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Paweł Sadłecki
1
 

Wybrane aspekty diagnostyki molekularnej 

surowiczych guzów granicznych jajnika  

oraz raka jajnika typu pierwszego 

1. Wstęp 

Termin „rak jajnika” definiuje heterogenną grupę guzów, w skład której wchodzą 

m.in. guzy: surowicze, śluzowe, endometrioidalne, jasnokomórkowe oraz niezróżni-

cowane. Każdy z guzów jajnika posiada indywidualne cechy molekularne oraz charak-

teryzuje się określonym rokowaniem. Przez wiele lat rak jajnika był postrzegany jako 

jednolity stan chorobowy wywodzący się z nabłonka powierzchniowego jajnika lub 

nabłonka torbieli inkluzyjnych posiadający potencjał różnicowania w kierunku różnych 

pod względem histopatologicznym guzów. Obecnie pojawia się coraz większa liczba 

dowodów na istnienie dwóch różnych szlaków różnicowania, prowadzących do po-

wstania różnych typów raka jajnika. Obserwacje te stanowią podstawę dualistycznej 

koncepcji etiopatologicznej raka jajnika [1]. Pierwszy szlak prowadzi do przekształ-

cenia prawidłowej tkanki jajnika w guz graniczny, który może podlegać dalszej trans-

formacji w: surowiczy rak jajnika o niskim potencjale wzrostu (LGSC), rak śluzowy, 

endometrioidalny lub jasnokomórkowy [2]. Guzy graniczne stanowią około 10-20% 

wszystkich zmian nabłonkowych zlokalizowanych w jajniku [3]. Raki typu pierwszego 

charakteryzują się mutacjami wielu genów i stosunkowo dużą stabilnością genetyczną. 

Guzy jajnika z tej grupy charakteryzują się powolnym wzrostem, odsetkiem przeżyć  

5-letnich na poziomie 55% oraz wysoką opornością na chemioterapię [4]. Dla kont-

rastu raki jajnika typu drugiego cechuje dynamiczny wzrost, znaczna niestabilność 

genetyczna, obecność mutacji w genie białka p53 oraz wysoki współczynnik proli-

feracji [5]. Do grupy tej zaliczamy nisko zróżnicowane raki surowicze jajnika (HGSC), 

złośliwy mieszany nowotwór mezodermalny (MMMT) oraz niezróżnicowany rak 

jajnika [2].  

2. Mutacje punktowe genów, najczęściej występujące w guzach granicznych 

i rakach jajnika typu pierwszego 

Najczęściej stwierdzanymi zmianami genetycznymi w guzach jajnika typu pierw-

szego są mutacje genów KRAS, BRAF, PTEN i CTNNB1 [1]. W wysoko zróżnicowa-

nych rakach surowiczych oraz surowiczych guzach granicznych jajnika występują takie 

same sekwencje mutacji w onkogenach m.in. KRAS i BRAF [6]. Mutacje te występują 

już na bardzo wczesnym etapie powstawania nowotworu surowiczego o granicznej 

złośliwości. Szlak RAS/RAF/MEK/ERK reguluje fundamentalne procesy komórkowe, 

takie jak proliferacja, różnicowanie, migracja i przeżycie [7]. Dotychczas poznano całą 

grupę białek RAS o aktywności małych białek G oraz białka RAF, MEK i ERK, które 

mają właściwości kinaz serynowo-treoninowych lub tyrozynowych. Należą do nich 

                                                                 
1 Katedra Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
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3 izoformy białka RAS: NRAS, KRAS i HRAS, 3 izoformy białka RAF: BRAF, 

CRAF i ARAF, kinazy MEK1 i MEK2 oraz ERK1 i ERK2 [8]. W błonie komórkowej 

znajdują się receptory, które po przyłączeniu cząsteczek sygnałowych ulegają dimery-

zacji, co aktywuje białka RAS związane z wewnętrzną stroną błony komórkowej. 

Aktywowane białko RAS rekrutuje białko RAF z cytozolu do błony komórkowej pro-

wadząc do jego aktywacji. Aktywna kinaza BRAF fosforyluje białka MEK 1 i 2, które 

aktywują białka ERK1 i 2 [9]. Sygnał zostaje przekazany do jądra komórkowego, co 

indukuje ekspresję genów odpowiedzialnych za wzrost i przeżycie komórki. Regulacja 

aktywności szlaku zachodzi głównie poprzez białka RAS i RAF, które w przypadku 

mutacji stają się onkogenami. Pomimo, że NRAS, KRAS i HRAS posiadają określone 

podobieństwa w budowie oraz pełnionych funkcjach, najczęściej występującą zmianą 

dotyczącą RAS obserwowaną w nowotworach złośliwych człowieka jest mutacja KRAS.  

2.1. Mutacje BRAF 

Mutacje genów BRAF i KRAS, elementów szlaku MAPK często występują w guzach 

granicznych jajnika oraz surowiczych rakach jajnika o niskim potencjale wzrostu, 

mogą być ponadto spotykane w guzach śluzowych. Dla kontrastu, mutacje te nie wy-

stępują zupełnie w agresywnym raku jajnika typu drugiego [10]. V600E jest naj-

częściej występującą mutacją genu BRAF, stwierdzaną w surowiczych guzach granicz-

nych oraz surowiczych rakach jajnika o niskim potencjale wzrostu [11]. Aktualnie 

algorytm wykrywania mutacji V600E w codziennej praktyce klinicznej, polega na 

wstępnej detekcji przypadków pozytywnych za pomocą metod immunohistochemicz-

nych. Kolejnym etapem jest zastosowanie technik molekularnych takich jak konwen-

cjonalne sekwencjonowanie. Jest to metoda uważana za bardzo wiarygodną, jednakże 

w przypadku wyniku niejednoznacznego może zajść konieczność zastosowania innych 

technik, takich jak pirosekwencjonowanie lub RT-PCR [12]. Uprzednio przeprowadzone 

badania wykazały, że metody immunohistochemiczne z użyciem przeciwciał mono-

klonalnych (VE1) specyficznie wykrywających zmutowane białko BRAF V600E 

w preparatach bloczków parafinowych utrwalonych w formalinie może stanowić alter-

natywną dla technik molekularnych metodę skriningu mutacji BRAF [13]. Zastoso-

wanie przeciwciał anti-BRAF V600E (VE1) zapewnia wysoki stopień wiarygodności 

i specyficzności w wykrywaniu zmutowanego białka BRAF V600E, co zostało po-

twierdzone przez licznych autorów [14]. Postęp w badaniach genetycznych i leczeniu 

celowanym znacząco poprawił wyniki leczenia nowotworów m.in. takich jak czerniak 

złośliwy, białaczka czy złośliwe guzy OUN [14-16]. Diagnostyka w kierunku identy-

fikacji mutacji BRAF stała się obecnie coraz bardziej powszechna, szczególnie wśród 

pacjentów kwalifikowanych do leczenia inhibitorami genu BRAF lub modulatorami 

szlaku MEK. Zastosowanie inhibitora BRAF (dabrafenib) i MEK (trametinib) w czer-

niaku złośliwym znacząco wydłużyło czas wolny od wznowy oraz całkowity czas 

przeżycia [17]. W diagnostyce guzów jajnika wykrycie mutacji BRAF w tkankach guza 

stanowi dodatkowe potwierdzenie rozpoznania histopatologicznego. Szybkie rozpo-

znanie obecności mutacji BRAF V600E za pomocą zintegrowanego systemu diagno-

stycznego Idylla
TM

 może być istotnym elementem diagnostyki pacjentek z surowiczymi 

guzami jajnika o granicznej złośliwości [18]. Biorąc pod uwagę znaczenie kliniczne 

obecności mutacji BRAF, pozwoli to na identyfikację grupy pacjentek z guzem jajnika, 

u których prawdopodobieństwo postępu choroby będzie mniejsze. 
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2.2. Mutacje KRAS 

Wykrycie mutacji KRAS w raku jajnika o niskim potencjale wzrostu wskazuje na 

bardziej agresywny typ nowotworu oraz większe prawdopodobieństwo wystąpienia 

wznowy po leczeniu pierwotnym, w porównaniu do guzów jajnika, w których wykryto 

mutację BRAF [19]. Rodzina onkogenów RAS składa się z trzech członków: KRAS, 

HRAS i NRAS, wszystkie z nich są zaangażowane w rozwój nowotworów u człowieka 

[20]. Gen KRAS zlokalizowany na chromosomie 12p12 koduje białko (p21RAS) zaan-

gażowane w szlak kinaz MAP, odpowiedzialny za kontrolowanie proliferacji i różnico-

wania komórek [21]. Obecność mutacji KRAS powoduje konstytutywną aktywację 

szlaku metabolicznego prowadzącą do niekontrolowanej proliferacji oraz różnicowania 

komórek. Częstość występowania mutacji punktowych KRAS w raku jajnika szacuje 

się na 15-39% [22]. W gruczolakach surowiczych jajnika nie stwierdzano obecności 

mutacji KRAS i BRAF, ich obecność wykryto natomiast w surowiczych granicznych 

guzach jajnika oraz nabłonku torbielakogruczolaków przylegających do małych guzów 

granicznych jajnika [23]. Podczas gdy mutacje te są obecne w surowiczych guzach 

granicznych, nieinwazyjnych lub inwazyjnych mikrobrodawkowatych rakach surowi-

czych, nie stwierdza się ich obecności w surowiczych rakach jajnika typu drugiego [24]. 

Obserwacja ta potwierdza teorię dwóch ścieżek karcynogenezy raka jajnika. Występo-

wanie mutacji KRAS i NRAS jest relatywnie częste w zaawansowanym oraz nawro-

towym raku surowiczym jajnika o niskim potencjale wzrostu [25]. Obecność mutacji 

KRAS została również udokumentowana w rakach śluzowych, jasnokomórkowych oraz 

endometrioidalnych jajnika. Według piśmiennictwa mutacje KRAS i BRAF są rozpo-

znawane w około 1/3 przypadków guzów granicznych jajnika oraz 1/3 raków surowi-

czych jajnika o niskim potencjale wzrostu [26]. Jakkolwiek nigdy nie stwierdzano 

równoczesnego występowania mutacji KRAS i BRAF w obrębie tego samego guza, 

sugeruje to, że każdy guz jest pod względem obecności mutacji KRAS lub BRAF 

swoisty. Określenie profilu molekularnego guza, w tym również wykrywanie obecności 

mutacji KRAS jest aktualnie stosowane w celu optymalizacji leczenia w różnych 

nowotworach złośliwych włączając w to raka jelita grubego i odbytnicy, niedrobnoko-

mórkowego raka płuc i raka trzustki [27, 28]. Badania molekularne umożliwiają 

identyfikację pacjentów, którzy odniosą najwięcej korzyści z zastosowania określonej 

terapii. Stwierdzenie obecności krytycznych somatycznych mutacji punktowych 

w komórkach nowotworowych pozwala na postawienie precyzyjnej diagnozy oraz 

dokładniejsze określenie rokowania. 

2.3. Mutacje NRAS 

Pomimo, że występowanie mutacji KRAS/BRAF oraz TP53/BRCA jest bardzo częste 

w surowiczych guzach jajnika odpowiednio o niskim i wysokim potencjale wzrostu, 

nie stwierdza się ich obecności we wszystkich guzach złośliwych. Sugeruje to wystę-

powanie niepoznanych dotychczas czynników wpływających na powstawanie mutacji, 

takich jak na przykład mutacja NRAS, która może być zaangażowana w powstawanie 

i progresję guzów nowotworowych. NRAS jest uznanym onkogenem biorącym udział 

w powstawaniu nowotworów różnych typów m.in. białaczki oraz czerniaka złośliwego 

[29, 30]. NRAS może być również onkogenem odpowiedzialnym za inicjowanie 

progresji surowiczych guzów granicznych do postaci inwazyjnych [31]. Białka RAS są 

zlokalizowane po wewnętrznej stronie błony komórkowej, odpowiadają za GDP/GTP 
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zależne przełączenia przewodzące sygnały zewnątrzkomórkowe i mają istotne zna-

czenie dla wewnątrzkomórkowych szlaków sygnałowych biorących udział w podsta-

wowych procesach komórkowych, takich jak utrzymanie polarności, proliferacja, różni-

cowanie, przyleganie, migracja i apoptoza [32]. Podstawowym efektem działania mutacji 

genu NRAS jest aktywacja komunikacji międzykomórkowej poprzez szereg szlaków 

sygnałowych, głównie RAS-RAF-MAPK i PI3K-AKT [32]. Pomimo, że NRAS, KRAS 

i HRAS posiadają pewne podobieństwa strukturalne i funkcjonalne, w nowotworach 

człowieka związanych z genami RAS najczęściej mutacje dotyczą KRAS. Częstość 

mutacji RAS może być zmienna w zależności od rodzaju nowotworu, szacunkowo 

wynosi około 20% [33, 34]. Współistnienie mutacji KRAS i NRAS we wczesnych posta-

ciach choroby nowotworowej może sugerować, że geny te kontrolują różne funkcje 

komórki [35, 36]. Efekty działania tych genów mogą być synergistyczne, KRAS jest 

pierwotnie zaangażowany w proliferację, podczas gdy NRAS reguluje przeżycie ko-

mórki. Obecność mutacji NRAS stwierdzono w czerniaku złośliwym, raku odbytnicy 

i jelita grubego, pęcherzykowym raku tarczycy oraz ostrej białaczce szpikowej [37-40]. 

