyczących amigdaliny. Zaprezentowano jej budowę, właściwości chemiczne oraz zastosowanie. Amigdalina jest organicznym związkiem
chemicznym należącym do grupy glikozydów. W swojej budowie posiada
dwucukier połączony z fenyloacetonitrylem. Występuje w nasionach wielu
owoców: moreli, śliwki, jabłkach, pigwie. Źle przechowywana może ulegać
epimeryzacji z aktywnej biologicznie formy (R)–amigdaliny do nieaktywnej
(S)–amigdaliny. Metabolizowana w organizmie człowieka wydziela toksyczny cyjanowodór, przez co jej wykorzystanie jako potencjalnego leku antynowotworowego wzbudza wiele kontrowersji. Często jest też mylona z letrilem,
będącym jej półsyntetyczną pochodną stworzoną w celu uzyskania mniej toksycznej formy amigdaliny.
Słowa kluczowe: amigdalina, letril, witamina B17, glikozyd cyjanogenny,
pestki moreli.

Wstęp
Amigdalina jest związkiem chemicznym powszechnie występującym w
środowisku naturalnym. Należy do grupy glikozydów cyjanogennych, które można znaleźć w nasionach wielu roślin. W przyrodzie odgrywa funkcję
1

mgr, VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku.
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obronną. Jest naturalną substancją toksyczną, która w wyniku rozpadu wytwarza cyjanowodór, chroniąc w ten sposób roślinę przed owadami oraz zwierzętami roślinożernymi. Ze względu na swoje właściwości znalazła zastosowanie
w niekonwencjonalnym leczeniu różnych schorzeń [1-2]. Od około połowy
XX wieku rozpoczęto badania nad jej wpływem na komórki nowotworowe.
Stworzenie przeciwrakowego leku pochodzenia naturalnego mogłoby być nadzieją dla wielu chorych. Choroby nowotworowe są drugą pod względem ilości
występujących zgonów przypadłością na świecie [2]. Pomimo nieustająco rosnącej popularności amigdalina nadal wzbudza wiele kontrowersji. Zdania na
temat jej przeciwrakowego działania są podzielone zarówno wśród naukowców
i lekarzy, jak również samych pacjentów. Celem pracy jest przedstawienie budowy, właściwości chemicznych oraz zastosowania amigdaliny.
Amigdalina
Amigdalina (D-Mandelonitril, 6-O-β-D-glukozydo-β-D-glukozyd)
jest to naturalny glikozyd szeroko rozpowszechniony w przyrodzie, obecny
w wielu roślinach, zwłaszcza z rzędu różowatych (Rosaceae). Można ją spotkać
w nasionach wielu owoców m.in. moreli, brzoskwini, śliwki, jabłka, wiśni,
pigwy, gruszy oraz zbożach – jęczmieniu, lnie, prosie, pszenicy (tabela 1). Szacuje się, że źródłem tej substancji jest około 1200 gatunków roślin [2,3]. Jej
naturalną funkcją w przyrodzie jest ochrona roślin przed różnymi insektami
oraz większymi roślinożercami. Działanie toksyczne tego związku związane
jest z produktami jego rozpadu, których głównym składnikiem jest cyjanowodór (z 1 grama amigdaliny można otrzymać 59 mg HCN) [1-2].
Tabela 1. Przykładowa zawartość amigdaliny w wybranych nasionach owoców [2,4,5,6].
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Owoc

Zawartość amigdaliny

Wiśnia

0,17-0,39%

Morela

3,6-5,6%

Gorzkie migdały

3,0-5,0%

Brzoskwinia

2,7-3,1%

Śliwka

0,19-1,75%

Jabłko

0,3-1,95%
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Historia odkrycia amigdaliny
Pierwsze doniesienia dotyczące amigdaliny pojawiły się w 1830 roku,
kiedy to dwaj francuscy biochemicy – Antoine François Boutron–Charlard
i Pierre-Jean Robiquet wyizolowali ją z gorzkich migdałów [1-3,7,8]. Następnie badania z wykorzystaniem tego związku podjęli Justus von Liebig i Friedrich Wöhler. Na podstawie eksperymentów prowadzonych na zwierzętach,
a także na sobie, naukowcy ci udowodnili brak toksyczności amigdaliny [7].
Już w 1845 roku w Rosji po raz pierwszy zastosowano amigdalinę w terapii
przeciwnowotworowej, natomiast pierwsze raporty o zastosowaniu jej w USA
datuje się na 1920 rok, w którym choremu pacjentowi podał ją Ernest Krebs
[2,7]. Niestety, występowanie skutków ubocznych związanych z dużą toksycznością po podaniu doustnym preparatu, uniemożliwiło jego dalsze stosowanie.
W 1950 roku Ernest Krebs opracował nową półsyntetyczną, a zarazem
mniej toksyczną wersję amigdaliny, którą podawano pacjentom drogą iniekcji
dożylnej. Nazwał ten preparat letrilem i bardzo często w wielu opracowaniach
można się spotkać, z tym, że jest on używany jako synonim amigdaliny, choć
są to związki o innej strukturze chemicznej. W latach 70. ubiegłego wieku
amigdalina stała się jednym z najbardziej popularnych, niekonwencjonalnych preparatów stosowanych w terapii przeciwnowotworowej. W Stanach
Zjednoczonych do 1978 roku stosowano ją, zarówno w postaci dożylnej jak
i doustnej, do leczenia raka u ponad 70 000 osób. Środek ten produkowany był m.in. w Meksyku, ale eksport z tego kraju do USA został zakazany
ze względu na niespełnianie norm produkcyjnych – duże zanieczyszczenie
produktu. Mimo to wykorzystanie stale rosło, i nadal stosowano go w 23
stanach USA. Ze względu na duże zainteresowaniem preparatem Narodowy Instytut Raka (National Cancer Institute, NCI) postanowił ocenić jego
skuteczność w leczeniu antyrakowym, jednakże badania kliniczne sponsorowane przez NCI za zgodą Agencji do Spraw Żywności i Leków (Food and
Drug Administration, FDA) nie zdołały wykazać aktywności przeciwnowotworowej tego związku. Od tego czasu amigdalina została zakazana przez
FDA i nie została dopuszczona jako lek w USA oraz w Europie, z pewnymi wyjątkami. W Wielkiej Brytanii przypisuje się ją na receptę tylko pod
nadzorem lekarza. W Niemczech zaś, Niemiecki Federalny Instytut ds. Narkotyków i Wyrobów Medycznych (Bundesinstitut für Arzneimittelund Medizinprodukte, BfArM), uznał ją jako lek niepewny. Mimo obowiązujących
ograniczeń amigdalina jest nadal wytwarzana, a jej wykorzystanie lecznicze
budzi wiele kontrowersji. Jej zwolennicy uważają, że jest naturalną substancją
115

MARTYNA SŁOWIKOWSKA

działającą niszcząco na komórki nowotworowe, przeciwnicy zaś ostrzegają
przed jej toksycznością. Ciągła popularność tego związku jest tak duża, że
w niektórych krajach m.in. Japonii, Włoszech czy Filipinach istnieją kliniki zajmujące się leczeniem nowotworów z użyciem amigdaliny [7]. Jedną
z najbardziej znanych klinik zajmujących się taką terapią jest Klinika doktora
Ernesta Contrerasa w Meksyku [9]. Według listy opracowanej przez BfArM
w Niemczech praktyką lekarską z użyciem tej substancji zajmuje się przynajmniej 35 lecznic [10].
Budowa i właściwości amigdaliny
Budowa amigdaliny

Amigdalina stanowi cyjanogenny dwucukier należący do grupy
glikozydów aromatycznych. W jej budowie występuje część cukrowa
połączona wiązaniem glikozydowym z częścią niecukrową – fenyloacetonitrylem (rysunek 1) [1-2].

Rysunek 1. Wzór chemiczny amigdaliny (opracowanie własne).

Nazewnictwo amigdaliny
W literaturze oraz w stosowanym nazewnictwie preparatów farmaceutycznych, często można spotkać określenia amigdaliny, które są błędne. Powszechnie używa się sformułowania letril lub witamina B17 jako zamienników nazwy amigdalina. Jednak letril i amigdalina to zupełnie odmienne
związki, co widać przy porównaniu wzorów przedstawionych na rysunku 1 i 2.

116

AMIGDALINA JAKO NATURALNY LEK ...

Rysunek 2. Wzór chemiczny letrilu (opracowanie własne).