W przypadku czerniaka obecność mutacji NRAS mutacji jest czynnikiem niekorzystnym 

rokowniczo, który ma związek z niższym odsetkiem przeżyć całkowitych [41]. Ponadto 

status mutacji NRAS służy jako marker biologiczny pozwalający na wyodrębnienie 

grupy, która może odnieść korzyści z leczenia celowanego [42]. W rakach odbytnicy 

i jelita grubego mutacje NRAS stwierdza się w około 4% przypadków, ich obecność 

również jest związana z niekorzystnym rokowaniem [43]. Stwierdzenie mutacji NRAS 

niesie ze sobą konieczność zastosowania specjalnych strategii terapeutycznych. Obec-

ność mutacji genów związanych z osią naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) 

takich jak KRAS, NRAS, BRAF i PIK3CA pozwala przewidywać oporność na leczenie 

anty-EGFR [44]. Ponadto uważa się, że mutacja NRAS promuje transformację nowo-

tworową w zaawansowanych rakach jelita grubego i odbytnicy [43]. W guzach jajnika 

mutacje KRAS i BRAF pojawiają się we wczesnym etapie rozwoju, często już w guzach 

granicznych i konieczny jest dodatkowy czynnik spustowy, na przykład pojawienie się 

mutacji NRAS, które jest uważane za czynnik przyspieszający progresję guza [37]. 

Ponadto zdecydowana większość raków jajnika wykazuje ekspresję EGFR. Na pod-

stawie badań in vitro linii komórkowych raka jajnika wykazano, że zastosowanie 

przeciwciał anty-EGFR pozwala na zahamowanie proliferacji oraz nasilenie apoptozy 

komórek nowotworowych. Jednakże efekt zastosowania leczenia celowanego opartego 

na przeciwciałach anty-EGFR w zaawansowanym i nawrotowym raku jajnika pozo-

staje dyskusyjny [44]. 

3. Wykrywanie mutacji BRAF, KRAS, NRAS 

Mutacje punktowe w komórkach nowotworowych mogą być wykrywane przy 

zastosowaniu różnych technik. Status mutacji genów KRAS, NRAS i BRAF może być 

określony za pomocą sekwencjonowania, które umożliwia wykrycie wszystkich poten-

cjalnych wariantów mutacji takich jak: substytucje, insercje oraz delecje [45, 46]. 

Metoda sekwencjonowania Sangera stanowi złoty standard wykrywania mutacji DNA. 

Do głównych ograniczeń tej metody zalicza się czułość oraz brak możliwości równo-

czesnego badania wielu celów. Czułość detekcji może być zwiększona poprzez piro-

sekwencjonowanie, analizę krzywej temperatur topnienia, reakcję PCR w czasie rzeczy-

wistym (RT-PCR) [46]. Istotny postęp w diagnostyce molekularnej był związany 
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z wprowadzeniem technik określanych jako next-generation sequencing (NGS). NGS 

pozwoliło na zwiększenie szybkości i wydajności wykrywania mutacji. NGS zapewniają 

wysoką, zależną od pokrycia czułość i dokładność analityczną, oferują także możliwości 

diagnozowania szerokiego spektrum mutacji, posiadają również odpowiednią pojemność 

pozwalającą na analizę częstości zmutowanych alleli i równoczasową ocenę współ-

istniejących mutacji [34]. W ostatnim czasie pojawiła się nowa, szybka, czuła i swoista 

metoda diagnostyczna pozwalająca na wykrycie najczęściej występujących mutacji 

punktowych BRAF, KRAS i NRAS. Jest to w pełni automatyczny molekularny system 

diagnostyczny oparty na allelo-specyficznej analizie ilościowej reakcji PCR w czasie 

rzeczywistym (RT-PCR) [16]. W przeciwieństwie do wcześniej dostępnych technologii 

Idylla
TM

 Mutation Test nie wymaga ręcznego przygotowania próbki (odparafinowania, 

trawienia bloczków parafinowych utrwalonych w formalinie oraz ekstrakcji DNA), 

wszystkie te procedury są zintegrowane w jednorazowym kartridżu. Zamiast tego 

skrawki tkanki z bloczków parafinowych utrwalonych w formalinie po włożeniu do 

kartridża poddawane są procesom przez Idylla
TM 

System [47]. Również kolejne etapy 

wykonywania oznaczenia np. detekcja mutacji RT-PCR i raportowanie wyników są 

w pełni zintegrowane i automatyczne co wyklucza konieczność zatrudnienia wysoko 

wyspecjalizowanego personelu. Całkowity czas wykonania oznaczenia wynosi około 

dwóch godzin ponadto testy mutacji BRAF, KRAS i NRAS posiadają certyfikaty CE-

IVD. Dzięki zastosowaniu systemu Idylla
TM

 Mutation Test, nawet w gorzej wyposażo-

nych placówkach, możliwe stało się zintegrowanie danych morfologicznych i moleku-

larnych niezbędnych do podejmowania decyzji diagnostycznych i terapeutycznych. 

Dzięki charakterystyce platformy diagnostycznej Idylla™, do rozpoznania mutacji 

genetycznych nie jest wymagane dodatkowe wyposażenie laboratorium w urządzenia 

do diagnostyki molekularnej oraz zatrudnienie wysoce wykwalifikowanego personelu. 

Bloczki parafinowe wymagają przygotowania przez doświadczonego patomorfologa 

pod względem obecności tkanek guza nowotworowego, w przypadku oceny mutacji 

BRAF konieczna jest obecność > 50% komórek nowotworowych w próbce a w przy-

padku KRAS i NRAS > 10%. Oznaczenia mutacji wykonuje się po umieszczeniu skrawka 

bloczka parafinowego grubości 5-10 µm w jednorazowym kartridżu, cała obróbka pre-

paratu i przygotowanie do oznaczenia odbywa się całkowicie automatycznie. Zestawy 

Idylla umożliwiają wykrycie najczęstszych mutacji BRAF (V600WT, BRAF-

V600E/E2/D, lub BRAF-V600K/R/M), KRAS (G12D, G12A, G12C, G12V, G12S, 

G12R, G13D, A59T/ E/G, Q61H/Q61H, Q61K/Q61K, Q61R/L, K117N/ K117N 

i A146P/T/V) oraz NRAS (G12D, G12C, G12S, G12A, G12V, G13D, G13R, G12V, 

A59T, Q61R, Q61K, Q61L, Q61H, K117N, A146T, A146V) [48-50]. Badania prze-

prowadzone w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej 

CM UMK w Bydgoszczy potwierdziły, że zestawy diagnostyczne Idylla
TM

 Mutation 

Test pozwalają na identyfikację najczęściej występujących mutacji BRAF, KRAS 

i NRAS w guzach granicznych jajnika i raku jajnika typu pierwszego [47, 51, 52].  

Należy podkreślić, że aktualnie dostępne zestawy Idylla™ zostały zaprojektowane 

jedynie do wykrywania określonych, najczęściej występujących mutacji genów BRAF, 

KRAS i NRAS. Dlatego też system ten nie jest zdolny do wykrycia każdej nieprawidło-

wości genetycznej w obrębie badanych genów. Stwierdzenie obecności rzadkich mutacji 

wymaga zastosowania dodatkowych wspomnianych wcześniej technik diagnostyki 

molekularnej. 
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4. Podsumowanie 

Surowicze guzy graniczne oraz raki jajnika typu pierwszego są zdecydowanie 

rzadziej występującymi nowotworami jajnika rozpoznawanymi głównie w czwartej 

i piątej dekadzie życia. Biorąc pod uwagę trudności w leczeniu zaawansowanych 

i nawrotowych postaci choroby oraz oporność na schematy chemioterapii oparte na 

pochodnych platyny, niewątpliwie ta grupa nowotworów jajnika jest również warta 

lepszego poznania. Dokładna identyfikacja podtypu guza nowotworowego polegająca 

na określeniu jego morfologii, profilu genetycznego oraz immunohistochemicznego jest 

bardzo istotna. W wyselekcjonowanych przypadkach może pozwalać na zastosowanie 

leczenia oszczędzającego dającego szansę na zachowanie zdolności reprodukcyjnych. 

Biorąc pod uwagę wiek kobiet, w którym najczęściej występują omawiane typy nowo-

tworów jajnika oraz powszechne obecnie odkładanie realizacji planów macierzyńskich 

na później, stanowi to wysoce istotne zagadnienie. Ponadto dla rozwoju efektywnych 

strategii zahamowania wzrostu i rozsiewu nowotworu konieczne jest lepsze poznanie 

szlaków komórkowych, cech molekularnych oraz mikrośrodowiska guza nowotworo-

wego. Testy molekularne i immunohistochemiczne stają się obecnie częścią rutynowej 

praktyki, a wykrycie określonej cechy molekularnej może pomagać w ustaleniu roz-

poznania oraz precyzyjnego rokowania, w niektórych przypadkach rysują się także 

możliwości zastosowania leczenia celowanego. Szczególnie obiecująco wyglądają 

próby wprowadzenia do leczenia nowotworów jajnika o niskim potencjale wzrostu 

inhibitorów MEK (trametinib) i BRAF (dabrafenib) w przypadku oporności na trady-

cyjne schematy chemioterapii. 

5. Wnioski 

Poznanie profilu molekularnego guza jajnika pozwala na postawienie precyzyjnego 

rozpoznania, a także wybór odpowiedniego leczenia uzupełniającego po pierwotnym 

leczeniu operacyjnym. 

Najczęściej występującą mutacją genu BRAF stwierdzaną w surowiczych guzach 

granicznych oraz surowiczych rakach jajnika o niskim potencjale wzrostu jest V600E. 

 Obecność mutacji KRAS determinuje bardziej agresywny fenotyp nowotworu 

jajnika w porównaniu do związanego z występowaniem mutacji BRAF. 

NRAS może być onkogenem odpowiedzialnym za inicjowanie progresji surowiczych 

guzów granicznych do postaci inwazyjnych. 

W pełni automatyczny i zintegrowany system Idylla
TM

 Mutation Test jest nowym 

narzędziem diagnostycznym pozwalającym na szybkie wykrywanie najczęściej wystę-

pujących mutacji BRAF, KRAS i NRAS.  
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Wybrane aspekty diagnostyki molekularnej surowiczych guzów granicznych 

jajnika oraz raka jajnika typu pierwszego 

Streszczenie 

Termin rak jajnika definiuje heterogenną grupę guzów, obecnie pojawia się coraz większa liczba dowodów 

na istnienie dwóch różnych szlaków różnicowania, prowadzących do powstania różnych typów raka jaj-

nika. Pierwszy szlak prowadzi do przekształcenia prawidłowej tkanki jajnika w guz graniczny, który może 

podlegać dalszej transformacji w: surowiczy rak jajnika o niskim potencjale wzrostu (LGSC), rak śluzowy, 

endometrioidalny lub jasnokomórkowy. Raki typu pierwszego charakteryzują się mutacjami wielu genów 

i stosunkowo dużą stabilnością genetyczną. Guzy jajnika z tej grupy charakteryzują się powolnym wzrostem, 

odsetkiem przeżyć 5-letnich na poziomie 55% oraz wysoką opornością na chemioterapię.  

Mutacje genów BRAF, KRAS i NRAS często występują w guzach granicznych jajnika oraz rakach jajnika 

typu pierwszego. Status mutacji genów może być określony za pomocą sekwencjonowania. Czułość anali-

tyczna metody może być zwiększona poprzez pirosekwencjonowanie, analizę krzywej temperatur topnienia, 

reakcję PCR w czasie rzeczywistym (RT-PCR). Metody Next Generation Sequencing (NGS) zapewniają 

wysoką czułość analityczną, oferują także możliwości diagnozowania szerokiego spektrum mutacji. 

W ostatnim czasie pojawiła się nowa, metoda diagnostyczna pozwalająca na wykrycie najczęściej wystę-

pujących mutacji BRAF, KRAS i NRAS. Jest to w pełni automatyczny molekularny system diagnostyczny 

oparty na allelo-specyficznej analizie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym (RT-PCR).  

Testy molekularne stają się obecnie częścią rutynowej praktyki, a wykrycie określonej cechy molekularnej 

może pomagać w ustaleniu rozpoznania oraz precyzyjnego rokowania, w niektórych przypadkach rysują 

się także możliwości zastosowania leczenia celowanego. 

Słowa kluczowe: rak jajnika, guzy graniczne jajnika, BRAF, KRAS, NRAS 

Selected aspects in molecular diagnostics of serous borderline ovarian tumors 

and type 1 ovarian carcinomas 

Abstract 

The term ‘ovarian carcinoma’ refers to a heterogenous group of ovarian tumors, a growing body of evidence 

suggests that at least two separate differentiation pathways may exist in ovarian carcinogenesis, leading to 

formation of various types of ovarian carcinomas. On the first pathway, normal ovarian tissues undergo 

transformation into a borderline tumor, which may later progress to low-grade serous carcinoma (LGSC), 

mucinous, endometroid or clear-cell tumor. Type 1 ovarian cancers harbor mutations in multiple genes and 

have relatively high genetic stability. Lesions from this group are characterized by slow growth, appro-

ximately 55% five-year survival rate and high resistance to chemotherapy. 

The most common genetic anomalies found in type 1 ovarian cancers and borderline ovarian tumors are 

mutations in BRAF, KRAS and NRAS genes. Mutational status of genes can be determined by means of 

sequencing. Analytical sensitivity of this method can be improved by pyrosequencing, high-resolution 

melting analysis and real-time allele-specific PCR assays. Next Generation Sequencing (NGS) methods 

provide high analytical sensitivity, can detect an array of mutations and have adequate volume to analyze 

the frequency of mutated allele and to simultaneously assess concomitant mutations. A novel molecular 

diagnostic method suitable for the detection of BRAF, KRAS and NRAS mutations has been developed 

recently: a fully-automated molecular diagnostic system for quantitative allele-specific RT-PCR-based 

analysis.  

Molecular testing becomes an inevitable component of routine clinical practice, and detection of a specific 

molecular feature may be crucial for correct diagnosis, accurate prognosis, and in some cases, also for the 

selection of appropriate targeted therapy. 