Letril to półsyntetyczna pochodna amigdaliny posiadająca w swojej budowie tylko jedną grupę cukrową (druga została zastąpiona grupą karboksylową). W przemyśle farmaceutycznym, jako lek przeciwrakowy, jest on
dostępny w kilku postaciach – do podawania doustnego, dożylnego oraz domięśniowego. Leczenie letrilem zazwyczaj rozpoczyna się od formy dożylnej
i trwa od dwóch do trzech tygodni, następnie kontynuuje się je, stosując postać doustną tego środka. Letril może być aplikowany również w formie lewatywy lub być stosowany bezpośrednio na zmiany skórne. Amigdalina zaś jest
zwykle przyjmowana doustnie w postaci gorzkich pestek moreli [11].
Natomiast określenie ,,witamina B17” zostało zaproponowane przez
Krebsa dla preparatu zawierającego amigdalinę i jej zmodyfikowaną formę letrilu, choć witaminą nie jest.
Właściwości fizyczne i chemiczne amigdaliny
Amigdalina jest białą lub beżową substancją występującą w postaci proszku. Nie posiada zapachu, ma silnie gorzki smak. Masa molowa tego związku
wynosi457,42 g/mol, a temperatura topnienia to 214-216°C. Substancja ta
rozpuszcza się w etanolu, umiarkowanie w wodzie, nie rozpuszcza się natomiast w eterze dietylowym, benzenie oraz chloroformie [8]. Niezhydrolizowana forma amigdaliny jest nietoksyczna, zaś dużą toksycznością charakteryzują
się jej produkty rozpadu, którymi są glukoza, benzaldehyd oraz cyjanowodór [1]. Amigdalina naturalnie występuje jako (R)-amigdalina. Epimeryzacja
w tym związku zachodzi na chiralnym węglu związanym z resztą nitrylową
oraz resztą fenylową. W roztworach wodnych oraz w łagodnych zasadach
amigdalina ulega przekształceniu w nieaktywnie biologiczną formę (S)-amigdaliny nazywaną neoamigdaliną [1,12, 13]. Szybkość tego procesu zależy od
warunków przechowywania roztworu amigdaliny. Czynniki wpływające na
epimeryzację to: temperatura, rodzaj rozpuszczalnika oraz pH. Opakowania
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z polietylenu opóźniają epimeryzację, dlatego zalecane są do przechowywania roztworów wodnych tej substancji. Podczas doświadczeń dotyczących badania warunków epimeryzacji amigdaliny nie zaobserwowano izomeryzacji
w niskim pH, wysokiej temperaturze oraz w trakcie ogrzewania w etanolu
czy DMSO w platynowym naczyniu. Po gotowaniu zaś wodnego roztworu
amigdaliny w szklanych naczyniach zostawało około 30-40% (R)-amigdaliny.
Mieszaninę obydwu epimerów, czyli (S)-amigdaliny i (R)-amigdaliny nazywa
się izoamigdaliną [1].
Zastosowanie amigdaliny
W piśmiennictwie naukowym spotkać można różne zastosowania amigdaliny. Najwcześniejsze źródła podają, że jej wodne ekstrakty z surowców
roślinnych wykorzystywane były w leczeniu grzybicy skóry, obrzęków, a także
stosowane jako środki przeczyszczające [8]. W tradycyjnej medycynie chińskiej substancja ta od dawna stosowana była jako środek wykrztuśny na kaszel
[14]. W publikacjach można również znaleźć doniesienia, że skutecznie łagodzi objawy astmy, ma działanie obniżające ciśnienie krwi oraz wpływa pozytywnie na układ trawienny – wspomaga leczenie wrzodów żołądka. Dodatkowo działa przeciwmiażdżycowo, przeciwzapalnie oraz pozytywnie wpływa
na funkcjonowanie układu odpornościowego [1-2,14,15]. Może służyć także
jako korzystny środek w leczeniu zespołu suchego oka [15,16]. Ze względu na
zawartość benzaldehydu w cząsteczce amigdaliny mówi się o przeciwbólowym
działaniu tego związku [17].
W terapii przeciwnowotworowej amigdalina do dziś budzi wiele kontrowersji. Jej antynowotworowe działanie tłumaczone jest na kilka sposobów
m.in. wpływem na cykl komórkowy, indukowaniem apoptozy, wywieraniem
efektu cytotoksycznego oraz stymulowaniem funkcji odpornościowych organizmu [18]. Zwolennicy tego związku uważają, że jest ona naturalnym środkiem w leczeniu raka, uzasadniając, że efekt przeciwnowotworowy wynika
z zawartości w jej budowie reszty nitrylowej odpowiedzialnej za niszczenie komórek rakowych. Sądzi się, że w komórkach nowotworowych brakuje enzymu
rodanazy, który mógłby rozkładać powstający w wyniku hydrolizy amigdaliny
cyjanowodór, działający toksycznie na zainfekowaną komórkę, powodując jej
rozpad. Natomiast w zdrowych komórkach znajduje się wystarczająco dużo
tego enzymu, co chroni je przed zatruciem tym szkodliwym związkiem (tłumaczy to selektywne działanie amigdaliny na chore i zdrowe komórki). Poglądy dotyczące skuteczności amigdaliny w leczeniu raka uzasadnia się tym,
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że komórki nowotworowe zawierają dużo więcej niż zdrowe komórki enzymu
β-glukozydazy, odpowiedzialnego za wydzielanie toksycznego cyjanku, który
miałby powodować rozpad patologicznej, chorej komórki [1,2, 18]
Poniżej przedstawiono hydrolizę amigdaliny w szklaku metabolicznym
człowieka (rysunek 3) pod wpływem enzymu β-glukozydazy. Amigdalina hydrolizuje do prunasinu oraz β-D-glukozy, po czym następuje rozpad prunasinu do mandelonitrylu, który potem metabolizuje do benzaldehydu i cyjanowodoru. Trujący cyjanowodór przekształcany jest następnie do wydalanych
z moczem tiocyjanianów zwanych inaczej rodankami, charakteryzującymi się
mniejszą toksycznością niż HCN lub do dwutlenku węgla, wydalanego poprzez płuca wraz z nieprzetworzonym cyjanowodorem [1].

Rysunek 3. Mechanizm działania amigdaliny w szlaku metabolicznym człowieka
(opracowanie własne).

Z powodu wydzielania się bardzo niebezpiecznego dla człowieka HCN
jako produktu metabolizmu amigdaliny, istnieje wiele przeciwników stosowania tego związku w terapii przeciwnowotworowej. W literaturze zostało
opisanych kilka przypadków zatrucia amigdaliną (tabela 2) [1,3,5]. Wspomina się w nich, że amigdalina podawana doustnie wykazuje większe działania
niepożądane, niż podana dożylnie czy domięśniowo [1]. Także spożywanie
jej wraz z witaminą C oraz w przypadku niedoboru witaminy B12, może
powodować poważne interakcje zachodzące w organizmie [5,19,20]. Zatrucia
amigdaliną wywołują takie same objawy jak zatrucia organizmu cyjanowodorem. Są to [1,3,20]:
•
•

nudności i wymioty;
bóle głowy;
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•
•
•
•
•
•
•
•

duszności, ból i ucisk w klatce piersiowej;
zaburzenia świadomości;
zaburzenia mowy oraz równowagi;
drgawki;
utrata przytomności;
jasny kolor krwi;
wiśniowy kolor skóry;
śmierć.

Toksyczne działanie cyjanowodoru spowodowane jest zdolnością cyjanków do łączenia się z jonami żelaza(III), powodującego zakłócenie procesów
oddechowych komórek. Zablokowana zostaje oksydaza cytochromowa, na
skutek czego komórka nie jest w stanie wykorzystywać dostarczonego tlenu,
co w dalszym przypadku powoduje jej obumieranie. Ponadto jony cyjanowe
mogą łączyć się z różnymi enzymami, zakłócając ich pracę, co może wpływać
na procesy zachodzące w organizmie człowieka [1].
Tabela 2. Przykłady wybranych przypadków zatrucia amigdaliną [8].
Pacjent

Dawka

Skutki

11 – miesięczne dziecko

1-5 tabletek amigdaliny
po 500 mg

apatyczność, śpiączka,
śmierć po 71h

2 – letnie dziecko

500 mg amigdaliny

wymioty, apatyczność, biegunka,
przyspieszony oddech

4 – letnie dziecko

12 tabletek amigdaliny
po 500 mg

biegunka, przyspieszony oddech,
stężenie cyjanków we krwi: 163 µg/l

dorosła kobieta

9 g amigdaliny

wymioty, zawroty głowy,
stężenie cyjanków we krwi:143 µg/l

dorosły mężczyzna

12 g amigdaliny

zawroty głowy,
śmierć po 24h

W powyższej tabeli zostały przedstawione przypadki zatruć, a nawet zgonów osób w różnym wieku, którym była podawana amigdalina w różnych
dawkach. Sądzi się, że spożycie przez osobę dorosłą 50-60 gorzkich migdałów może prowadzić do śmiertelnego zatrucia toksycznym cyjanowodorem,
u dzieci zaś wystarczy tylko około 5-10 pestek. Dawka śmiertelna cyjanowodoru dla człowieka wynosi 1 mg/kg masy ciała. Szacuje się, że w jednym
gorzkim migdale zawarty jest 1 mg HCN [1,5,15].
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Obecnie prowadzone są liczne badania dotyczące właściwości leczniczych amigdaliny. Choroby nowotworowe są potężnym problemem na
całym świecie, które przyczyniają się do zgonów. Prace naukowe z wcześniejszych okresów analiz wskazują na brak działania przeciwnowotworowego amigdaliny. Dopiero w ostatnich latach produkt ten zaczął cieszyć się ponownym zainteresowaniem. Wykazano jej korzystny wpływ
m.in na układ oddechowy, krwionośny, pokarmowy i immunologiczny
[1-2,14,15,18,20]. Badania przeprowadzane w warunkach in vitro świadczą
o pozytywnej aktywności przeciwrakowej (rak pęcherza moczowego, szyjki
macicy, okrężnicy, prostaty, piersi, nerki, glejaka mózgu) amigdaliny, w tym
zdolność do proliferacji i wywoływania apoptozy, chociaż mówi się o wybiórczym działaniu tego związku odnośnie różnych typów komórek nowotworowych [1]. Jednakże ciągle brakuje dokładnych badań, które pozwoliłyby
zakwalifikować tę substancję do grupy leków stosowanych na raka [1,18,20].
Podsumowanie i wnioski
Istnieje wiele doniesień wskazujących, na to, że amigdalina może być
skutecznym środkiem stosowanym w leczeniu nowotworów. Z jednej strony
wykazano jej skuteczność w odniesieniu do linii komórek nowotworowych,
z drugiej zaś strony toksyczne działanie na komórki. Amigdalina w organizmie
człowieka hydrolizuje do benzaldehydu i cyjanowodoru - związków niszczących komórki nowotworowe. Należy pamiętać, że metabolity te mogą także
wpływać na komórki zdrowe. Cyjanki wykazują silne właściwości toksyczne
i nawet niewielkie dawki mogą powodować zatrucia bądź też prowadzić do
śmierci organizmu, co znacząco może ograniczać zastosowanie amigdaliny
w terapii nowotworowej. Aby zakwalifikować amigdalinę jako lek na raka
wciąż brakuje większej ilości badań klinicznych. Dyskusyjne działanie amigdaliny stawia wyzwanie dla kolejnych grup badawczych, które mogłyby dostarczyć przekonujących dowodów na temat korzystnych właściwości amigdaliny.
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THE AMIGDALIN IS A NATURAL ANTI-CANCER AGENT,
WHICH CAN BE USED FOR THE TREATMENT
OF ANTI-CANCER THERAPY OR CAN CAUSE
A GREAT DANGER IN THE HUMAN BODY?
Summary: The amygdalin is an organic chemical compound that belongs to
the group known as glycosides. Its structure includes disaccharide combined
with phenylacetonitrile. It is found in the seeds of many fruits i.e.: apricots,
plums, apples, quinces. If stored improperly, it can epimerize from the biologically active form of (R)–amygdalin to inactive (S)–amygdalins. When metabolized in the human body, it releases a toxic hydrogen cyanide, which causes
much controversy in its use as an anti-cancer agent. It is also often mistaken
with the Laetrile, a semi-synthetic compound of amygdalin; designed to produce a less toxic form of amygdalin.
Keywords: amygdalin, letril, vitamin B17, cyanogenic glycoside, apricot
kernels.
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INDIVIDUAL HEALTH THERAPY
AND VAT EXEMPTION.
GLOSS TO THE JUDGMENT
OF THE SUPREME ADMINISTRATIVE
COURT OF 6 DECEMBER 2017,
I FSK 308/16, LEX NO. 2428591

Abstract: The area of safety and protection of the health system undoubtedly belongs to the group of political and social priorities. All kinds of activities aimed at making the treatment system more effective and progressive
are monitored with great commitment. Tax preferences (including VAT) are
also supposed to serve this purpose. However, the practice of tax authorities and administrative courts does not give grounds to conclude that the approach to medical experiments (including clinical trials) is effective and stable.
The split in the line of rulings not only harms the principle of legal certainty,
but also hinders progress in the area of health care. The purpose of this paper
is to analyse the ruling of the Supreme Administrative Court of 6 December
2017, which is an example of a correct (albeit isolated) approach to research
experiments carried out. To ensure the desired level of development of new
methods of treatment, it is necessary to create a clear, well-established legal
and organisational framework and adopt a uniform interpretation of the legislation. The interpretation should take into account, first of all, the interrelationship between tax and medical law. In order to achieve the assumed
research objective, the article uses two research methods, i.e. dogmatic and
historical.
Keywords: individual health therapy, medical experiment, clinical trial,
tax exemption, VAT.
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Introduction
There is no doubt that the proper and effective functioning of an innovative health area is one of the priorities of EU policy. Currently, however,
the level of development of the health sector is considered insufficient2. It is
pointed out that Poland, in terms of the number of clinical trials, is in a distant place in relation to other European countries. The establishment of the
Medical Research Agency3 has in truth significantly increased the number of
non-commercial trials, although this number is still marginal4, and commercial clinical trials constantly face numerous legal and organisational barriers5
(including taxation).
The issue of taxation of clinical trials raises numerous doubts, not only
in the medical, but also in the legal sphere. Currently, tax authorities and
administrative courts are presenting a line of argument unfavourable to taxpayers, generally ruling out the possibility of applying VAT exemptions to
activities involving commercial clinical trials. However, it appears that the
presented interpretation of the regulations is too superficial and does not take
into account the diversity of approaches in conducting research activities.
At the same time, reference is made to the case-law of the Court of Justice
of the European Union6, basic principles of linguistic interpretation are disregarded and, in the alternative, the interconnection between tax law and
medical law is also ignored.
In principle, the Polish legal system provides for exemption from taxation of medical care services intended to prevent, preserve, save, restore and
improve health, as well as the supply of goods and provision of services strictly
related to these services, performed as part of medical activity by medical
entities. The wording of the aforementioned regulation, however, provokes
numerous interpretational doubts, which may become a real obstacle in the
development of modern preventive healthcare in Poland. The source of legal
dilemmas is not only the legislative layer (the way the provision is drafted,
including the lack of legal definition of the terms used in the Tax Act), but
also the normative content, which does not provide the possibility of precise
2
Minister Zdrowia, Plan Rozwoju Badań Klinicznych na lata 2020 – 2025, M. P. 2019, item
1024, p. 11.
3
Art. 2 of the Act of 21 February 2019 on the Medical Research Agency, consolidated text
Dz. U. 2020, item 2150.
4
M. Nowotnik – Zajączkowska, Niekomercyjne badania kliniczne- czym tak właściwie są?, publ.
https://nlk-law.pl/niekomercyjne-badania-kliniczne-czym-wlasciwie-sa/, accessed: 16.08.2021.
5
PwC, Badania kliniczne w Polsce, Warsaw 2015, p. 19.
6
"CJEU".
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decoding of the conceptual scope from the binding provisions (taking into
account their mutual relations outside the system).
The purpose of this gloss is to set the limits of interpretation, taking
into account the nature and meaning that the legislator intended to give to
the VAT exemptions. In this context it is necessary to make an attempt to
carry out an in-depth interpretation of tax regulations, in particular taking
into account the occurring extra-systemic relations. In the author's opinion,
in addition to the semantic analysis of individual concepts, and reference
to the interpretation of the CJEU case law, a broader normative perspective
should be adopted. The research purpose of the gloss is to present the content
of the decision of the Supreme Administrative Court of 6 December 2017,
I FSK 308/16, which is an example of a correct (although isolated) assessment
of therapeutic experiments.
On the basis of the course of the court's argumentation, one can conclude that too narrow and superficial interpretation leads de facto to the occurrence of unfavourable phenomena, such as: distortion of the ratio preferential character of the tax regulation (even taking into account the principle
of strict interpretation of tax exemptions), selective (and therefore distorted) approach to health prevention, blocking of the process of development
of innovative treatment methods. To ensure the desired level of development
of new methods of treatment, it is necessary to create a clear, well-established
legal and organisational framework and to adopt a uniform interpretation
of the provisions.
The interpretation should take into account, first of all, the interrelationships between tax and medical law. To achieve the intended research objective, the gloss uses a dogmatic and historical research method.
Description of the state of the case
The applicant (a medical entity) applied to the tax authority for an individual interpretation regarding the possibility to use the VAT exemption
in the area of its activity consisting in complex inpatient therapy with a medicinal product - advanced therapy. In order to properly perform the service,
the applicant was to purchase specialist, partial services from external entities.
The medical service with the use of multipotential cells was to be provided
on the principles defined for medical experiments and was to include, among
other things, preliminary qualification, creation of the specification of the
medicinal product (on the basis of which it would be prepared), preparation
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of the preparation for administration, preparation of the patient for the procedure, administration of the medicinal product, pre- and post-surgical care
of the patient, monitoring of the progress of the therapy and making any
modifications to it.
In an individual interpretation, the tax authority found the applicant's
position to be incorrect, taking the view that medical services involving the
use of a multipotent cell preparation do not qualify for VAT exemption under Article 43(1)(18) of the VAT Act because they do not fulfil the objective
requirement. In the authority's view, the fundamental purpose of the research
is not to provide medical care aimed at preventing, preserving, saving, restoring and improving health, but in fact to conduct clinical research connected
with the implementation of medicinal products on the market, and as such
is subject to the basic VAT rate. The applicant appealed against this interpretation to the voivodship administrative court in Kraków, claiming that it
breached substantive law by interpreting it incorrectly and, in consequence,
refusing to apply the tax exemption.
The Voivodship Administrative Court in Kraków, in its judgment of
21 October 2015, I SA/Kr 1286/157, agreed with the Applicant and revoked
the appealed individual interpretation, stating that it follows from the description of the future event that it is not a matter of testing the effectiveness
and safety of a medicine or a medicinal product with a view to its possible
introduction into general circulation for use by a larger number of patients,
but of an individual therapeutic therapy that is carried out exclusively for the
purpose of treating a specific condition in a specific patient in accordance
with a doctor's recommendation. The main objective is therefore to save and
improve the health of a patient who suffers from a condition that cannot be
cured by standard medical treatment. Testing the efficacy and safety of the
preparation can only be a side effect of the treatment. It was added that in the
presented case there is no question of sponsoring, which is connected with
clinical trials (the company has to pay for the preparation, while the patients
pay for the whole service).
The authority upheld the interpretation presented in the individual interpretation and filed a complaint with the Supreme Administrative Court,
which, however, dismissed the appeal in its entirety. The Supreme Administrative Court accepted that the activities described by the applicant have the
Act of 11 March 2004 on Goods and Services Tax, consolidated text Dz. U. 2021, item 685
as amended, hereinafter referred to as the "VAT Act"; Judgement of the Voivodship Administrative Court in Cracow of 21.10.2015 r., I SA/Kr 1286/15, LEX No. 1929053.
7
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nature of a medical experiment of a therapeutic nature, which is a non-standard, individual treatment, serving a specific patient, and not a clinical trial.
Vat exemption for medical care services
According to the provisions of the VAT Act, the following are subject to
VAT: supply of goods and services for consideration within the territory of
the country8. The term "provision of services" is broadly defined as any supply (act and omission) to a natural person, legal person or organisational unit
without legal personality that does not constitute a supply of goods within
the meaning of the VAT Act9. Medical care services intended to prevent, preserve, save, restore and improve health and the supply of goods and services
closely linked thereto, carried out within the framework of medical activity
by medical treating bodies, shall be exempt from taxation10. At the same time,
having regard to the principles established in case-law for the interpretation
of provisions relating to tax exemptions11, it should be pointed out that the
terms used for the purpose of defining the scope of VAT exemptions should
be interpreted strictly, first, as derogating from the general rule that VAT
covers any supply of goods or services effected for consideration by a taxable
person and, second, in accordance with the objectives pursued and with due
regard for the principle of fiscal neutrality12.
As regards the manner in which the area of subjective and objective exemptions has been regulated, firstly, it should be emphasised that the Tax Act
makes use of concepts which are not defined within the system. Such terms
include the term "medical care". Undoubtedly, this does not support legal
certainty and uniformity of jurisprudence. In the aforementioned scope of
regulations, while maintaining the autonomy of the tax law, it seems necessary to refer auxiliary to the provisions of the Act on medical activity13,
which, although it does not directly use the notion of "medical care", uses
(and defines) terms closely related in scope (i.e. "medical activity" and "health
Art. 5 section 1 point 1) of the VAT Act.
Art. 7 i art. 8 section 1 of the VAT Act.
10
Art. 43 section 1 point 18) of the VAT Act.
11
Judgement of the CJEU of 07.07.2006, C-251/05 Talacre Beach Caravan Sales, LEX No.
190234.
12
Judgement of the CJEU of 19.11.2009, C-461/08, Don Bosco Onroerend Goed, LEX No.
529805; Judgement of the CJEU of 01.12.2005, C-394/04 and C-395/04, LEX No. 173593
and judgement of the CJEU of 09.02.2006, C-415/04, Stichting Kinderopvang Enschede,
LEX No. 173615; judgements of the CJEU: of 07.03.2002 r., C-169/00, LEX No. 83903.
13
Act of 15 April 2011 on Medical Activity, consolidated text Dz. U. of 2021, item 711, hereinafter referred to as the "Act on Medical Activity".
8