Keywords: ovarian cancer, borderline ovarian tumors, BRAF, KRAS, NRAS 
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Wpływ praktyk medytacyjnych  

na dynamikę epigenomu 

1. Wprowadzenie 

Wiele osób zadaje sobie zapewne pytania: Czy zgodnie z najnowszymi wynikami 

badań zasadne jest twierdzenie, że człowiek jest całkowicie zdeterminowany gene-

tycznie? Czy psychoanalitycy oraz behawioryści mają pełną rację dowodząc, że ludzie 

zasadniczo są prymitywni, bo kierują nimi odruchy lub instynkty zwierzęce, a cała 

nauka, sztuka i religia to jedynie artefakt albo sublimacja popędów? Czy tezy psycho-

logów humanistycznych to zwykłe mrzonki, że każdy może stać się osobą twórczą? 

Czy możemy jednak w jakiś sposób ingerować w kod genetyczny oraz modyfikować 

uwarunkowania genetyczne? Czy będąc przeciętną osobą można stać się wybitnym 

artystą, naukowcem, sportowcem, literatem, menadżerem, nauczycielem?  

Odpowiadając na te – i nie tylko te – pytania, naukowcy od wielu dziesięcioleci 

spierają się o to, co wywiera większy wpływ na człowieka: geny (dziedziczenie po 

przodkach) czy wychowanie (warunki, środowisko, otoczenie)? Poszukiwania na-

ukowców koncentrują się na odkrywaniu warunków, w jakich geny są eksprymowane, 

a w jakich nie (zajmuje się tym dziedzina wiedzy zwana epigenetyką). Okazuje się, że 

epigenom (modyfikacje DNA i białek histonowych oraz ich specyficzny wzorzec) 

możemy zmieniać, np. poprzez zmiany behawioralne w ćwiczeniach, diecie i redukcji 

stresu. Taką rolę odgrywa również farmakoterapia, której celem jest modyfikacja 

aktywności genów u osób chorych, których objawy zostały spowodowane lub za-

ostrzone przez mechanizmy epigenetyczne (np. stres, depresja, zaburzenia odporności, 

nowotwory, choroby neurodegeneracyjne). Dzięki takim modyfikacjom organizm 

może szybko dostosować się do zmian następujących w jego otoczeniu. Jeśli więc 

możliwa jest modyfikacja epigenomu pod wpływem czynników środowiskowych, a co 

za tym idzie dostosowanie ekspresji genów do aktualnych warunków, oznacza to, że 

można opracować takie narzędzia badawcze i techniki terapeutyczne, które z jednej 

strony mogą poprawić trafność diagnostyczną oraz prognostyczną podejmowanych 

interwencji terapeutycznych, a z drugiej – poprawić funkcjonowanie człowieka.  

W ostatnich latach podejmuje się badania, których celem jest odkrycie niefarma-

kologicznych metod modyfikacji mechanizmów epigenetycznych. Wydaje się, że 

takimi obiecującymi technikami mogą być praktyki medytacyjne. Szczególnie te, które 

po polsku tłumaczy się jako uważność (ang. mindfulness). W ciągu ostatnich 15 lat 

przeprowadzono kilka wartościowych badań, dotyczących m.in. identyfikacji zmian 

w wzorcach epigenetycznych wywoływanych przez praktykowanie różnych technik 

medytacji [1, 2]. 

  

                                                                 
1 UPJP2, Kraków, Wydział Nauk Społecznych. 
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2. Epigenetyka 

Epigenomem określa się zestaw modyfikacji DNA i białek histonowych, które 

regulują strukturę chromatyny i są dziedziczone w trakcie podziału komórek [3]. 

Instruuje on specyficzny program ekspresji genów dla określonego typu komórek oraz 

zarządza interakcjami między odległymi odcinkami chromatyny. Stopień ekspresji 

specyficznych genów, poprzez wpływ na fenotyp organizmu, może mieć znaczenie 

zarówno dla prawidłowego rozwoju, jak i powikłań. 

Epigenom w przeciwieństwie do genomu, który pozostaje zasadniczo niezmienny 

w większości komórek, warunkuje bardziej ograniczone wzorce ekspresji genów. Jest 

on w pewnym sensie bardziej elastyczny od genomu, bo ulega dynamicznym zmianom 

w odpowiedzi na różne czynniki wewnętrzne (interakcje komórka-komórka lub przez 

sąsiadujące komórki) i zewnętrzne (zmiany warunków środowiska). W tym sensie epi-

genom wyraża zdolność organizmu do adaptacji objawiającej się ekspresją wybranych 

cech fenotypowych. 

Nośnikiem „pamięci” epigenetycznej jest struktura chromatyny, czyli DNA chromo-

somów i oddziałujących z nim białek histonowych. Wzorce ekspresji genów w kon-

kretnych typach komórek są ustalane przez takie mechanizmy epigenetyczne jak post-

translacyjna modyfikacja histonów, metylacja DNA oraz poprzez aktywność nieko-

dujących RNA (ncRNA, z ang. non-coding RNA). Modyfikacje te regulują strukturę 

chromatyny, a przez to kontrolują ekspresję genów, replikację i naprawę DNA oraz 

inne funkcje komórkowe.  

Epigenetyka to dziedzina wiedzy, w której bada się uwarunkowania genetyczne oraz 

możliwość ich modyfikacji, tj. włączania i wyłączania niektórych genów, celem uzy-

skania oczekiwanych efektów fizjologicznych [3]. Dotyczy to zwłaszcza układu odpor-

nościowego, który odgrywa kluczową rolę w procesach powstawania chorób oraz sta-

rzenia się organizmów. Zrozumienie mechanizmów epigenetycznych na pewno poprawi 

trafność diagnostyczną oraz prognostyczną dotyczącą terapii różnych zaburzeń (możli-

wość modyfikacji szkodliwych uwarunkowań genetycznych, a z drugiej strony ograni-

czenia wpływu niepożądanych czynników zewnętrznych, które wpływają na epigenom). 

Należy podkreślić, że dziedziczymy nie tylko określone warianty genów (różne 

sekwencje), ale również modyfikacje DNA, a zmiany epigenetyczne odbywają się bez 

ingerencji w sekwencję nukleotydów [3]. Istotnym problemem badań biochemicznych 

jest nie tylko odkrycie warunków, w jakich informację epigenetyczną można odzie-

dziczyć lub nabyć, ale również, jak ją można zmodyfikować, przez co proces dziedzi-

czenia byłby poniekąd odwracalny. Wyniki badań dowodzą, że mechanizmy epigene-

tyczne mogą odgrywać trzy istotne funkcje, którymi są: 

 zwiększenie prawdopodobieństwa powrócenia do stanu wyjściowego (zdrowie); 

 adaptacja do zmiennych warunków środowiska; 

 utrwalanie nabytych pozytywnych cech. 

Najczęstszą modyfikacją histonów jest acetylacja/deacetylacja, która jest procesem 

dynamicznym i odgrywa kluczową rolę w rozwoju i różnicowaniu komórek [3]. Mody-

fikacje histonów współdziałają ze sobą i wpływają na wiele procesów komórkowych, 

w tym regulację cyklu komórkowego, procesy transkrypcji genów, replikacji oraz 

procesy naprawy DNA. Epigenetyczne modyfikacje histonów mają charakter krótko-

terminowy i są odwracalne (deacetylacja). 
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Innym biochemicznym mechanizmem odpowiedzialnym za dziedziczenie epigene-

tyczne jest metylacja DNA [3]. Metylacja DNA, w przeciwieństwie do modyfikacji 

białek histonowych, jest zmianą o charakterze bardziej trwałym, powoduje ona bowiem 

efekty odległe (może być dziedziczona przez komórki potomne). Polega ona na przy-

łączeniu grupy metylowej do cytozyny w tzw. wyspach CpG (specyficzne odcinki 

DNA niezwykle bogate w dinukleotydy CpG), co powala modyfikować strukturę 

chromatyny wokół metylowanego DNA, a tym samym wpływać na ekspresję genów 

w danym regionie. 

Mechanizmy epigenetyczne są powiązane ze zjawiskiem skracania telomerów 

i aktywnością telomerazy [4-8]. Badania pokazują, że długość telomerów spada wraz 

z wiekiem. Skracanie się telomerów stanowi istotny element wielu szkodliwych pro-

cesów [7]. Powiązane jest ono z wieloma zaburzeniami neurodegeneracyjnymi (choroba 

otępienna, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona). Występowanie krótkich telo-

merów przyczynia się do zachwiania stabilności genomu, a to może być czynnikiem 

wystarczającym dla inicjacji i progresji nowotworu [9]. Skrócenie telomerów leuko-

cytów wiąże się z wieloma schorzeniami związanymi z wiekiem, takimi jak choroby 

sercowo-naczyniowe, w tym udar i zawał mięśnia sercowego [10, 11] oraz sprawność 

poznawcza [12]. 

Ważnym mechanizmem biorącym udział w zjawiskach epigenetycznych jest ak-

tywność mikroRNA (miRNA), tj. krótkich cząsteczek RNA, które biorą udział w po-

transkrypcyjnym wygaszaniu ekspresji genów [3]. Są one wytwarzane w odpowiedzi 

na bodźce fizjologiczne i patologiczne a odpowiadają za przekazywanie sygnałów 

pomiędzy komórkami i tkankami. Z jednej strony są one powiązane z metylacją DNA, 

ale z drugiej strony mogą mieć wpływ na translację enzymów katalizujących mody-

fikację histonów oraz metylację DNA, co sprawia, że wszystkie wymienione dotychczas 

mechanizmy współtworzą jedną sieć współdziałających ze sobą zjawisk epigene-

tycznych. Zakłócenia ekspresji miRNA mogą skutkować nieprawidłowościami w prze-

biegu licznych procesów komórkowych, np. nowotworzeniem. Na znaczenie tych 

cząsteczek wskazuje to, że ponad 30% genów ludzkich jest kontrolowanych przez 

miRNA. 

3. Medytacja a mechanizmy epigenetyczne 

Wyniki przeprowadzonych w ciągu ostatnich 15 lat badań dotyczących wpływu 

interwencji opartych na uważności na wzorce epigenetyczne, prowadzą do optymi-

stycznych wniosków [13-21]. Celem tych badań była identyfikacja zmian molekularnych 

związanych z praktykowaniem różnych technik medytacji poprzez profilowanie odpo-

wiedzi epigenetycznej, czyli zmian we wzorcach jakie pojawiają się u osób z grupy 

badanej. Badania te pozwoliły na identyfikację wielu ścieżek biologicznych, które 

wydają się wrażliwe na interwencje oparte na medytacjach, poprzez specyficzne zmiany 

w metylacji DNA, modyfikacje histonów oraz zapobieganie skracaniu telomerów [13, 

14]. 

Należy podkreślić, że zmiany epigenetyczne ujawniają się podczas praktykowania 

różnych technik medytacji. Dotyczy to – co do tej pory wykazano – nie tylko uważ-

ności [4, 5, 13], ale również zen [21], jogi [8, 22], QiGong, relaksacji czy kontroli 

oddechu [5]. 
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Ciekawe wyniki uzyskano w przypadku osób zaawansowanych w medytacji. Po-

równywanie wzorców epigenetycznych oraz ekspresji genów osób posiadających duże 

doświadczenie medytacyjne z wzorcami osób uczestniczących w zajęciach rekreacyj-

nych w tym samym środowisku, ujawniły, że zmiany epigenetyczne dotyczą: 

 spadku ekspresji acetylazy kilku histonów oraz zmian w globalnej modyfikacji 

histonów, co związane jest z poprawą reakcji organizmu na ostry stres [23, 24] oraz 

odpornością [20, 25];  

 spadku poziomu metylacji w 61 obszarach CpG (3%: p = 0,05), które regulują meta-

bolizm komórek odpornościowych oraz starzenie się komórek, a w szczególności 

naprawę DNA, adhezję komórek, neurotransmisję oraz metabolizm kwasów 

tłuszczowych [5]; 

 spadku poziomu metylacji (70,3% zidentyfikowanych obszarów), z których prawie 

połowa (48,4%) dotyczy genów powiązanych z takimi zaburzeniami, jak choroby 

sercowo-naczyniowe (np. miażdżyca czy nadciśnienie), nowotwory, zaburzenia 

immunologiczne, neurologiczne i psychiatryczne [18]; 

 spadku poziomu metylacji w obszarach genów związanych z transportem serotoniny 

oraz przemianą węglowodanów, białek oraz tłuszczów [13]; 

 braku powiazań pomiędzy długością telomerów a wiekiem u osób posiadających 

doświadczenie medytacyjne, przy jednoczesnej negatywnej korelacji między dłu-

gością telomerów a wiekiem w grupie porównawczej, wskazujące na spowolnienie 

procesów starzenia się w grupie pierwszej [7]; 

 zróżnicowanego powiązania pomiędzy długością telomerów a poziomem metylacji 

DNA w trzech różnych regionach subtelomerowych, obejmujących: gen GPR31 

kodujący receptor 31 powiązany z białkiem G (ang. G protein-coupled receptor 31) 

(pozytywna korelacja), gen SERPINB9 kodujący serpinę B9 (negatywna korelacja) 

oraz – zlokalizowaną w regionie subtelomerowym krótkiego ramienia chromosomu 

4 – wyspę CpG, z których pierwszy związany jest z procesami nowotworowymi 

a pozostałe – z odpornością [7]. 

4. Podsumowanie i wnioski 

Zaprezentowane wyniki badań dotyczące wpływu praktykowania medytacji na 

dynamikę epigenomu są obiecujące. Wynika z nich, że systematyczne i rozciągnięte 

w czasie praktykowanie różnych technik medytacyjnych (uważność, zen, QiGong, 

kontrola oddechu) prowadzi do spadku ekspresji acetylazy histonów i zmian w ich glo-

balnej modyfikacji, spadku poziomu metylacji w wielu obszarach oraz spowolnienia 

procesów skracania się telomerów.  

Wyniki zaprezentowanych badań dowodzą ponadto, że istotnym elementem uzy-

skania takich efektów jest posiadanie dość dużego doświadczenia medytacyjnego. Są 

podstawy sądzić, że trzyletnie doświadczenie medytacyjne może być wystarczające 

[19, 20], ale zdecydowanie lepsze efekty przynosi posiadanie większego doświadczenia 

medytacyjnego [7, 13, 18, 20, 23-25].  