9
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care provision"). Within the meaning of the provisions of the medical law,
medical activity consists in the provision of health services (in-patient and
out-patient health services, including outpatient health services), including
also through ICT systems or communication systems (it is also provided that
medical activity may also consist in health promotion, as well as the performance of teaching and research tasks in connection with the provision
of health services and health promotion, including the implementation of
new medical technologies and treatment methods - also through ICT systems
or communication systems)14. Health services are activities aimed at preserving, saving, restoring or improving health, as well as other medical activities
resulting from the treatment process or separate provisions regulating their
performance15. When specifying the statutory meaning of the activity called
"health services", the legislator (similarly as in the case of the VAT Act) uses
the criterion of purpose. This is indicated by the use of the expression that
these are activities "serving" a statutorily specified activity. It is indicated that
although the act on medical activity does not explicitly indicate "prevention"
in the scope definition, it is included in "other medical activities resulting
from the process of treatment or separate provisions regulating the principles
of their performance"16.
Secondly, it has also become problematic to correctly decode the meaning of the term 'prevention'. Undoubtedly, it is a concept which also requires
reference to specialist knowledge of medical law. In dictionary terms, "prevention" includes various types of activities aimed at preventing unfavourable
phenomena, especially diseases17, preventing their occurrence18. The medical literature indicates that prevention is aimed at preventing the appearance
and/or development of undesirable conditions or phenomena. Prophylactic medical actions have various forms (depending on their stage and level of danger). In addition to early prophylaxis, which is aimed at forming
proper health habits, three phases of specific prophylaxis are distinguished.
The so-called first-phase prophylaxis includes the earliest actions aimed at anticipating a disease or reducing the risk of its development. Second-phase prevention, on the other hand, already targets a specific group of people with an
increased risk of a given disease (with the aim of early detection of symptoms

14
15
16
17
18

Art. 1 section 1-2 and art. 8 of the Act on Medical Activity.
Art. 2 section 1 point 10) of the Act on Medical Activity.
T. Michalik, VAT. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis el.
https://sjp.pwn.pl/szukaj/profilaktyka.html, accessed: 30.04.2021.
https://sjp.pwn.pl/doroszewski/profilaktyka;5481777.html, accessed: 30.04.2021.
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and implementation of treatment). The third phase of prevention involves actions concerning chronically ill or disabled people, with the aim of preventing
further adverse consequences of the development of diseases or disabilities19.
The concept of benefits that may constitute prophylaxis is used in the Act on
health care services financed from public funds20.
Taking into account the semantic aspect of the term "prevention",
it seems reasonable to state that it includes all phases of prevention (not only
at the stage of appearance or development), and in particular also the first
phase of prevention, which aims to prevent diseases by controlling risk factors21. However, against the background of the practice of tax authorities and
administrative courts, it is noticeable that the concept of "prevention" is too
narrow and fragmentary, in particular omitting the prevention of the first
phase22. It also turns out that it is not only a too superficial understanding of
the concept of "prevention" that contributes to creating barriers to the development of clinical research in Poland. The main difficulties include simplifications in the presented interpretation of the very concept of "clinical trial".
Forms of medical experimentation
In order to correctly apply tax preferences regarding VAT exemptions
for certain medical services, in the vast majority of cases it is necessary to
refer to lex specialis regulations, i.e. the Act on professions of physicians and
dentists23 and the Pharmaceutical Law24. It is only by taking into account
specialist knowledge of medical law that the tax implications in the area of
tax law can be determined. Clinical trials of a medicinal product belong to
a group of medical (research and therapeutic) 25 experiments conducted with
Vide: B. Woynarowska, Profilaktyka w pediatrii, Warsaw 2008; M. Wachowicz-Skóra, Profilaktyka i promocja zdrowia, www.lodzkie.pl/zdrowie/, accessed: 30.04.2021.
20
Art. 27 of the Act of 27 August 2004 on Health Care Services Financed from Public Funds,
consolidated text Dz. U. of 2020, item 1398 as amended, hereinafter referred to as the "Act
on Health Benefits".
21
A., Pietraszewska-Macheta, Komentarz do art. 27 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, [in:] Fryźlewicz-Chrapisińska et al., Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, Warsaw 2018, LEX el.
22
Judgement of the Supreme Administrative Court of 15.03.2018 r., I FSK 750/16, LEX No.
2497793.
23
Act of 5 December 1996 on the Professions of Doctor and Dentist, consolidated text Dz. U.
of 2021, item 790, hereinafter cited as "Act on Professions of Doctor and Dentist".
24
Act of 6 September 2001 - Pharmaceutical Law, consolidated text Dz. U. of 2021, item 974,
hereinafter cited as "Pharmaceutical Law".
25
Art. 37a section 2 of the Pharmaceutical Law and art. 21 section 1 of the Act on Professions
of Doctor and Dentist.
19
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the participation of people with the intention of discovering or confirming
the effects of medicinal products, in order to identify as far as possible undesirable effects of medicinal products26.
The experiment is of an innovative nature, involving the introduction by
a medical practitioner of new diagnostic, therapeutic or preventive methods27.
The Act on the Profession of Physician and Dentist defines the concept of
"medical experimentation" by listing the members that contribute to the conceptual scope. It indicates that a medical experiment conducted on human
beings may be of a therapeutic or research nature. A therapeutic experiment
is the introduction of new (or only partially tried) diagnostic, therapeutic
or preventive methods to achieve a direct benefit to the health of a patient.
It can be carried out if the methods used so far are not effective or if their
effectiveness is not sufficient. A research experiment, on the other hand, aims
primarily at expanding medical knowledge. It can be carried out on both
sick and healthy people. Conducting a research experiment is permissible
if participation in it is not associated with risk or the risk is minimal and not
disproportionate to the possible positive results of such an experiment28.
From the point of view of tax law, in particular in terms of prerequisites entitling to use the tax exemption, the division of the above
mentioned experiments into therapeutic and research experiments introduced by the legislator plays an important role. This is because
it is important to correctly identify the dominant purpose they are to serve.
The division into therapeutic and research experiments is in line with the
division of medical activities into those of a therapeutic (curative) and
non-therapeutic character29. The purpose of therapeutic experimentation is
to obtain a direct benefit for the health of the person treated by means of
new or only partially tested diagnostic, therapeutic or preventive methods.
It follows that, as a rule, only sick people may take part in it. In addition,
these experiments also contribute to medical knowledge, thus serving society