Zaobserwowane pomedytacyjne zmiany wzorców epigenomu sugerują, że prakty-

kowanie różnych technik medytacyjnych może prowadzić do wielu pozytywnych zmian, 

takich jak poprawa reakcji organizmu na ostry stres, wzrost odporności, spowolnienie 

procesów starzenia się czy poprawa rokowań w zakresie chorób sercowo-naczyniowych, 

nowotworowych, neurologicznych i psychiatrycznych [4, 5, 7, 15-20]. Potwierdzenie 
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powyższych wniosków przynoszą wyniki innych badań, w których wykazano, że 

praktykowanie medytacji prowadzi do szeregu pozytywnych zmian neuroplastycznych 

oraz neuroimmunologicznych a w konsekwencji fizycznych i psychicznych [2]. Obja-

wiają się one zmianami w grubości istoty szarej w niektórych obszarach mózgu, takich 

jak, brzuszno-środkowy przedczołowy i przedni zakręt obręczy, wyspa, skrzyżowanie 

skroniowo-ciemieniowe oraz tylny zakręt obręczy/przedklinek [26-34], które są szcze-

gólnie narażone na procesy neurodegeneracyjne (demencja i choroba Alzheimera) 

[34]. W obszarze endokrynnym pozytywne zmiany wyrażają się m.in. wzrostem wy-

zwalania dopaminy, melatoniny, serotoniny i endogennej morfiny oraz spadkiem 

wydzielania kortyzolu i norepinefryny [35, 36]. Efektem tych zmian jest wzrost 

odporności, poprawa zdrowia fizycznego, psychicznego oraz jakości życia [37-39].  

W konsekwencji oznacza to, że pomimo tego, iż człowiek jest uzależniony od swych 

uwarunkowań genetycznych, może w pewnym stopniu je modyfikować. Z pewną dozą 

ostrożności można stwierdzić, że człowiek o przeciętnych uwarunkowaniach gene-

tycznych może nie tylko modyfikować swoje ograniczenia w zakresie zdrowia fizycz-

nego i psychicznego (choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory, zaburzenia immuno-

logiczne, neurologiczne, neurodegeneracyjne i psychiatryczne), ale również rozwijać 

swoje potencjały (pogłębianie umiejętności eksperckich) (por. [1]). Daje to z jednej 

strony nadzieję na możliwość leczenia chorób nieuleczalnych, leczonych do tej pory 

jedynie objawowo, a z drugiej – na opracowanie optymalnych interwencji opartych na 

medytacji prowadzących do poprawy ogólnego funkcjonowania człowieka.  

Wykazane w niniejszym rozdziale pozytywne właściwości praktykowania różnych 

technik medytacji wytyczają nowe pola poszukiwań w zakresie teoretycznym i prak-

tycznym. Można zaryzykować nawet twierdzenie, że znajdujemy się na pewnym 

zakręcie dziejowym dotyczącym profilaktyki, diagnozy i prognostyki. Obserwujemy 

ogromne przyspieszenie technologiczne oraz analityczne, dlatego wnioski te wydają 

się jeszcze bardziej optymistyczne. Okazuje się bowiem, że już teraz każdy człowiek 

może mieć – nie wychodząc z domu – bezpośredni dostęp do profesjonalnej diagnostyki 

(np. komercyjna opaska EEG Muse Headband) oraz terapii (terapia zdalna). Rozwój 

technologiczny i analityczny umożliwia nie tylko kontrolę uzyskiwanych – pod wpły-

wem praktykowania różnych technik medytacji – efektów, ale również zindywiduali-

zowane podejście do pacjenta (podejście idiograficzne). 

Badania nad epigenetycznymi skutkami praktykowania uważności znajdują się 

w fazie początkowej. Kontynuacja i intensyfikacja takich badań może przynieść odpo-

wiedzi na wiele kluczowych pytań: Czy praktyki medytacyjne są bardziej efektywne 

niż inne techniki psychoterapeutyczne oraz farmakoterapia? Czy medytacja może wy-

woływać długotrwałe zmiany epigenetyczne związane pozytywnie z zapobieganiem 

chorobom, spowalnianiem procesów starzenia się oraz poprawą ogólnego funkcjono-

wania w przypadku poważnych chorób neurodegeneracyjnych? Czy praktyka medytacji 

może zmodyfikować epigenom komórek rozrodczych w taki sposób, aby pozytywne 

wzorce modyfikacji ekspresji genów mogły zostać przekazane kolejnym pokoleniom? 

Jakie strategie, czynniki i metody decydują o pozytywnych efektach praktykowania 

różnych technik medytacji? I w końcu: jaka częstotliwość i długość praktykowania są 

odpowiednie dla uzyskania optymalnych efektów? 
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Wpływ praktyk medytacyjnych na dynamikę epigenomu 

Streszczenie 

Poziom ekspresji określonych genów, modyfikując fenotyp, może korzystnie wpływać zarówno na stan 

zdrowia, jak i na jego zaburzenie. Ekspresja genów jest kontrolowana przez modyfikacje epigenetyczne, na 

które zaś wpływają czynniki wewnątrzkomórkowe i środowiskowe, np. styl żywienia, aktywność fizyczna, 

relaksacja. Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie wyników badań dotyczących wpływu prakty-

kowania różnych technik medytacyjnych (uważność, joga, zen, QiGong, kontrola oddechu) na dynamikę 

zmian epigenetycznych. Z przeglądu wynika, że praktykowanie medytacji może prowadzić do spadku 

ekspresji acetylazy histonów i zmian w ich globalnej modyfikacji, spadku poziomu metylacji DNA (co 

wpływa na metabolizm komórek odpornościowych i odpowiedź immunologiczną), spowolnienia procesów 

skracania się telomerów (marker różnych zaburzeń związanych ze starzeniem się). Daje to z jednej strony 

nadzieję na możliwość leczenia chorób nieuleczalnych, leczonych do tej pory jedynie objawowo,  

a z drugiej – na opracowanie optymalnych interwencji opartych na medytacji prowadzących do poprawy 

ogólnego funkcjonowania człowieka.  

Słowa kluczowe: epigenetyka, medytacja, uważność 

The effect of meditation practices on epigenome dynamics 

Abstract 

The level of expression of a certain genes, modifying the phenotype, may positively affect both health and 

its complications. Gene expression is controlled by epigenetic modification, influenced by intracellular and 

environmental factors, e.g. nutrition model and physical activity. This chapter aims to present the results of 

studies on the impact of practicing various meditation techniques (mindfulness, Zen, QiGong, breath 

control) on epigenetic dynamics. The present review shows that meditation practicing can lead to decreases 

in histone acetylase expression and changes in global modification of histones, decrease of DNA methylation 

(associated with immune cell metabolism, immune response, and inflammation, among other functions), 

and reducing shortening of telomers length (short telomers has been demonstrated to be a risk marker in 

several disease conditions which are primarily associated with an age-related onset). This gives hope, on 

the one hand, for the possibility of treating incurable diseases that have so far been treated only sympto-

matically, and on the other hand, for developing optimal meditation-based interventions leading to improve 

human functioning. 

Keywords: epigenetics, meditation, mindfulness 
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Praktyki medytacyjne a procesy neurodegeneracyjne 

1. Wprowadzenie 

Wraz z wiekiem starzeje się nasz organizm. Starzeje się również nasz mózg. 

Starzenie się to z jednej strony naturalny proces rozwojowy, ale z drugiej strony efekt 

posiadanego genotypu, który u różnych osobników żyjących w takim samym środo-

wisku może być różny. 

Najbardziej podatnym na zmiany degeneracyjne okazuje się być nasz mózg, ponie-

waż neurony zwykle nie mają zdolności regeneracji lub wymiany. Jeśli więc ulegną 

uszkodzeniu lub obumrą, nie mogą zostać zastąpione innymi. Możliwe jest jedynie 

pojawianie się nowych połączeń neuronalnych. Starzenie się mózgu objawia się głównie 

systematycznym zmniejszaniem się substancji szarej (ang. gray matter – GM), zwłaszcza 

w obszarach odpowiedzialnych za procesy kontroli uwagi, oraz w innych obszarach 

sieci wielkiej skali tj. sieci wydatnej (ang. Salience Network), sieci wykonawczej (ang. 

Executive Control Network) czy sieci wzbudzeń podstawowych (ang. Default Network 

Mode) [1]. 

W konsekwencji wraz z wiekiem wzrasta prawdopodobieństwo pojawienia się 

chorób neurodegeneracyjnych. Choroby neurodegeneracyjne są groźne, ponieważ są 

chorobami nieuleczalnymi i bardzo osłabiającymi organizm. Przyspieszają one bowiem 

istotnie – naturalne procesy – degeneracji i/lub obumierania komórek nerwowych. Do 

najczęściej występujących zaliczamy chorobę Alzheimera, Parkinsona czy Huntingtona. 

Choroby te są obecnie jednymi z najpoważniejszych schorzeń z jakimi zmaga się ludz-

kość. Obserwowane starzenie się ludzkiej populacji stanowi czynnik wzrostu częstości 

ich występowania. 

W tym kontekście obiecujące są w tym zakresie wyniki badań dotyczące prakty-

kowania różnych technik medytacji. Szczególnie tych, które po polsku tłumaczy się 

jako uważność (ang. mindfulness). Zwłaszcza, że w przeciągu ostatnich 30 lat przepro-

wadzono wiele wartościowych badań, dotyczących identyfikacji zmian fizycznych, 

psychologicznych i neurologicznych wywoływanych przez praktykowanie różnych 

technik medytacji [1-3].  

Głównym celem tego rozdziału jest przegląd opracowań teoretycznych oraz wyników 

badań dotyczących wpływu praktykowania różnych technik medytacji na procesy 

związane ze starzeniem się organizmu. Podstawowym problemem prowadzonych analiz 

będzie pokazanie tych technik medytacyjnych, które wykazują się wysoką efektyw-

nością (uważność, medytacja skupionej uwagi i jej podtyp tj. joga oraz medytacja 

mantryczna m.in. medytacja transcendentalna) oraz identyfikacja tych obszarów od-

działywania, w których okazują się one najbardziej efektywne (zmiany neuroplastyczne, 

endokrynne, choroby neurodegeneracyjne, zmiany fizyczne). 

  

                                                                 
1 UPJP2, Kraków, Wydział Nauk Społecznych. 
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2. Medytacja a procesy neuroplastyczne 

Z wielu badań wynika, że systematyczne praktykowanie medytacji prowadzi do 

pozytywnych zmian neuroplastycznych, zarówno pod względem wielkości istotny 

szarej (liczba i gęstość komórek nerwowych), jak i białej (poziom mielinizacji włókien 

nerwowych odpowiadający za szybkość przesyłu informacji) [4-10]. Decydującym 

czynnikiem o pojawienie się takich pozytywnych zjawisk okazują się być praktyki 

medytacyjne a zwłaszcza zaawansowanie medytacyjne. Świadczą o tym wyniki badań, 

w których porównywano charakterystyki struktury mózgowej osób starszych (70 

i więcej lat życia) mających za sobą duże doświadczenie medytacyjne (a więc 

z konieczności starszych) w stosunku do osób młodszych (20-30 lat życia), nie mają-

cych takiego doświadczenia lub dopiero rozpoczynających przygodę z medytacją [5]. 

Wyniki z nich, że wielkość istoty szarej osób starszych (posiadających duże doświad-

czenie medytacyjne) nie różniła się istotnie od osób młodszych (nie mających żadnego 

doświadczenia medytacyjnego). Oznacza to, że osoby praktykujące określone techniki 

medytacyjne spowalniają istotnie procesy obumierania komórek nerwowych, które 

zazwyczaj nie mają zdolności do regeneracji. 

Jak dowodzą wyniki tychże badań, osoby mające za sobą duże doświadczenie 

medytacyjne charakteryzują się – w stosunku do początkujących w medytacji – zdecy-

dowanie większą odpornością na degenerację czołowo-ciemieniowego obszarów mózgu 

tj. systemu kontroli (ang. frontoparietal control system – FPCS), czyli tych obszarów, 

które odpowiadają za procesy metapoznawcze [5] i świadomościowe [11]. U takich 

osób występuje ponadto istotnie powiększona struktura korowa przedniej części wyspy 

(ang. anterior insular cortex – AIC), grzbietowo-bocznej kory przedczołowej (ang. 

dorsolateral prefrontal cortex – DLPFC), przedniej kory przedczołowej (ang. anterior 

prefrontal cortex – aPFC) oraz w czuciowych obszarach mózgu [5]. Powiększona 

wielkość korowa tych obszarów oznacza, że osoby systematycznie medytujące różne 

techniki medytacji charakteryzują się wysoką jakością funkcjonowania systemu 

mózgowego (szczególnie aktywacja kory przedczołowej), która jest ściśle powiązana 

ze świadomością interoceptywną i metaświadomością a w konsekwencji zdrowiem 

psychicznym [5]. 

Należy zaznaczyć, że poziom wielkości istoty szarej i białej spada wraz z wiekiem 

nie tylko o ludzi bez doświadczenia medytacyjnego, ale również u osób posiadających 

duże doświadczenie medytacyjne. Jednak spadek ten – jak zdają się dowodzić niektóre 

badania (badania porównawcze osób będących w wieku od 20 do 80) [6] – jest 

wyraźnie słabszy niż u osób nie posiadających takiego doświadczenia. Ponadto u osób 

posiadających duże doświadczenie medytacyjne negatywna korelacja pomiędzy 

grubością istoty szarej a wiekiem jest mniejsza niż u osób nie posiadających takiego 

doświadczenia oraz obejmuje swoim zasięgiem mniejsze obszary mózgu [8]. 

Opublikowanych ponadto parę badań [4, 9, 10], z których wynika, że zarówno 

grubość istoty szarej (zen: około 1,8ml na rok, podczas gdy w grupie kontrolnej spada 

o 4,7ml na rok) [9], jak i białej [10] może z wiekiem – u osób systematycznie prakty-

kujących medytację – nawet wzrastać. Są podstawy nawet sądzić, że pozytywne zmiany 

struktury mózgowej wywoływane są nie tylko poprzez długotrwałą praktykę medyta-

cyjną, ale nawet przez krótkotrwałe treningi np. 30-minutowe [12] czy 2-miesięczny 

kurs MBSR (spotkania 2,5-godzinne, jeden raz w tygodniu, przez osiem tygodni) [13]. 
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Podsumowując należy stwierdzić, że praktykowanie różnych technik medytacji 

(uważność, medytacja skupionej uwagi, zen, joga) prowadzi to takich zmian neuropla-

stycznych, które wskazują możliwość spowalniania naturalnych procesów starzenia się 

systemów korowych mózgu. Wyrażają się one spowalnianiem obumierania komórek 

nerwowych (istota szara), które zazwyczaj nie mają zdolności do regeneracji oraz 

poprawą szybkości i jakości globalnego przekazu informacji w mózgu (istota biała). 

Czynnikiem decydującym o wielkości pozytywnych zmian jest zaawansowanie medy-

tacyjne (systematyczność i długość praktykowania). Są podstawy nawet sądzić, że 

długotrwała praktyka medytacyjna może nie tylko hamować procesy neurodegenera-

cyjne, ale je poprawiać tj. powodować wzrost grubości istoty szarej oraz białej. 

3. Medytacja a procesy endokrynne 

Wyniki wielu badań dowodzą, że istotną rolę w naturalnych procesach neurodege-

neracyjnych odgrywa stres [5, 7, 8, 14, 15], który upośledza funkcjonowanie układu 

hormonalnego [16-19]. Okazuje się bowiem, że wysoki poziom kortyzolu (tzw. „hormon 

stresu”) może uszkodzić hipokamp, którego aktywność związana jest z przetwarzaniem 

pamięci (zanika zwłaszcza w chorobie Alzheimera).W ten sposób wraz z wiekiem 

sprawność układu hormonalnego wyraźnie obniża się. W związku z tym spada również 

nasza zdolność do pozostania młodym i zdrowym.  

Układ hormonalny (układ wewnątrzwydzielniczy, układ dokrewny, układ endo-

krynny) współdziała z układem nerwowym oraz immunologicznym, przez co odpowiada 

za zapewnienie homeostazy organizmu. Składa się z wielu gruczołów: podwzgórza, 

przysadki mózgowej i szyszynki zlokalizowanych w mózgu, tarczycy i przytarczyc – 

w szyi, grasicy umiejscowionej między płucami, nadnerczy – na nerkach, trzustki – za 

żołądkiem oraz gonady w okolicy miednicy. Gruczoły te wytwarzają hormony, które 

są szczególnie ważne w obszarze zarządzania stresem i reagowaniu na niego [20]. Gdy 

mózg wykrywa zagrożenie, daje o tym znać reszcie ciała poprzez uwolnienie hormonów 

stresowych. Odpowiednia (tj. dostosowana do wielkości bodźca) i elastyczna (tj. dosto-

sowana do możliwości i okoliczności) reakcja na stres wzmaga działanie układu odpor-

nościowego, zaś nieodpowiednia (w konsekwencji długotrwała) – może mu przynieść 

szkody.  

Naukowcy sądzą, że krótkoterminowy stres jest dobry dla układu odpornościowego, 

zaś przedłużający się stres jest zły nie tylko dla układu odpornościowego, ale dla 

zdrowia fizycznego i psychicznego. Nie jest bowiem korzystne dla organizmu ciągłe 

pozostawanie w stanie ciągłej gotowości „walcz-lub-uciekaj”. 

Należy podkreślić, że poprawiając funkcjonowanie układu hormonalnego możemy 

w spowolnić procesy starzenia się organizmu. Obiecującym narzędziem w tym zakresie 

okazuje się być praktykowanie różnych technik medytacji, ponieważ w istotnym stopniu 

poprawiają one funkcjonowanie układu hormonalnego na stres w zakresie skracanie 

czasu gotowości „walcz-lub-uciekaj” oraz adekwatności jego reakcji [4, 8, 14, 15]. 

Niektóre badania dają bowiem podstawę twierdzić, że systematyczne praktykowanie 

medytacji wpływa bowiem pozytywnie na aktywację hipokampa [14, 15]. W badaniach 

tych wykazano, że osoby posiadające duże doświadczenie medytacyjne charakteryzuje 

większa – w porównaniu do osób z grupy kontrolnej – objętość i gęstość substancji 

szarej w hipokampie [8]. Badania te wykazały również, że zwiększenie gęstości sub-
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stancji szarej w hipokampie można uzyskać w relatywnie krótkim czasie, tj. po dwóch 

miesiącach praktykowania (ośmiotygodniowy kurs MBSR) [4]. 

Z niedawno przeprowadzonych badań [18, 19] wynika, że systematyczne prakty-

kowanie medytacji wywołuje pozytywne zmiany we wszystkich obszarach układu 

hormonalnego tj. na osi podwzgórze-przysadka-nadnercza HPA (kontroluje m.in. 

syntezę i uwalnianie hormonów stresu, w tym hormon uwalniający kortykotropinę 

CRH, hormonu adrenokortykotropiny ACTH i kortyzol w odpowiedzi na stresory), na 

osi podwzgórze-przysadka-tarczyca HPT (reguluje m.in. produkcję hormonu tyreotro-

powego, który jest niezbędny do metabolizmu, rozwoju układu nerwowego i termo-

genezy oraz wydaje się być zaangażowany w patofizjologię lęku i depresji) oraz 

w układzie renina-angiotensyna-aldosteron RAA (m.in. reguluje ciśnienie krwi oraz 

równowagę elektrolitów i płynów w organizmie) [19]. Praktykowanie różnych technik 

medytacji reguluje ponadto homeostazę energetyczną (m.in. sygnalizuje i tonizuje 

odpowiedź insulinową na metabolizmu glukozy oraz reguluje odczucia sytości lub 

głód) [19]. 

Wyniki badań przeprowadzone przez zespół Pascoe [18-19] dowodzą, że prakty-

kowanie dwóch typów medytacji tj. skupionej uwagi i uważności wpływa najbardziej 

na aktywność pierwszego obszaru systemu hormonalnego tj. HPA. Relatywnie lepszą 

efektywność wykazuje medytacja skupionej uwagi (zob. metaanaliza) [18] a nieco 

mniejszą – uważność [19]. Z przywoływanych badań wynika, że praktykowanie tych 

technik prowadzi głównie do wzrostu wydzielania dopaminy i melatoniny oraz spadku 

wydzielania adrenaliny i kortyzolu [16, 21-23] a także cytokin prozapalnych, ciśnienia 

skurczowego krwi i innych objawów stresowych [19]. Wprawdzie wykazano również, 

że praktykowanie różnych technik medytacji wywołuje również wzrosty wydzielania 

serotoniny, tlenku azotu, acetylocholiny i endogennej morfiny, jednak wnioski te pozo-

stają na poziomie spekulacji [16]. Wynika to głównie ze złożoności zastosowanych 

metod pomiarowych oraz różnorodności stosowanych protokołów medytacyjnych 

wykorzystywanych podczas badań [16]. 

W nieco mniejszym stopniu podatnym na zmiany – pod wpływem praktykowania 

różnych technik medytacji – jest drugi obszar systemu hormonalnego tj. HPT. Najbar-

dziej pozytywne zmiany wywołuje medytacja transcendentalna (ang. Transcendental 

Meditation, TM) oraz joga [18-19]. Efektywność stosowania praktyk w przypadku 

medytacji transcendentalnej wyraża się spadkiem poziomu hormonów tyreotropowych 

(ang. thyroid-stimulating hormone, TSH) a w przypadku jogi – ich wzrostem. Ta 

niespójność uzyskanych rezultatów może wynikać z faktu, że techniki te charakte-

ryzują się dość specyficznymi właściwościami. Szczególnie wyróżnia się pod tym 

względem TM, która należy do grupy technik mantrycznych (powtarzanie i koncen-

tracja na mantrach) a w której kluczową rolę odgrywa nie technika medytacyjne 

a aspekty motywacyjne (duchowa ideologia oraz wsparcie grupy). Dlatego nie wiadomo, 

jakie czynniki zadecydowały o uzyskanych wynikach, czy technika, czy wsparcie 

grupy, czy ideologia, itd.).  

Podobne słabe i niespójne rezultaty ujawniły się w przypadku trzeciego obszaru tj. 

RAA i dotyczyły TM [18, 19]. Zgodnie z wyżej wymienionymi wątpliwościami, 

należy zachować ostrożność w wyciąganiu z inkluzywnych wniosków. 

Podsumowując należy stwierdzić, że praktykowanie różnych technik medytacyjnych 

(uważność, medytacja skupionej uwagi, joga jako podtyp medytacji skupionej uwagi 
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oraz medytacja mantryczna TM) może przeciwdziałać stresowi na poziomie mentalnym, 

fizycznym, fizjologicznym i molekularnym a tym samym wzmacniać odporność orga-

nizmu. Na poziomie neurobiologicznej autoregulacji i kontroli molekularnej ujawnia 

się to zwiększaniem poziomu wydzielanej dopaminy i melatoniny a zmniejszaniem 

kortyzolu i noradrenaliny [16, 18, 19]. Przy czym – jak wykazano – zmiany te ujawniają 

się głównie w pierwszym obszarze systemu hormonalnego tj. HPA (wyniki badań 

w dwu pozostałych obszarach są słabe i niespójne) a dotyczą w pierwszym rzędzie 

medytacji skupionej uwagi a w drugim uważności (wyniki badań dotyczące jogi i TM 

są dość niepewne i charakteryzują się dużymi niespójnościami). 

4. Medytacja a choroby neurodegeneracyjne 

Poważnym problemem medycznych są choroby neurodegeneracyjne (choroba Alzhe-

imera, Parkinsona czy Huntingtona). Obecnie jeszcze nie opracowano efektywnych 

terapii farmakologicznych, które by skutecznie zapobiegały lub opóźniały progresję od 

łagodnych objawów zaburzeń poznawczych (ang. Mild Cognitive Impairment, MCI) 

do choroby Alzheimera (AD) [24]. Obiecująco jednak wyglądają efekty stosowania nie-

farmakologicznych interwencji takich, jak aerobik, elementy jogi czy treningi uważ-

ności [24]. Okazuje się bowiem, że praktyki te wywołują istotnie powiększanie objętości 

hipokampa, kluczowego regionu mózgu, który decyduje o jakości funkcji poznawczych. 

Spadek jego objętości oznacza bowiem upośledzenie funkcji poznawczych, a równo-

cześnie pierwszą oznakę pojawiania się MCI, który może przejść w AD [24].  

Wyniki badań dowodzą, że efektywność terapeutyczna zależy od czasu zastoso-

wania terapii. Jeśli terapia rozpocznie się zaraz po zauważeniu łagodnych objawów 

zaburzeń poznawczych, to – jak się okazuje – można w dużym stopniu zahamować 

proces przechodzenia w demencję. Przeprowadzona metaanaliza [25] wskazuje na to, 

że interwencje oparte na uważności wywołują pozytywne (istotne i bliskie istotności) 

zmiany w zakresie poprawy funkcji poznawczych, zmniejszenie odczuwanego stresu, 

wzrostu jakości życia, a także wzrostu ilości powiązań funkcjonalnych mózgu (zwłasz-

cza hipokampu i sieci wzbudzeń podstawowych DMN), wzrostu objętości mózgu oraz 

wielkości przepływ krwi w obszarach kory [26-28]. W związku z małą liczbą opubli-

kowanych badań oraz niską wielkością efektu, sugerowana jest ostrożność w wyciąganiu 

daleko idących wniosków. 

Również choroba Parkinsona zdaje się być podatna na interwencje oparte na 

uważności [29-32]. Z badań tych wynika, że praktykowanie uważności (8-tygodniowy 

trening MBSR) osłabia nasilenie objawów choroby Parkinsona, powoduje istotny 

wzrost istoty szarej (w grupie kontrolnej nie zaobserwowano takiego zjawiska) oraz 

poprawia wskaźniki depresyjności i jakości życia. Należy nadmienić, że do tej opubli-

kowano w tym zakresie niewiele badań, bo tylko pięć (zob. metaanaliza) [30]. 

W związku z tym należy z dużą ostrożnością podchodzić do wyciąganych wniosków. 

Jak więc widać zmiany neuroplastyczne, jakie wywołuje systematyczne praktyko-

wanie medytacji, istotnie spowalniają procesy neurodegeneracyjne, zatrzymują je oraz – 

jak wykazano w paru badaniach – poprawiają funkcje poznawcze, które stanowią 

podstawowy symptom chorób neurodegeneracyjnych. Są też podstawy sądzić, że nie 

potrzeba długiego okresu praktykowania medytacji (wystarczy 2 miesiące), aby wywo-

ływać takie efekty. 
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5. Medytacja a odmładzanie 

Należy podkreślić, że wnioski dotyczące powiązań pomiędzy zaawansowaniem 

w medytacji a procesami neuroplastycznymi i neurodegeneracyjnymi zasadniczo 

opierają się na badaniach przekrojowych, w których porównuje się np. wielkość istoty 

szarej u medytujących długi okres czasu w stosunku do osób niemedytujących 

z populacji ogólnej [5-9]. Jednak ostatnio opublikowano ciekawe badania podłużne 

(tzw. longitudalne), w których porównywano przez kilka lat wiek mózgu zaawanso-

wanego z medytacji tybetańskiej mnicha buddyjskiego – urodzonego w 1975 roku 

Yongey Mingyur Rinpoche YMR – z tradycji tybetańskiej w stosunku do osób nie-

medytujących z populacji ogólnej [33]. W badaniach wykorzystano prognozator uczenia 

się maszynowego BrainAGE, który oblicza wiek mózgu danej osoby w oparciu o po-

ziom wielkości materii szarej w całym mózgu oraz pozwala na ocenę różnicy między 

wiekiem mózgu jednostki a jej wiekiem kalendarzowym. W tym celu zebrano ważone 

skany MRI mózgu YMR w latach 2002, 2005, 2007 i 2016, gdy jego wiek kalenda-

rzowy wynosił odpowiednio 27, 30, 32 i 41 lat oraz skany 105 dorosłych uczestników 

(65 kobiet i 40 mężczyzn będących w wieku od 25,97 do 66,42) z ogólnej populacji 

w latach 2010-2011 (w ciągu tego okresu pomiary dokonywano trzykrotnie na tych 

samych osobach). 