26
R. Staszewski, M. Urbaniak, Badania kliniczne, czyli prawny i podatkowy supeł, https://www.
rp.pl/artykul/363442-Badania-kliniczne--czyli-prawny-i-podatkowy-supel.html, accessed: 15.
08.2021; A. Rzetecki, Zwolnienie z podatku od towarów i usług eksperymentów medycznych, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 8, p. 165.
27
M. Kopeć, Komentarz do art. 21 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty [in:] E. Buczek,
Ł. Caban, Ł. Dziamski, W. Grecki, A. Plichta, L. Retkowska-Mika, M. Urbańska, M. Kopeć,
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warsaw 2016, LEX el.
28
Art. 21 sections 2-3 of the Act on Professions of Doctor and Dentist.
29
K. Sakowski, Komentarz do art. 21 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty [in:] Ustawa
o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, ed. E. Zielińska, Warsaw 2014, LEX el.

132

INDIVIDUAL HEALTH THERAPY AND VAT EXEMPTION ...

as a whole30. The primary aim of the research experiment is to extend medical
knowledge and the research result should be universal (generic) in nature31.
Both sick and healthy people can participate in it. The activities undertaken
during the research experiment, although not directly aimed at improving the
health of the participant, do not indirectly exclude the achievement of such
a therapeutic benefit either.
On the basis of structural premises qualifying a specific medical experiment to the group of therapeutic or research experiments, it
should be stated that from the point of view of admissibility of application of the VAT exemption, research experiments have been excluded,
as their primary purpose is to expand the state of medical knowledge, and
not to generate benefits for the health of the treated person. Therefore, there
is less controversy about the practice of excluding clinical trials which are research experiments from tax preferences. The situation is different in the case
of commercial clinical trials32. Against the background of the practice of tax
authorities and administrative courts, one can notice a significant instability
with regard to the presented positions. The above results not only from deficiencies of definitions resulting from the provisions of the tax law, but also
from the lack of in-depth analysis of legal and medical issues, which results in
the lack of recognition of the difference between types of medical experiments
and subsequent exclusion in genere of clinical trials (even those with features
of therapeutic experiments) from the group of research potentially covered by
the tax exemption.
Line of argument of the tax authorities
and administrative courts
An evolution can be observed in the approach of tax authorities and
administrative courts to the issue of VAT exemption for medical experiments
(including clinical trials). In older interpretations (in the vast majority until 2012), the authorities took the position that the exemption was available
if the medical experiment was a therapeutic experiment. This view was based
30
K. Sakowski, Komentarz do art. 21 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty [in:] Ustawa
o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, ed. E. Zielińska, Warsaw 2014, LEX el.
31
M. Filar, Lekarskie prawo karne, Cracow 2000, p. 162.
32
In the case of a marginal group of non-commercial clinical trials with the nature of a therapeutic experiment, the possibility to benefit from VAT preferences is not questioned. So, for
example, the letter of the Director of the National Tax Information dated 6 November 2020,
No. 0114-KDIP4-1.4012.446.2020.2.PS, Subsidy for a non-commercial clinical trial as not
subject to VAT, LEX No. 565071.
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on the assumption that this type of experimentation is aimed primarily
at the good of the patient (research participant) in a situation where the current state of medicine does not allow effective conventional measures to be
taken33. Thus, an experiment of a therapeutic character was rightly distinguished from one of a research character. The interpretation presented seems
to have had an impact, even in later decisions of administrative courts, but
these were random decisions.
These include precisely the 2015 judgment of the Voivodship Administrative Court in Kraków, in which the court clearly emphasised two aspects:
firstly, that individual health therapies targeted at a specific patient (participant) can benefit from the exemption, and secondly - which is already the
result of the influence of a line of jurisprudence unfavourable to taxpayers
- the lack of participation of a commercial sponsor in the study carried out34.
It was also important to emphasise the diversity of medical experiments,
which should undoubtedly have an impact on diversifying the approach to
assessing the admissibility of VAT exemptions. The above was rightly upheld
by the Supreme Administrative Court in the judgment under review. Apart
from the elements characteristic for the older line of jurisprudence, the Supreme Administrative Court also refers to the strongly emphasised aspect of
the "commercialisation" of conducted activity. The argumentation is particularly visible in later decisions of authorities and administrative courts.
More recent case law has seen a decisive departure from the narrative
presented in favour of taxpayers (even in respect of clinical trials having the
nature of a therapeutic experiment). It has been held that the purpose of
clinical trial contracts is to discover or confirm the clinical, pharmacological,
including pharmacodynamic, effects of investigational medicinal products on
humans. It was considered that this was not altered by the fact that, as a result
of these clinical trials, patients could (and even do) benefit in terms of an
improvement (or protection) of their health. This not only overlooked the

Individual interpretation by the Minister of Finance issued by the Head of the Fiscal Chamber in Warsaw of August 3, 2011, IPPP1/443-744/11-3/AP, LEX No. 102841; Individual
interpretation by the Minister of Finance issued by the Head of the Fiscal Chamber in Poznań
of July 8, 2011, individual interpretation by the Finance Minister issued by the Head of the
Fiscal Chamber in Poznań of 8 July 2011, ILPP1/443-643/11-4/MK, LEX No. 105564; individual interpretation issued by the Head of the Fiscal Chamber in Katowice of 20 April 2011,
IBPP4/443-664/11/AZ, LEX No. 54305; judgment of the Voivodship Administrative Court
in Olsztyn of 22 December 2011, I SA/Ol 690/11, LEX No. 1102397.
34
Judgement of the Voivodship Administrative Court in Cracow of 21.10.2015, I SA/Kr
1286/15, LEX No. 1929053; A. Rzetecki, Zwolnienie z podatku od towarów i usług eksperymentów medycznych, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 8, p. 170.
33
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multifaceted nature of the medical experiments carried out, but also wrongly
assumed that the therapeutic purpose in the case of therapeutic experiments is
incidental. Instead, the commercialization aspect (the payment offered by the
sponsor to the therapeutic entity for "testing the effectiveness of medicines
and not for treating patients") was considered to be dominant. This has led
to a distorted interpretation of both the term "clinical trial" and the scope of
the tax exemption. More recent interpretations by tax authorities, as well as
rulings by administrative courts, have generally denied clinical trials involving
a "commercial sponsor" the right to benefit from the VAT exemption, irrespective of whether the purpose of the trial as defined in the tax legislation
is pursued. The above should be regarded as incorrect, because neither the
provisions of the medical law nor tax law indicate that the premise of the
existence of a "commercial" or "non-commercial" sponsor affects the subject
or object side of the tax preference.
Concluding remarks
In conclusion, several conclusions should be formulated, which result
from the issue of tax-legal consequences of conducted experiments. The assumption of the policy in the health sector is to lead to a decisive, dynamic
increase in the significance and effectiveness of research, both commercial and
non-commercial. However, the current (unfavourable for taxpayers) practice
of the tax authorities, as well as the jurisprudence of administrative courts
seems to draw a different trend. By adopting, as if automatically, a pro-fiscal
line of argumentation, the previous (as it seems correct) approach to the issue
of VAT taxation, presented among others by the Supreme Administrative
Court in the discussed judgment, was negated. In the absence of changes in
the regulations binding in this scope, the distinction between medical experiments of a therapeutic character and those of a research character has been
abandoned in an unjustified manner. On the other hand, a new criterion was
introduced, which has no legal basis - that of a "commercial sponsor", which
is supposed to be a factor differentiating the entity entitled to use the tax
exemption in its operations or not. Undoubtedly, increasing interpretation
dilemmas are not supported by the legislative form of tax regulations, which
in the analysed scope are characterised by a high level of vagueness.
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INDYWIDUALNA TERPIA ZDROWOTNA
A ZWOLNIENIE W VAT. GLOSA DO WYROKU NSA
Z 6 GRUDNIA 2017 R., I FSK 308/16, LEX nr 2428591
Streszczenie: Obszar bezpieczeństwa i ochrony systemu zdrowia niewątpliwie
zalicza się do grupy priorytetów polityczno – społecznych. Z ogromnym zaangażowaniem monitorowane są wszelkiego rodzaju działania zmierzające do
urealnienia efektywnego i postępowego schematu leczenia. Służyć temu mają
zróżnicowane preferencje podatkowe (w tym w zakresie VAT). Ocena praktyki działania organów podatkowych i sądów administracyjnych nie daje jednak
podstaw, by wyprowadzić wniosek o skuteczności i stabilności podejścia co do
prowadzonych eksperymentów medycznych (w tym więc także badań klinicznych). Rozchwianie linii orzeczniczej nie tylko godzi w zasadę pewności prawa,
ale i hamuje postęp w dziedzinie ochrony zdrowia. Celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie analizy dogmatycznej orzeczenia NSA z 6 grudnia
2017 r., I FSK 308/16, które stanowi przykład słusznego (choć odosobnionego) podejścia do realizowanych eksperymentów leczniczych. Dla zapewnienia
pożądanego poziomu rozwoju nowych metod leczenia, niezbędne jest stworzenie jasnych, ugruntowanych ram prawnoorganizacyjnych i przyjęcie jednolitej wykładni przepisów. Przy dokonywaniu interpretacji należy uwzględnić
przede wszystkim związki międzygałęziowe pomiędzy prawem podatkowym
i medycznym. W glosie, dla realizacji założonego celu badawczego, posłużono
się dwiema metodami badawczymi, tj. dogmatyczną i historyczną.
Słowa kluczowe: profilaktyka, eksperyment medyczny, badanie kliniczne,
zwolnienie podatkowe, VAT.
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WYKORZYSTANIE DROŻDŻY
SACCHAROMYCES CEREVISIAE
JAKO BIOFABRYKI SKWALENU
W PRZEMYŚLE KOSMETYCZNYM
I FARMACEUTYCZNYM4