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że po pierwsze, wiek mózgu mnicha 

rozwijał się wolniej niż jego wiek kalendarzowy, a tempo starzenia się jego mózgu było 

znacznie wolniejsze niż w przypadku osób z ogólnej populacji. Jakościowo, charakte-

rystyka badanego w przeciągu 5 lat mózgu mnicha wskazywała na jego wczesne 

dojrzewanie oraz opóźnione w czasie starzenie. Po drugie, mózg badanego w 2016 r. 

mnicha (wiek kalendarzowy wynosił 41 lat) był zbliżony do mózgu 33-letnich osób 

z ogólnej populacji. Ta duża różnica nie została jednak zaobserwowana w skanach 

pochodzących z wcześniejszych lat YMR (tj. 27, 30 i 32 lata), potencjalnie sugerując, 

że opóźnienia w starzeniu się mózgu mogą zacząć ujawniać się dopiero w starszym 

wieku. Po trzecie, nie znaleziono różnic między w ujęciu objętościowym w wyodręb-

nionych z góry obszarach zainteresowania (ang. regions of interest) w zakresie zmian 

w miarę upływu czasu, co sugeruje, że wykryte różnice w starzeniu się mózgu mogą 

ujawniać się na poziomie bardziej subtelnym. 

Uzyskane podczas tego unikalnego podłużnego badania rezultaty badawcze a doty-

czące medytującego eksperta wnoszą nowy powiew do ciągle rosnącej literatury, która 

sugeruje, że praktyka medytacyjna wiąże się z istotnym spowolnionym procesów 

biologicznego starzenia się [5-9]. Uzyskane rezultaty są bardzo obiecujące oraz 

ciekawe poznawczo, wymagają jednak jeszcze wielu badań replikacyjnych, zwłaszcza 

takich, w których dokonywano by systematycznej oceny związku pomiędzy intensyw-

nością praktyk medytacyjnych a starzeniem się mózgu. Celem dalszych badań będzie 

próba uchwycono subtelnych zmian w specyficznych obszarach mózgu, które są 

szczególnie podatne na wpływ praktyk medytacyjnych [33]. 

6. Podsumowanie i wnioski 

Patrząc całościowo na wyniki zaprezentowanych badań dotyczących wpływy pra-

ktykowania różnych technik medytacji (uważność, medytacja skupionej uwagi i jej 

podtyp tj. joga oraz medytacja mantryczna tj. medytacja transcendentalna) na procesy 

neurodegeneracyjne, należy stwierdzić, że najbardziej mocne i spójne wnioski doty-
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czące efektów praktykowania różnych technik medytacji ujawniają się w zakresie 

szeroko rozumianych zmian neuroplastycznych. Wynika z nich, że praktykowanie 

różnych technik medytacji nie tylko spowalnia procesy neurodegeneracyjne (hamuje 

procesy degeneracji i obumierania istoty szarej i białej), ale poniekąd je nawet zatrzy-

muje. Okazuje się bowiem, że osoby starsze (mające 70. i więcej lat życia) a posiadające 

duże zaawansowanie w medytacji mają w niektórych obszarów mózgu taką samą 

wielkość i gęstość istoty szarej oraz białej, co osoby młodsze i nie posiadające takiego 

doświadczenia medytacyjnego. Są nawet podstawy sądzić, że praktykowanie różnych 

technik medytacji regeneruje nie tylko połączenia neuronalne (istota biała), ale także 

komórki neuronalne (istota szara). Szczególnym tego wyrazem jest – obserwowany 

u osób mających za sobą jakąś dłuższą praktykę medytacyjną (8-tygodniowy kurs 

MBSR) – wzrost aktywacji hipokampa, co wskazuje na poprawą funkcji poznawczych 

(spadek aktywacji hipokampa stanowi pierwszą oznakę pojawiania się choroby 

neurodegeneracyjnej).  

Innym obszarem pozytywnego oddziałania praktyk medytacyjnych w zakresie sta-

rzenia się organizmów jest system endokrynny, który wiążę się z odpornością na stres. 

W tym jednak obszarze efekty wywoływane przez praktykowanie różnych technik me-

dytacji nie są jednak tak znaczące, jak w przypadku zmian neuroplastycznych. Naj-

lepsze efekty wywołuje dwa typy medytacji tj. medytacja skupionej uwagi oraz – nieco 

słabsze – uważność (wyniki badań dotyczące pozytywnej efektywności praktykowania 

jogi i medytacji transcendentalnej są dość niepewne i charakteryzują się niespójno-

ściami). Należy jednak podkreślić, że przyczyny mniejszej efektywności – jak się 

wydaje – nie należy upatrywać w małej skuteczności interwencji opartych na technikach 

medytacyjnych, ale raczej w złożoności metod pomiarowych (problemy technolo-

giczne) oraz różnorodności stosowanych protokołów medytacyjnych (brak możliwości 

identyfikacji czynników decydujących o efektywności).  

Pozytywna efektywność praktykowania różnych technik medytacji na poziomie 

endokrynnym ujawnia się głównie zwiększaniem poziomu wydzielanej dopaminy 

i melatoniny („hormony szczęścia”) a zmniejszaniem kortyzolu i noradrenaliny („hor-

mony stresu”) oraz poprawą funkcjonowania układu hormonalnego na osi podwzgórze-

przysadka-nadnercza HPA (kontroluje m.in. syntezę i uwalnianie hormonów stresu, 

w tym hormon uwalniający kortykotropinę CRH, hormonu adrenokortykotropiny ACTH 

i kortyzol w odpowiedzi na stresory). Oznacza to, że praktykowanie różnych technik 

medytacji zapobiega szybkiemu starzeniu się organizmu oraz poprawia jakość zdrowia 

fizycznego (zapobieganie chorobom m.in. nerek, trzustki, serca) i psychicznego (zwią-

zanych z reakcją na stres).  

Praktyki medytacyjne – jak wykazano w niniejszym rozdziale – mogą odegrać po-

zytywną rolę również w dziedzinie poważnych chorób neurodegeneracyjnych (choroba 

Alzheimera, Parkinsona, Huntingtona, itd.). Przy czym wyniki badań dowodzą, że 

efektywność stosowania tych praktyk – oraz innych interwencji (standardowa terapia, 

farmakoterapia, aerobik, itd.) – zależy od czasu zastosowania terapii. Jeśli terapia roz-

pocznie się zaraz po zauważeniu łagodnych objawów zaburzeń poznawczych, to 

można w dużym stopniu zahamować proces przechodzenia w demencję. Istotną rolę 

w tym zakresie odgrywa poprawa aktywacji hipokampa (spadek objętości hipokampa 

oznacza pierwszą oznakę pojawiania się łagodnych objawów zaburzeń poznawczych), 

którą można uzyskać poprzez praktykowanie bardzo podstawowych elementów praktyk 
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medytacyjnych np. liczenie do pięciu (szeptem, w myśli i głośno) czy łagodne poru-

szanie lub rozciąganie którąś ze sprawnych kończyn. 

Wydaje się, że wykazane w niniejszym rozdziale pozytywne właściwości praktyko-

wania różnych technik medytacji wytyczają nowe pola poszukiwań w zakresie teore-

tycznym i praktycznym. Można zaryzykować nawet twierdzenie, że znajdujemy się na 

pewnym zakręcie dziejowym dotyczącym profilaktyki, diagnozy i prognostyki. Wyniki 

badań dotyczące interwencji opartych na różnych technikach medytacji (uważność, 

medytacja skupionej uwagi, joga, medytacja mantryczna) dają z jednej strony nadzieję 

na leczenie chorób nieuleczalnych, leczonych do tej pory jedynie objawowo a z drugiej – 

na opracowanie optymalnych treningów prowadzących do poprawy ogólnego funkcjo-

nowania człowieka.  

Pomimo tych optymistycznych wniosków należy stwierdzić, że wyniki badań nad 

efektywnością praktykowania różnych technik medytacji znajdują się w fazie począt-

kowej (do tej pory opublikowano niewiele badań oraz istnieje trochę niespójnych 

wyników). W związku z tym pojawia się postulat zintensyfikowania takich badań, aby 

odpowiedzieć na wiele kluczowych pytań: czy praktyki medytacyjne są bardziej 

efektywne niż inne techniki psychoterapeutyczne czy farmakoterapia? Czy medytacja 

może wywoływać długotrwałe zmiany epigenetyczne związane z zapobieganiem 

chorobom, spowalnianiem procesów starzenia się oraz poprawą ogólnego funkcjono-

wania w przypadku występowania poważnych chorób neurodegeneracyjnych? Jakie 

strategie, czynniki i metody decydują o pozytywnej efektywności praktykowania 

różnych technik medytacji? Jaka częstotliwość i długość praktykowania jest odpo-

wiednia dla uzyskania optymalnych efektów? 
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Praktyki medytacyjne a procesy neurodegeneracyjne 

Streszczenie 

Starzenie się to z jednej strony naturalny proces rozwojowy, ale z drugiej strony efekt posiadanego geno-

typu, który u różnych osobników żyjących w takim samym środowisku może być różny. Wyniki najnow-

szych badań epigenetycznych dają podstawę twierdzić, że szkodliwe uwarunkowania genetyczne można 

w dość istotnym stopniu skorygować. Taką rolę – jak dowodzą wyniki innych badań – z powodzeniem mogą 

odegrać techniki medytacyjne, których wielokrotnie wykazano pozytywną efektywność (od ponad 30 lat 

opublikowano ponad 4 000 poważnych badań oraz ponad 100 metaanaliz). Głównym celem tego rozdziału 

jest prezentacja wyników badań dotyczących wpływu praktykowania różnych technik medytacji na procesy 

neurodegeneracyjne. Przegląd literatury teoretycznej oraz wyników badań dają podstawę twierdzić, że 

różne techniki medytacyjne (uważność, medytacja skupionej uwagi i jej podtyp tj. joga oraz medytacja 

mantryczna m.in. medytacja transcendentalna) mogą w istotnym stopniu przyczynić się do zahamowania 

procesów neurodegeneracyjnych. Daje to z jednej strony nadzieję na leczenie chorób nieuleczalnych, 

leczonych do tej pory jedynie objawowo, a z drugiej na opracowanie optymalnych treningów prowadzą-

cych do poprawy ogólnego funkcjonowania człowieka. 

Słowa kluczowe: starzenie się, neurodegeneracja, medytacja, uważność 

Meditation practices and neurodegenerative processes 

Abstract 

Aging is, on the one hand, a natural developmental process, but on the other hand the effect of a genotype 

that can vary from one individual to another living in the same environment. The results of the latest epige-

netic studies give rise to the claim that harmful genetic conditions can be corrected to a fairly significant 

extent. Meditation techniques, which have been repeatedly shown to have positive effectiveness (more than 

4 000 serious studies and more than 100 meta-analyses have been published over 30 years), can play such 

a role, as evidenced by other studies. The main purpose of this chapter is to present the results of studies on 

the effectiveness of meditation practices (mindfulness, focused attention meditation and its subtype, i.e. 

yoga and mantra meditation i.a. transcendental meditation) on neurodegenerative processes. A review of 

theoretical literature and research results provides the basis for the claim that various meditation techniques 

can make a significant contribution to inhibiting neurodegenerative processes. This gives hope, on the one 

hand, for the treatment of incurable diseases, which have been treated only symptomatically so far, and, on the 

other hand, for the development of optimal training leading to the improvement of the overall functioning. 

Keywords: aging, neurodegeneration, meditation, mindfulness 
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Nowoczesne metody leczenia rdzeniowego zaniku mięśni 

1. Klasyfikacja i diagnostyka choroby 

SMA dzieli się na typy (0-4) w zależności od wieku zachorowania i osiągniętej 

maksymalnej funkcji motorycznej. Typ 0 jest opisywany jako najcięższa postać SMA 

i wiąże się z wystąpieniem w okresie prenatalnym. Typ 1 jest najczęstszą postacią, 

około 50% pacjentów należy do tej kategorii. Trzy typy SMA: 2, 3 i 4 występują średnio 

około 6 do 18 miesięcy, odpowiednio po 18 miesiącach i po 5 latach. SMA należy po-

dejrzewać u każdego niemowlęcia z niewyjaśnionym osłabieniem lub hipotonią. Test 

delecji genu SMN może być użyty do potwierdzenia SMA [1, 2]. 

Rozpoznania choroby dokonuje się na podstawie wywiadu oraz badania klinicz-

nego, a można potwierdzić za pomocą badania genetycznego. Niemowlęta z podejrze-

niem SMA mają hipotonię, postępującą symetryczną i bliższą, osłabienie nóg (bardziej 

niż ramion) z oszczędzeniem mięśni twarzy ale często z osłabieniem mięśni opuszko-

wych. Występuje również osłabienie mięśni międzyżebrowych, co skutkuje charakte-

rystyczną „dzwonową” klatką piersiową i paradoksalnym sposobem oddychania [1, 2]. 

U około 96% chorych przyczyną SMA jest homozygotyczny brak eksonów 7 i 8 

genu SMN1, a w niektórych przypadkach tylko eksonu 7. Większość pacjentów dzie-

dziczy delecję SMN1 od swoich rodziców; w 2% delecji de-novo w jednym z 2 alleli. 