Streszczenie: Skwalen jest płynną organiczną substancją, zaliczaną do triterpenów, powszechnie występującą w organizmach żywych. Ma rozległe zastosowanie w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym m.in. jako antyoksydant, emolient, adjuwant w szczepionkach i lekach, substancja o działaniu
przeciwnowotworowym i detoksykującym, w kosmetykach do pielęgnacji
twarzy i ciała oraz skóry niemowląt. U eukariotów skwalen syntetyzowany
jest przez szlak mewalonowy (MVA), gdzie pełni rolę prekursora cholesterolu. Skwalen produkowany przemysłowo w dużych ilościach przez genetycznie
modyfikowane mikroorganizmy jest przyjazną dla środowiska alternatywą
ekstrakcji ze zwierząt i roślin. Celem pracy jest przedstawienie metod optymalizacji warunków fermentacji i stosowanych modyfikacji genetycznych drożdży Saccharomyces cerevisiae w celu wydajnej bioprodukcji skwalenu.
Słowa kluczowe: skwalen, triterpenoid, drożdże piekarskie, Saccharomyces cerevisiae, szlak kwasu mewalonowego (MVA), szlak fosforanu metylerytritolu
(MEP), modyfikacje genetyczne.
ORCID: MO: 0000-0003-1414-901X, DW-S: 0000-0002-0040-1838.
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Realizacja niniejszego opracowanie była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Wydziału
Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z projektów N18/DBS/000003 (DWS, MO) i N18/
MNW/000013 (MO, DWS) oraz Narodowego Centrum Nauki (projekt OPUS 2017/25/B/
NZ8/01035 DWS).
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Wstęp
Skwalen jest nienasyconym węglowodorem (C30H50) składającym się
z 6 cząsteczek izoprenowych (Ryc. 1), jest płynną substancją, rozpuszczalną
w organicznych rozpuszczalnikach i nierozpuszczalną w wodzie (Lozano-Grande et al. 2018). Skwalen występuje powszechnie w organizmach żywych,
jako produkt pośredni w procesie syntezy cholesterolu poprzez szlak kwasu
mewalonowego (MVA) u eukariontów, lub szlaku fosforanu metylerytritolu
(MEP) u prokariontów (Gohil et al. 2019).

Ryc. 1. Wzór strukturalny skwalenu. 2,6,10,15,19,23-heksametylotetrakoza-2,6,10,
14,18,22-heksaen (Wikipedia Skwalen)

Skwalen wykazuje działanie m.in.: przeciwnowotworowe, antyoksydacyjne, antybakteryjne oraz detoksykacyjne, więc jest powszechnie wykorzystywany w przemyśle kosmetologicznym oraz farmaceutycznym - w 2019 roku
oszacowano światową produkcję na 159,8 miliony USD, prognozując wzrost
do 333.9 milionów USD do 2027 roku (Reports and Data 2020). Obecnie
głównym źródłem pozyskiwania skwalenu jest ekstrakt z wątroby rekina (Squalus sp.), jednak skwalen może być też ekstrahowany z olejów i nasion roślinnych, lub z wykorzystaniem mikroorganizmów jako biofabryk.
Celem pracy jest przedstawienie procesu produkcji skwalenu przy użyciu
zmodyfikowanych genetycznie drożdży Saccharomyces cerevisiae jako alternatywy
dla ekstrakcji ze zwierząt i roślin. W pracy opisujemy wyzwania i korzyści
z zastosowania genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów, które odpowiednio zbilansowane skutkują utworzeniem wydajnej biofabryki skwalenu. W pracy przedstawiamy: produkcję skwalenu przez mikroorganizmy,
ze szczególnym uwzględnieniem drożdży piekarskich Saccharomyces cerevisiae;
modyfikacje genetyczne i zmiany warunków fermentacji drożdży piekarskich
skutkujące zwiększeniem wydajności produkcji skwalenu oraz wyzwania
i trudności związane z produkcją i zastosowanie skwalenu.

142

... SACCHAROMYCES CEREVISIAE JAKO BIOFABRYKI SKWALENU ...

Produkcja skwalenu przez mikroorganizmy
Skwalen produkowany jest przez mikroorganizmy na dwa sposoby, przez
szlak kwasu mewalonowego (MVA), występujący u eukariontów oraz szlak
fosforanu metyloerytroitylu (MEP) występujący u prokariontów. Oba szlaki
prowadzą do powstania izoprenoidów, które są półproduktami w tym procesie i łączą się tworząc skwalen (Gohil et al. 2019). W tabeli (Tab. 1) zestawiono wybrane mikroorganizmy używane w przemyśle oraz ich efektywność
produkcji skwalenu.
Tabela 1. Produkcja skwalenu przez mikroorganizmy i efektywność produkcji. DCW
– (ang. dry cell weight) sucha masa komórek. Tabela powstała na podstawie (Xu et al.
2016; Gohil et al. 2019).
Mikroorganizm

Efektywność produkcji
skwalenu (mg/g DWC)

Źródło

Eukariota - grzyby
Aspergillus nidulans

0,30

Goldberg & Shechter 1978

Pseudozyma sp. JCC207

70,32

Chang et al. 2008

Saccharomyces cerevisiae

0,04-1,60

Mantzouridou & Tsimidou 2010

Torulaspora delbrueckii

0,24

Bhattacharjee et al. 2001

Eukariota - protisty
Aurantiochytrium sp. Yonez 5-1

317,74

Nakazawa et al. 2014

Aurantiochytrium sp.

0,72

Chen et al. 2010

Aurantiochyrium magrovei

0,53

Fan et al. 2010

Chlamydomonas reinhardtii

1,10

Kajikawa et al. 2015

Schizochytrium mangrovei FB1

0,16

Jiang et al. 2004

Traustochytrium sp. ACEM
6063

1,80

Lewis et al. 2001

Prokariota - bakterie
E. coli

55,00

Katabami et al. 2015

Methylococcus capsulatus

5,50

Goldberg & Shechter 1978

Methylomonas methanolica

1,16

Goldberg & Shechter 1978

Rubritalea squalenifaciens sp.
nov.

15,00

Kasai et al. 2007

Rhodopseudomonas palustris
TIE-1

15,80

Xu et al. 2016

0,10-0,76

Goldberg & Shechter 1978

Pseudomonas sp.