U 3-4% chorych można znaleźć inne mutacje w SMN1, zazwyczaj z delecją SMN1 

w drugim allelu. Badanie genetyczne jest badaniem ilościowym z równoległą oceną 

liczby kopii genu SMN1 i SMN2. W przypadku zachowanej jednej kopii SMN1 u pa-

cjenta z podejrzeniem SMA, wskazana jest diagnostyka w kierunku mutacji punkto-

wych [1, 2, 8]. Badanie genetyczne SMN1/SMN2 jest wysoce wiarygodne i jest bada-

niem pierwszej linii, gdy podejrzewa się stan w typowym przypadku, przedstawionym 

na schemacie: 

 

Rysunek 1. Algorytm diagnostyczny dla rdzeniowego zaniku mięśni [3] 

                                                                 
1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

(autor korespondencyjny). 
2 Katedra i Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (opiekun naukowy). 
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Analizę ilościową SMN1 i SMN2 przeprowadza się przy użyciu multipleksowej 

amplifikacji sondy zależnej od ligacji (MLPA), ilościowej reakcji łańcuchowej poli-

merazy (qPCR) lub sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Homozygotyczne 

delecje SMN1 można również zidentyfikować za pomocą PCR, a następnie trawienia 

restrykcyjnego. Brak obu pełnych kopii SMN1 zapewnia rozpoznanie SMA. Jeśli 

występuje tylko 1 pełna kopia, a fenotyp kliniczny jest zgodny z SMA, pozostały gen 

SMN1 należy zsekwencjonować w poszukiwaniu innych subtelnych mutacji. Jeśli 

obecne są obie pełne kopie SMN1, rozpoznanie SMA jest mało prawdopodobne, ale 

gen SMN1 należy zsekwencjonować, jeśli występuje uderzający typowy fenotyp lub 

pokrewieństwo [3].  

Liczba kopii SMN2 nie jest niezbędna do postawienia diagnozy SMA, należy ją 

jednak rutynowo oceniać, ponieważ jest to ważny czynnik wpływający na nasilenie 

fenotypu SMA. Większość pacjentów z SMA typu 1 ma dwie kopie SMN2, pacjenci 

z SMA typu 2 i SMA typu 3a (początek przed osiągnięciem wieku 3 lat) trzy kopie 

SMN2, pacjenci z SMA typu 3b (wiek początku po 3 latach) cztery kopie SMN2 [2, 3]. 

Innym powodem określania liczby kopii SMN2 jest fakt, że jest to obecnie kryterium 

włączania pacjentów do badań klinicznych. Poradnictwo genetyczne jest ważne w mo-

mencie diagnozy, podobnie jak wsparcie psychologiczne dla rodzin, zwłaszcza w przy-

padku rozpoznania SMA typu 1 [3]. Celem napisanej pracy jest omówienie nowo-

czesnych strategii leczenia rdzeniowego zaniku mięśni w oparciu o przegląd literatury 

zawartej w naukowych bazach danych (Elsevier, Journal Citation Reports, PubMed, 

Springer, Taylor & Francis Online, Wiley Online Library). 

2. Leczenie Nusinersenem 

Pierwszym lekiem wprowadzonym do leczenia rdzeniowego zaniku mięśni był 

Nusinersen. Został zatwierdzony przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków 

(Food and Drug Administration, FDA) pod koniec grudnia 2016 r. oraz przez Euro-

pejską Agencję Leków (The European Medicines Agency, EMA) w czerwcu 2017 roku. 

Nusinersen jest zmodyfikowanym antysensownym oligonukleotydem (ASO), który 

wiąże się z SMN2 i zwiększa wbudowywanie egzonu 7 do mRNA SMN2. Sprzyja to 

zwiększonej produkcji pełnej długości białka SMN. Działanie lecznicze Nusinesenu 

ma na celu podniesienie poziomu białka SMN, którego niedobór leży u podłoża choroby. 

Droga do pierwszej zatwierdzonej na rynku antysensownej terapii oligonukleotydowej 

w SMA wymagała wielu lat badań przedklinicznych i klinicznych. W 2006 roku 

naukowcy zidentyfikowali sekwencję tłumiącą N1 składającą się z intronów w intronie 

7 genu SMN2, która wzmaga pomijanie egzonu 7 [4, 5, 9]. 

Przeprowadzono otwarte badanie fazy 1 u pacjentów z SMA typu 1, po którym na-

stąpiło otwarte badanie rozszerzone u pacjentów z SMA typu 2 i 3, a na koniec badanie 

kontrolowane placebo u pacjentów z typem 1 i 2. W badaniu fazy 1 z udziałem 

pacjentów z typem 2 i 3 ustalono bezpieczeństwo, tolerancję i farmakokinetykę poje-

dynczej dooponowej dawki Nusinersenu. Dwudziestu ośmiu pacjentów z SMA typu 2 

i 3 podzielono na cztery grupy i podano im pojedynczą dawkę leku: 1 mg, 3 mg, 6 mg 

lub 9 mg bezpośrednio do płynu mózgowo-rdzeniowego. Nusinersen był bezpieczny 

i dobrze tolerowany, ponieważ nie zaobserwowano żadnych poważnych działań niepo-

żądanych związanych z lekiem [5]. Poziom białka SMN oceniano w płynie mózgowo-

rdzeniowym od 9 do 14 miesięcy po podaniu pojedynczej dawki. Poziomy SMN były 
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ponad dwukrotnie wyższe w grupach leczonych dawkami 6 mg i 9 mg w stosunku do 

poziomów przed leczeniem. Ocena kliniczna wykazała poprawę u pacjentów z grupy 

dawki 9 mg w porównaniu z ocenami wyjściowymi. W przypadku SMA typu 2 prze-

prowadzono wieloośrodkowe, podwójnie ślepe badanie III fazy z zastosowaniem 

Nusinersenu. 126 sześć dzieci zostało losowo przydzielonych do otrzymania dawki 12 

mg Nusinersenu. W grupie otrzymującej Nusinersen 57% dzieci, w porównaniu z 26% 

w grupie kontrolnej, miało wzrost w skali Hammersmitha o co najmniej 3 punkty od 

wizyty początkowej do 15 miesiąca (p < 0,001). Badania dotyczące wpływu Nusinersenu 

na SMA typu 3 są ograniczone [5]. 

Kandydat na lek SMA musi być farmakologicznie aktywny w neuronach rucho-

wych i innych typach komórek ośrodkowego układu nerwowego. Antysensowne oligo-

nukleotydy nie przekraczają bariery krew-mózg ale istnieje kilka zatwierdzonych 

metod do dostarczania leków do płynu mózgowo-rdzeniowego, w tym bezpośrednie 

wstrzyknięcie do przestrzeni dokanałowej [5, 6, 9]. Ze względu na cenę obecnie tylko 

około 10-15% dzieci z SMA na świecie i dużo mniejszy odsetek ogółu chorych ma 

możliwość refundowanego leczenia Nusinersenem. W niedawnym badaniu przeprowa-

dzonym w Niemczech oszacowano, że koszt opieki nad pacjentem z SMA typu 1 

nieleczonym Nusinersenem wynosił około 100 000 EUR rocznie, a koszt opieki nad 

pacjentem z typem 2 wynosił około 90 000 EUR rocznie [5, 6]. Od 1 stycznia 2019 

roku nieodpłatne leczenie Nusinersenem jest dostępne w ramach NFZ dla wszystkich 

chorych w Polsce. Pierwszym podejściem z zastosowaniem dwufunkcyjnego ASO 

była strategia The Essence. Strategia The Essence opierała się na użyciu kwasu nukle-

inowego jako ugrupowania antysensownego do hybrydyzacji z egzonem 7 pre-mRNA 

SMN2, co prowadziło do wytwarzania syntetycznego białka SR [7, 8, 12]. 

Po zidentyfikowaniu kilku kandydatów na leki antysensowne w hodowli komór-

kowej zaczęto je badać na modelach mysich. Myszom homozygotycznym z delecją 

SMN1 podawano do krążenia ogólnoustrojowego ASO oraz 2’-MOE ukierunkowane 

na miejsce ISS-N1. Zaobserwowano zwiększoną inkluzję egzonu 7 SMN2 w zależ-

ności od dawki i czasu w wątrobie, nerkach i mięśniach szkieletowych. Zmian nie 

zaobserwowano w ośrodkowym układzie nerwowym. Podanie ASO do komór bocznych 

myszy spowodowało zależny od dawki wzrost transkryptów zawierających ekson 7 

w neuronach ruchowych i innych komórkach ośrodkowego układu nerwowego. Badania 

te wykazały, że podawanie ASO myszom zawierającym ludzki transgen SMN2 może 

zwiększyć inkluzję egzonu 7 z 20% do ponad 90% transkryptów w tkankach obwo-

dowych i ośrodkowym układzie nerwowym [13]. 

3. Zolgensma, czyli genowa terapia zastępcza 

Zolgensma jest obecnie zatwierdzona przez FDA oraz EMA do podawania dożyl-

nego we wczesnym stadium SMA. Jest to rekombinowana terapia genowa oparta na 

AAV9 (adeno-associated virus). Została zaprojektowana w celu dostarczenia kopii 

informacji genetycznej kodującej ludzkie białko SMN. AAV9 przenika przez barierę 

krew-mózg, która indukuje ekspresję SMN w OUN i narządach obwodowych. Lek jest 

stosowany u dzieci powyżej 2. roku życia. Jak dotąd opublikowano badanie I fazy, 

w którym AAV9 stosowano w dwóch różnych dawkach, co zaowocowało poprawą 

funkcji motorycznej i przeżycia w porównaniu z danymi z historii naturalnej. Korzyst-

ne działanie preparatu Zolgensma zależy od czasu trwania choroby w momencie 
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interwencji – im krócej niemowlęta miały objawy przed leczeniem, tym wyższe było 

przeżycie bez stałej wentylacji oraz poprawa funkcji motorycznych. Efekt ten był naj-

silniejszy u pacjentów z dwoma lub trzema kopiami SMN2, co skutkowało ogromnymi 

korzyściami i osiągnięciem motorycznych kamieni milowych, takich jak samodzielny 

chód. Podobne efekty występują w przypadku leczenia Nusinersenem. Stanowi to 

poważny problem, jeśli nie przeprowadza się badań przesiewowych noworodków, 

a także w przypadku łagodniejszych chorych na SMA, u których występują objawy 

przez lata. Potrzebne są strategie uzupełniające, które odwracają zmiany patologiczne 

niezależne od SMN, gdyż te zależne od ekspresji białka SMN są leczone za pomocą 

Nusinersenu czy Zolgensmy [7, 12].  

4. Terapia oparta na RNA 

Terapia oparta na RNA, w tym cząsteczki ukierunkowane na RNA, daje możliwości 

poszerzenia zakresu celów terapeutycznych. Dzięki zrozumieniu funkcji RNA i jego 

roli w chorobach rośnie zainteresowanie nowych terapii opartych na RNA [13, 28]. 

4.1. Risdiplam 

Jednym z takich leków jest Risdiplam. Jego mechanizm działania oparty jest na 

współdziałaniu z pre-mRNA SMN2 i modyfikacji składania RNA w celu zwiększenia 

ekspresji białka SMN [24,25]. Risdiplam był dobrze tolerowany przez zdrowych 

ochotników i wykazywał skuteczność w przesunięciu splicingu SMN2. Trwają badania 

II/III fazy w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności Risdiplamu u pacjentów z SMA 

[27, 28]. Związek ten przechodzi kluczowe badania kliniczne i jest obiecującym 

lekiem do leczenia pacjentów z SMA w każdym wieku i na każdym etapie. Dodatkowo 

w przeciwieństwie do ASO jest podawany doustnie i wykazuje szeroką dystrybucję 

w tkankach. Obecnie badany jest u pacjentów z SMA typu 1, 2 i 3 [29, 30]. 

Risdiplam jest lekiem opracowanym do przyczynowego leczenia SMA. Badania 

kliniczne są prowadzone od 2015 roku. W badaniu FIREFISH (BP39056) Risdiplam 

podawano niemowlętom chorującym na rdzeniowy zanik mięśni [2, 30]. Wykazano, że 

lek znacząco zwiększa poziom białka SMN we wszystkich tkankach organizmu. 

W roku 2019 uruchomiono badanie kliniczne JEWELFISH (BP39054). Miało na celu 

określenie właściwości farmakologicznych, bezpieczeństwa oraz skuteczności risdi-

plamu u chorych w różnym wieku i z różnymi postaciami SMA, którzy wcześniej 

przyjmowali nusinersen lub leki eksperymentalne w ramach badań klinicznych [23, 

31]. Celem badania było wprowadzenie Risdiplamu u uczestników wcześniejszych 

badań klinicznych, które musiały zostać przerwane – tj. badań z użyciem prepara-

tów Olesoxime i RG7800. Niewielka liczba miejsc w tym badaniu została też przezna-

czona dla osób wcześniej leczonych Nusinersenem lub terapią genową AVXS-101 [23, 

31]. W badaniu tym brały udział dzieci i dorośli w wieku 2-60 lat, którzy nie są w stanie 

samodzielnie chodzić (tj. mają SMA typu 2 lub 3a). Wszyscy uczestnicy otrzymywali 

Risdiplam (tj. nie podaje się placebo). Badanie prowadzone było w kilkunastu krajach 

świata, w tym w Polsce [23, 31]. 

Obszerne monitorowanie okulistyczne przeprowadzone z udziałem pacjentów 

z SMA potwierdziło, że Risdiplam w dawce terapeutycznej nie wywołuje toksyczności 

okulistycznej u dzieci i dorosłych z SMA. Wyniki sugerują, że okulistyczna kontrola 

bezpieczeństwa nie jest konieczna u pacjentów otrzymujących lek [24, 31]. Risdiplam 

https://www.fsma.pl/leki/risdiplam/
https://www.fsma.pl/leki/risdiplam/
https://www.fsma.pl/leki/nusinersen/
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wykazuje wysoką przepuszczalność, która jest ważna dla przewodu pokarmowego 

i tkanek oraz nie jest substratem MDR1, co w przeciwnym razie ograniczałoby jego 

dystrybucję w mózgu [25, 31]. 