Prokariota - archeony
Halobecterium cutirubrum

1,00

Goldberg & Shechter 1978
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Ryc. 2. Ścieżka syntezy skwalenu u drożdży
S. cerevisiae. Drożdże syntetyzując skwalen
wykorzystują szlak kwasu mewalonowego (MVA) zaczynający się od kondensacji
dwóch cząsteczek acetylo-CoA katalizowanej przez acetoacetylo-CoA tiolazę (ACAT).
Powstający acetoacetylo-CoA łączy się za
pomocą syntazy HMG-CoA (HMGS)
z kolejną cząsteczką acetylo-CoA tworząc
3-hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA (HMG-CoA). HMG-CoA ulega redukcji do kwasu
mewalonowego (MVA) w obecności reduktazy HMG-CoA (HMGR) oraz NADPH
który utlenia się do NADP+. Podczas każdej
z tych trzech reakcji odczepia się po jednej
cząsteczce koenzymu A (Co-A). W kolejnym
etapie kinaza mewalonianowa (MVK) fosforyluje MVA przy piątym atomie węgla, tworząc 5-fosforan mewalonianu. Następnie jest
on ponownie ufosforylowany przez kinazę
fosfomewalonianową (PMVK), tworząc 5difosforan mewalonianu. Ostatnia fosforylacja odbywa się dzięki kinazie difosfomewalonianowej i skutkuje powstaniem
3-fosfo-5-difosforanu mewalonianu. Podczas kosztownych energetycznie reakcji fosforylacji wykorzystano trzy cząsteczki adenozyno-5-trifosforanu (ATP). Utworzony
3-fosfo-5-difosforan mewalonianu ulega dekarboksylacji oraz defosforylacji w obecności
dekarboksylazy difosfomewalonianowej tworząc difosforan izopentylu (IPP). Izomeraza
izopentenylodifosforanowa (IDI) katalizuje
izomerację części IPP do difosforanu-3,3-dimetyloallilu (DAMPP). IPP i DAMPP
różnią się w swojej strukturze położeniem
wiązania podwójnego. IPP oraz DAMPP
kondensują dzięki cis-prenylotransferazie
tworząc difosforan geranylu (GPP), który
ma dziesięć atomów węgla. Łączenie się GPP
z IPP katalizowane przez cis-prenylotransferaze (syntaze difosforanu farenzylu (FPPS))
skutkuje powstaniem difosforanu farenzylu
(FPP) – związku o piętnastu atomach węgla.
Dalej syntaza skwalenu (SQS) przeprowadza
reakcję, która przebiega w dwóch etapach:
następuje utworzenie difosforanu preskwalenu przez kondensację dwóch cząsteczek FPP.
Później difosforan preskwalenu jest redukowany i odłącza się od niego difosofran – tworzy się skwalen, związek o trzydziestu atomach węgla. Powstały triterpen uczestniczy
w dalszej części szlaku syntezy cholesterolu
(Murray et al. 2015; Gohil et al. 2019).
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Drożdże piekarskie Saccharomyces cerevisiae to dobrze poznany eukariotyczny organizm modelowy, szeroko wykorzystywany w badaniach naukowych oraz w przemyśle. Występujący u S. cerevisiae szlak kwasu mewalonowego (MVA) jest istotny z powodu syntezy triterpenoidów, a szczególnie
difosforanu farenzylu (FPP). Na skutek jego przekształceń powstają prawie
wszystkie terpenoidy obecne w komórkach drożdży (Gohil et al. 2019).
Z FPP powstaje także skwalen, który dalej przekształcany jest w cholesterol.
Cholesterol jest produktem końcowym szlaku MVA, w komórkach jest odpowiedzialny za płynność i przepuszczalność błony komórkowej (Ryc. 2).
Modyfikacje genetyczne i zmiany warunków
fermentacji drożdży piekarskich skutkują
zwiększeniem wydajności produkcji skwalenu
Naturalny poziom syntezy skwalenu przez S. cerevisiae jest niewystarczający do użytku przemysłowego (0,04 - 0,3 mg/g DWC (sucha masa komórek
ang. dry cell weight) (Ebert et al. 2018; Gohil et al. 2019). Przyjmuje się, że
produkcja jest opłacalna, gdy uzyskuje się powyżej 90% teoretycznej wydajności produktu z danego substratu (Chen & Nielsen 2019).
Optymalizacja warunków fermentacji
Dla szczepu CEN.PK tHMG1 (gen HMG oraz HMG2 kodują reduktazę
HMG-CoA odpowiedzialną za konwersję HMG-CoA do kwasu mewalonowego) synteza skwalenu wynosi 1,7 mg/g DWC w standardowej pożywce
(Ebert et al. 2018), po wzbogaceniu pożywki o witaminy stężenie skwalenu wzrosło 13-krotnie (23,2 mg/g DWC). Głównym powodem zwiększenia produkcji była prawdopodobnie lepsza dostępność kwasu pantotenowgo
oraz kwasu nikotynowego, które pełnią istotną rolę w tworzeniu koenzymu A
i NADPH – kluczowych substancji w szlaku MVA. Istotna różnica w stężeniu
skwalenu widoczna była po zmianie źródła węgla z glukozy na etanol (z 2,5
mg/g DWC na 11,5 mg/g DWC) w pożywce wzbogaconej witaminami przy
fermentacji prowadzonej metodą okresową z zasilaniem pożywką (ang. fed
batch fermentation) (Ebert et al. 2018).
Zmiana metody z okresowej z zasilaniem pożywką na metodę ciągłą (hodowla w chemostatacie) z pożywką standardową przy stopniu rozcieńczenia
0,1 na 1/godz. skutkowała trzykrotnym zwiększeniem stężenia otrzymanego
skwalenu (z 1,7 mg/g DWC na 5,1 mg/g DWC). Po zmianie źródła węgla
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z glukozy na alkohol, suplementacji prekursorami acetylo-CoA oraz zmianie
stopnia rozcieńczenia na 0,05 na 1/godz. stężenie podniosło się do wartości
16,4 mg/g DWC (Ebert et al. 2018).
Modyfikacje genetyczne
Najprostszą modyfikacją genetyczną jest wstawienie dodatkowej kopii
jednego z genów biorących udział w szlaku MVA. Szczep AM63, z podwojonym genem HMG2 i stabilizującą mutacją K6R syntetyzował 20-krotnie więcej skwalenu (18,3 mg/g DWC po 12 godzinach inkubacji) w porównaniu
do szczepu dzikiego (Mantzouridou & Tsimidou 2010). Natomiast szczep
SK16 z podwójną kopią genu tHMG1 jest zdolny do akumulacji skwalenu
w stężeniu 35,7 mg/g DWC (wydajność wzrosła 16,8 razy w porównaniu do
szczepu dzikiego) (Paramasivan & Mutturi 2017; Paramasivan et al. 2019).
Dla szczepu Y2805 ze zwiększoną transkrypcją genu HMG1 oraz z wprowadzonym bakteryjnym genem ispA (gen kodujący syntazę difosforanu farnezylu – enzym na szlaku MVA), stężenie syntetyzowanego skwalenu sięgało 400
mg/L oraz 756 mg/L po wprowadzeniu do hodowli terbinafiny (Gohil et al.
2019).
Kolejnym rozwiązaniem zwiększającym efektywność produkcji skwalenu jest zahamowanie zmiany skwalenu na 2,3-epoksyd skwalenu poprzez
kontrolę transkrypcji genu ERG1 kodującego enzym epoksydazę skwalenową. W szczepie YUG37-ERG1 transkrypcja genu ERG1 jest pod kontrolą
promotora hamowanego doksycykliną. Optymalizując stężenie doksycykliny
w pożywce (tak, aby nie doszło do zahamowania wzrostu komórek) uzyskano
stężenie skwalenu 15,04 mg/L (27-krotny wzrost wydajności w porównaniu
do szczepu YUG37 - 0,55 mg/L) (Hull et al. 2014).
Znaczące zwiększenie produkcji skwalenu osiągnąć można przez modyfikacje w obrębie peroksysomów. Wykazano, że peroksysomy nie tylko mają
możliwość gromadzenia skwalenu, ale również wydajnej produkcji skwalenu
po wcześniejszej modyfikacji genetycznej i metabolicznej (Liu et al. 2020).
Diploidalny szczep SquCP2 stworzony został poprzez skrzyżowanie haploidalnych szczepów SquC5 (z modyfikowanym szlakiem MVA cytoplazmatycznym maksymalizującym wydajność produkcji skwalenu) oraz SquP11
(modyfikowany szlak syntezy skwalenu w peroksysomach). Fermentacje prowadzono metodą okresową z zasilaniem pożywką w bioreaktorze z podziałem
na etap glukozy, a następnie etanolu jako źródło węgla. Hodowla po 168
godzinach osiągnęła wydajność 11,00 g/L. (Liu et al. 2020).
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Tabela 2. Modyfikacje genetyczne i zmiany warunków fermentacji skutkujące zwiększeniem wydajności produkcji skwalenu w drożdżach S. cerevisiae. DCW – (ang. dry
cell weight) sucha masa komórek.
Procedura

Szczep

Efektywność
produkcji
skwalenu
mg/g DWC

Standardowa fermentacja

Szczep niezmodyfikowany

0,04 -1,6

Zmniejszenie dostępności tlenu
podczas wzrostu

Szczep niezmodyfikowany 1,38

Dodanie 0,3 mM terbinafiny do
pożywki czas inkubacji 24 godzin

Szczep niezmodyfikowany

Źródło

Gohil et al. 2019
Bhattacharjee et al. 2001

9,27
Naziri et al. 2011

Dodanie do pożywki terbinafiny w stężeniu 0,442 mM oraz
jasmonianu metylu w stężeniu
0,044 mM

Szczep niezmodyfikowany 10,02

Standardowa fermentacja

Szczep CEN.PK tHMG1

1,70

Pożywką wzbogacona witaminami

Szczep CEN.PK tHMG1

23,20

Zmiana źródła węgla z glukozy
na etanol

Szczep CEN.PK tHMG1

Zmiana metody z okresowej
z zasilaniem pożywką na metodę
ciągłą z pożywką standardową
przy stopniu rozcieńczenia 0,1
na 1/godz.

Szczep CEN.PK tHMG1

Zmiana źródła węgla z glukozy
na alkohol, suplementacji prekursorami acetylo-CoA oraz zmianie
stopnia rozcieńczenia na 0,05
na 1/godz.

Szczep CEN.PK tHMG1

Zoptymalizowane kluczowe enzymy w szlaku MVA, 12 godzin
inkubacji

Szczep AM63

Fermentacja 12 godzinna

Szczep SK16 z podwójną
kopią genu tHMG1
kodującego reduktazę
HMG-CoA

W pożywce 0,025 µg/mL
doksycykliny

Szczep YUG37-ERG1

11,50

5,10

Ebert et al. 2018

16,40

18,30

35,70

15,04

Mantzouridou
& Tsimidou 2010
Paramasivan & Mutturi
2017; Paramasivan et al.
2019
Hull et al. 2014
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Metodą wstrząsania w kolbie

Szczep Y2805 z zwiększoną transkrypcją skróconego genu HMG1 oraz
z wprowadzonym genem
bakteryjnego ispA

400,00 mg/L

Metodą wstrząsania w kolbie, fermentacja z terbinafiną w pożywce

szczep Y2805 z zwiększoną transkrypcją skróconego genu HMG1 oraz
z wprowadzonym genem
bakteryjnego ispA

756,00 mg/L

Metoda okresowa z zasilaniem
pożywką w 5 L bioreaktorze

Szczep SquCP2

11,00 g/L

Gohil et al. 2019

Li et al. 2020

Wyzwania i trudności
związane z produkcją skwalenu
Podstawowym wyzwaniem jest obniżenie kosztów hodowli drożdży - jednym ze sposobów jest wykorzystanie tańszych od glukozy źródeł węgla np. pentoz: ksylozy czy arabinozy, które możliwe są do pozyskania z odpadów rolniczych.
Wiąże się to jednak z koniecznością modyfikacji szlaków odpowiedzialnych za
pobór oraz rozkład pentoz (Zhang et al. 2017). Wśród innych wyzwań wymienia się: (i) konkurencję pomiędzy szlakami produkcji triterpenów, a podstawowymi szlakami metabolicznymi, (ii) niską wydajność enzymów kluczowych
w szlaku MVA, (iii) toksyczność wysokich stężeń produktów dla komórek
drożdży, (iv) rozdzielenie poszczególnych szlaków oraz (v) lokalizacji kluczowych enzymów (Zhang et al. 2017; Guo et al. 2020). By w pełni wykorzystać
potencjał drożdży jako biofabryk skwalenu konieczne są dalsze badania nad
mechanizmami biochemicznymi oraz aktywnością komórkową (Vickers et al.
2017).
Zastosowanie skwalenu w przemyśle kosmetycznym
Skwalen w 59,3% wykorzystywany jest w przemyśle kosmetycznym (Reports and Data 2020) do produkcji m.in.: kremów przeciwzmarszczkowych,
filtrów UV, emolientów, kremów nawilżających oraz balsamów i szminek
(Lozano-Grande et al. 2018; Gohil et al. 2019) Skwalen jest silnym antyoksydantem zdolnym do wyłapywania singletów tlenowych, dzięki czemu przeciwdziała rozwojowi szkodliwej mikroflory na powierzchni skóry, zapobiegając powstawaniu zaskórników i rozwojowi trądziku. Znajduje również zastosowanie
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w leczeniu łojotokowego i atopowego zapalenia skóry. Co więcej, skwalen
napędza wydzielanie cytokin przeciwzapalnych i redukuje sygnały prozapalne
w makrofagach M1 (Sánchez-Quesada et al. 2018), dlatego używany jest
w kremach wspomagających gojenie ran. Przy dawce doustnej powyżej 13,5g/
dzień skwalen powoduje redukcję zmarszczek oraz rumienia, zwiększenie
produkcji prokolagenu typu I oraz zmniejszenie apoptozy keratynocytów
(Cho et al. 2009).
Zastosowanie skwalenu
w przemyśle farmaceutycznym
Hydrofobowy skwalen z łatwością przedostaje się przez błonę komórkową, dlatego wykorzystywany jest jako adjuwant w szczepionkach oraz
jako substancja wspomagająca transport i działanie leków (Popa et al. 2015),
wpływa także pozytywnie na trwałość leków (Lozano-Grande et al. 2018).
Emulsje zawierające skwalen wraz z fosfatydyloetanolaminą stosowane były
w badaniach in vivo na szczurach testujących pozajelitowe podawanie morfiny - emulsja lipidowa powodowała powolne uwalnianie leku co skutkowało
wydłużonym działaniem przeciwbólowym w porównaniu do emulsji o bazie
wodnej (Wang et al. 2008). Skwalen w emulsjach terapeutycznych wpływa na
polepszenie transportu słabo rozpuszczalnych leków, zwiększa współczynnik
terapeutyczny oraz zmniejsza toksyczność leku (Lozano-Grande et al. 2018).
Proces przenoszenia lub ochrony substancji leczniczych przez skwalen w celu
zwiększenia ich subkomórkowej dostępności nazywany jest skwalenylacją
(ang. squalenylation) (Gohil et al. 2019) i wykorzystywany jest w lekach antywirusowych oraz przeciwnowotworowych. Co więcej skwalen działa ochronnie na komórki normalne chroniąc je selektywnie przed cytotoksycznym działaniem leków przeciwnowotworowych (Gohil et al. 2019). W badaniach in
vitro zdrowych komórek nabłonkowych zaobserwowano także zmniejszenie
reaktywnych form tlenu pod wpływem skwalenu (Gohil et al. 2019).
Konsumpcja skwalenu nie podwyższa poziomu cholesterolu - badania
kliniczne u starszych osób z hipercholesterolemią wykazały obniżenie całkowitego poziomu cholesterolu i LDL (ang. low- density lipoprotein) oraz podwyższenie HDL (ang. high-density lipoprotein) (Popa et al. 2015). Skwalen
może dodatkowo wspomagać usunięcie chloroorganicznych ksenobiotyków
np. heksachlorobenzenu czy innych toksyn np. strychniny z organizmu (Lozano-Grande et al. 2018; Gohil et al. 2019). Wykazano także, że skwalen
u pacjentów pediatrycznych stymuluje detoksykacyjne enzymy wątrobowe
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oraz enzymy usuwające ołów i inne substancje toksyczne (Lozano-Grande
et al. 2018).
Podsumowanie
Skwalen jest powszechnie występującym w organizmach żywych prekursorem cholesterolu, syntetyzowanym w szlaku mewalonowym (MVA)
u eukariontów lub w szlaku fosforanu metylerytritolu (MEP) u prokariontów.
Wykazuje działanie przeciwnowotworowe, antyoksydacyjne, antybakteryjne
oraz detoksykacyjne, jest też dobrą substancją transportującą leki, dlatego
skwalen jest powszechnie wykorzystywany w przemyśle kosmetologicznym
oraz farmaceutycznym. Jednym ze sposobów pozyskiwania skwalenu jest
bioprodukcja z wykorzystaniem genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów, takich jaki Saccharomyces cerevisiae. W pracy zebrałyśmy najważniejsze informacje dotyczące optymalizacji procesu fermentacji oraz modyfikacje
genetycznie zwiększające wydajność produkcji skwalenu z wykorzystaniem
S. cerevisiae. Z uwagi na prognozowany wzrost zapotrzebowania na skwalen
w przemyśle, kluczowe jest szukanie alternatywnych, przyjaznych środowisku,
metod jego pozyskiwania.
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THE USE OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE
AS THE BIOFABRICS OF SQUALENE IN THE COSMETIC
AND PHARMACEUTICAL INDUSTRY

Summary: Squalene is a liquid organic substance, classified as a triterpene,
commonly found in organisms. Squalene has extensive uses as an antioxidant, emollient, adjuvant in vaccines and medicines, anticancer and detoxifying substance, among others. It is used by companies, for example, in the
production of face and body care and baby skin care products. In eucaryots,
this triterpene is synthesized by the mevalonate pathway (MVA), where it acts
as a cholesterol precursor. Squalene can be also produced in high quantity
by modified microorganisms being an environmentally friendly alternative.
The aim of this manuscript is to present of its fermentation conditions optimization and genetic modifications of Saccharomyces cerevisiae that could be used
to obtain efficient squalene biofabric.
Keywords: squalene, triterpene, baker yeast, Saccharomyces cerevisiae, mevalonate (MVA) pathway, genetic modifications.
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