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach wykazano, że Risdiplam był 

eliminowany z kompartmentu centralnego niezależnie od gatunku, dawki lub czasu po-

dawania. Kilka tygodni po zaprzestaniu stosowania lek został całkowicie wyelimino-

wany z organizmu. Po podaniu leku poziom białka SMN w ośrodkowym układzie 

nerwowym zwiększył się w sposób proporcjonalny do dawki w mysich modelach 

SMA. Silna penetracja do mózgu została wcześniej wykazana dla kilku małych cząste-

czek strukturalnie powiązanych z Risdiplamem [25, 31]. Badania pokazują, że lek 

łatwo wnika do ośrodkowego układu nerwowego oraz tkanek obwodowych, w tym 

mięśni szczurów, małp i myszy [25, 31]. Działanie Risdiplamu opiera się na zwięk-

szaniu poziomu białka SMN poprzez modyfikację pre-mRNA genu SMN2. Risdiplam 

zwiększa poziom funkcjonalnego białka SMN w ośrodkowym i obwodowym układzie 

nerwowym. Lek ten przeszedł do fazy badań klinicznych u niemowląt z SMA [25, 26, 31].  

4.2. Branaplam 

Branaplam reprezentuje klasę małocząsteczkowych analogów pirydazyny zidenty-

fikowanych jako modulujące splicing pre-mRNA w leczeniu SMA spowodowanej 

niedoborem białka SMN. Stwierdzono, że wiąże się z pre-mRNA SMN2 i stabilizuje 

przejściową strukturę dsRNA. Prowadzi do zwiększenia ekspresji mRNA SMN. 

Branaplam skutecznie poprawił przeżywalność myszy SMA w sposób zależny od 

dawki [26, 27]. Zastosowany u gryzoni z ciężką postacią choroby znacząco zwiększył 

poziom RNA i białka SMN pełnej długości oraz wydłużył jego przeżycie. Branaplam 

wszedł do badania klinicznego dotyczącego bezpieczeństwa, tolerancji, działania 

farmakologicznego i skuteczności doustnego podania u niemowląt z SMA typu 1 [29, 

30]. Obecnie toczy się badanie kliniczne leku pod nazwą An Open Label Study of 

LMI070 in Type 1 Spinal Muscular Atrophy. Jest to badanie preparatu LMI070 poda-

wanego niemowlętom z pierwszą postacią rdzeniowego zaniku mięśni [27, 28]. 

5. Reldesemtiv 

Reldesmtiv jest lekiem eksperymentalnym opracowywanym przez amerykańską 

firmę Cytokinetics w celu poprawy funkcji mięśniowej u osób chorych na SMA. 

Reldesemtiv należy do klasy tzw. szybkich aktywatorów troponiny. Zadaniem leku 

jest zwiększenie odpowiedzi skurczowej mięśni w sytuacji obniżenia sygnału nerwo-

wego. Lek ma więc poprawić funkcję mięśni, a nie wpływać na wadę genetyczną po-

wodującą SMA [23, 27, 28]. Dotąd przeprowadzono jedno badanie kliniczne z udziałem 

chorych na SMA – było to badanie fazy II z udziałem 70 chodzących i niechodzących 

chorych z SMA 2 i 3, którzy przyjmowali substancję czynną (24 osoby) lub placebo 

(12 osób) przez 6 tygodni [29-31]. Wpływ Reldesemtivu na pacjentów z SMA należy 

ocenić w kluczowym badaniu III fazy [31]. 

6. SRK-015 

Jest to wysoce specyficzny inhibitor aktywacji utajonej miostatyny, mający na celu 

poprawę funkcji motorycznych u pacjentów z SMA. Lek wybiórczo celuje w pre-

kursorową lub nieaktywną postać miostatyny, blokując jej aktywację w mięśniu. 

Zapewnia wysoką selektywność, pozwalając na uniknięcie skutków ubocznych [32]. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02268552
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02268552
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Badanie TOPAZ II fazy (NCT03921528) sprawdza skuteczność leku u pacjentów 

z SMA typu 2 i 3 w ciągu 12-miesięcznego okresu leczenia. Pozytywne dane potwier-

dzające jego skuteczność zostały ogłoszone w październiku 2020 roku [32, 40]. W ba-

daniach przeprowadzonych na myszach stosowano muSRK-015P w dawce 20 mg/kg/ 

tydzień. Po czterech tygodniach leczenia oceniono siłę mięśniową. Ważono również 

mięśnie, a następnie przygotowywano do badania histopatologicznego [32]. Zaobser-

wowano przyrost o 26,8% masy mięśnia brzuchatego łydki i o 29,9% masy mięśnia 

piszczelowego przedniego. Wykazano, że hamowanie miostatyny wpływa głównie na 

włókna typu IIB [32, 40]. 

Badanie po raz pierwszy udowodniło, że specyficzne zahamowanie aktywacji mio-

statyny skutecznie zwiększa masę mięśniową. Hamowanie miostatyny może mieć 

potencjał terapeutyczny u osób z SMA, niezależnie od tego, kiedy rozpoczyna się le-

czenie za pomocą wzmacniaczy SMN. Nieselektywne blokowanie miostatyny dopro-

wadziło do niepożądanych skutków ubocznych, takich jak krwawienia z dziąseł, 

a także zmiany w poziomie hormonów. Stanowi to uzasadnienie dla przetestowania 

użyteczności selektywnego hamowania miostatyny [32, 33, 40]. Dodatkowo leczenie 

SRK-015 może zmniejszyć utratę masy kostnej i częstotliwość złamań poprzez 

zwiększenie objętości kości [32, 33, 40]. 

7. Leczenie niezależne od SMN 

Strategie niezależne od SMN powinny koncentrować się na celach leczenia, które 

są nieodwracalne. W ostatnich latach zidentyfikowano kilka szlaków sygnałowych, które 

są potencjalnymi celami leczenia rdzeniowego zaniku mięśni bez zmiany poziomów 

SMN. Istnieją jednak tylko ograniczone doniesienia potwierdzające tę tezę [32, 33]. 

Jednym z pierwszych scharakteryzowanych celów niezależnych od SMN był szlak 

kinazy RhoA (ROCK). Brak białka SMN skutkuje wzmocnionym wiązaniem ROCK 

z profiliną 2a, które następnie pośredniczy w zmianach patologicznych. Biorąc pod 

uwagę ten model molekularny, przywrócenie poziomów SMN przywróciłoby również 

rozregulowaną dynamikę aktyny – ten mechanizm i wynikające z niego podejście do 

leczenia nie byłyby niezależne od SMN. Jednak komórkowe źródło zwiększonej 

aktywności ROCK nie zostało jeszcze zidentyfikowane [7, 12, 32, 33]. 

ERK to kolejny szlak, który ulega zwiększeniu w komórkach z knock-downem SMN 

oraz w rdzeniu kręgowym dwóch różnych ciężkich mysich modeli SMA. Zahamo-

wanie ERK zwiększyło przeżycie myszy z ciężkim SMA i wzmocniło ekspresję SMN, 

czemu towarzyszyła neuroprotekcja neuronów ruchowych w rdzeniu kręgowym. 

Jednak hamowanie ROCK i ERK było szkodliwe dla myszy SMA. ROCK i ERK są 

rodzajowymi kinazami eksprymowanymi w większości komórek i tkanek. W połącze-

niu z ogólnoustrojowym podejściem hamującym może to powodować znaczące skutki 

uboczne w przewlekłym leczeniu [32, 33]. Chociaż obie metody hamowania były 

szkodliwe, połączenie ROCK i inhibitora ERK działało lepiej niż sam inhibitor ERK. 

Towarzyszyło temu ratowanie aktywności ERK w rdzeniu kręgowym za pośrednic-

twem ROCK. Przeprowadzone badanie wykazało połączenia między obydwoma 

szlakami [12, 32, 33]. 
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8. Leczenie skojarzone 

Metody opierające się na zastąpienie SMN1 przez dostarczenie genów za pośred-

nictwem wirusa związanego z adenowirusem serotyp 9 (AAV9) lub korekta nieprawi-

dłowego splicingu SMN2 za pomocą antysensownego oligonukleotydu są skuteczne, 

jednak ich bezpieczeństwo nie jest do końca poznane [32, 33]. Ponadto są to metody 

bardzo kosztowne. Leczenie skojarzone oparte na zwiększonej ekspresji SMN2 

i korekcji splicingu okazało się obiecujące w modelach komórkowych SMA. 

 

Rysunek 2. Cele leczenia rdzeniowego zaniku mięśni [7] 

Podejścia terapeutyczne obejmują zastąpienie SMN1 dostarczeniem genów 

(Zolgensma), skorygowanie splicingu mRNA SMN2 (Nusinersen, Risdiplam) lub 

zwiększenie ekspresji SMN2 (inhibitory deacetylazy histonowej) 

Przeprowadzono badania wykazujące skuteczność leczenia SMA za pomocą terapii 

skojarzonej ASO z Panobinostatem. Panobinosat zwiększa ekspresję SMN2, zwięk-

szając ilość mRNA SMN2 dostępnego do korekcji splicingu za pośrednictwem ASO. 

To skojarzone leczenie może pozwolić na stosowanie mniejszych lub rzadszych dawek 

ASO, zmniejszając potrzebę wielokrotnego podawania dooponowego [6,33]. Warto 

zauważyć, że Panobinostat jest zatwierdzony przez FDA dla szpiczaka mnogiego i jest 

ogólnie dobrze tolerowany przez pacjentów. Okazało się, że Panobinostat jest bardziej 

aktywny niż inne znane inhibitory deacetylaz histonów (HDAC) w przywracaniu spli-

cingu egzonu 7 transkryptów SMN2. Ponieważ Nusinersen nie przenika przez barierę 

mózg-krew, do uzyskania pełnego działania farmakologicznego u pacjentów wymagane 

są co najmniej trzy wstrzyknięcia dooponowe rocznie, które mogą wymagać utrzy-

mania przez całe życie pacjenta. Jeśli leczenie skojarzone okaże się skuteczne w bada-

niach przedklinicznych i klinicznych, może to pozwolić na rzadsze inwazyjne inter-

wencje terapeutyczne u pacjentów z SMA. Leczenie skojarzone może również pomóc 

obniżyć wysokie koszty leczenia i być może uniknąć skutków ubocznych długo-

trwałego leczenia ASO. Ta sama strategia leczenia skojarzonego mogłaby być również 

oceniona u pacjentów z SMA leczonych produktem Zolgensma [6, 33]. 

Wykazano, że inhibitory HDAC mogą wzmacniać działanie Nusinersenu i potwier-

dzają pogląd, iż leczenie skojarzone może zwiększać szansę na skuteczne leczenie 
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rdzeniowego zaniku mięśni. W tym przypadku przeprowadzono testy in vivo, które 

wykazały, że inhibitor HDAC LBH589 jest skuteczny w splicingu SMN2 w fibro-

blastach SMA i komórkach nerwowych pochodzących od myszy z SMA typu I. 

Łączne stosowanie inhibitora HDAC z Nusinersenem wywołuje addytywny wpływ na 

splicing SMN2 i ekspresję białka SMN. Ponadto wykazano, że stosowanie inhibitora 

HDAC indukuje acetylację H4 całego locus SMN2 i wybiórczo sprzyja włączaniu 

mRNA SMN2, związanego z chorobą [33]. 

9. Opieka koordynowana w rdzeniowym zaniku mięśni 

Opieka wielospecjalistyczna jest absolutnie niezbędna w leczeniu rdzeniowego 

zaniku mięśni. Chory powinien być prowadzony przez zespół specjalistów, który 

będzie pamiętał o okresowym monitorowaniu funkcji oddechowych, przełykania, 

gęstości kości, a w razie potrzeby skieruje na zabieg ortopedyczny, zleci wykonanie 

protez lub zainterweniuje w kwestii dostosowania mieszkania [33, 34]. Koordynowana 

opieka medyczna w SMA polega na tym, że chorym opiekuje się zespół lekarski pod 

kierownictwem neurologa (lub neurologa dziecięcego). Zespół ten, obejmujący lekarzy 

wielu specjalności, uzgadnia między sobą wszelkie decyzje dotyczące pacjenta, co 

pozwala na uzyskanie lepszych efektów stosowanego leczenia [23, 33]. Program 

leczenia został tak zaplanowany, aby ośrodek, do którego trafia chory zwrócił też uwagę 

na stan odżywienia pacjenta, wydolność układu oddechowego [34]. 

Od 2019 roku działa w Polsce program lekowy dla pacjentów z rdzeniowym zani-

kiem mięśni. Po roku jego realizowania leczonych jest ponad 60%. chorych z rdzenio-

wym zanikiem mięśni, zarówno dzieci jak i dorosłych. Cały czas do leczenia włączani 

są nowi pacjenci [34]. Kwalifikacji dokonuje Zespół Koordynacyjny powołany przez 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), złożony ze specjalistów neurologów. 

W ramach programu przeprowadza się podanie Nusinersenu, a następnie dokonuje się 

pomiaru sprawności mięśni, w celu oceny skuteczności leczenia [34, 35]. W Mini-

sterstwie Zdrowia trwają prace nad wprowadzeniem badań przesiewowych nowo-

rodków w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni, pozwalające na zidentyfikowanie 

choroby przed pojawieniem się pierwszych objawów [34, 35].  

10. Podsumowanie 

Jeszcze niedawno rozpoznanie rdzeniowego zaniku mięśni stanowiło wyrok śmierci 

dla pacjenta. W ostatnich latach dokonano ogromnego postępu w sposobie leczenia 

choroby. Wprowadzenie antysensownego oligonukleotydu Nusinersenu zmieniło sche-

mat leczenia i znacznie poprawiło perspektywy leczenia SMA. Szansą dla małych 

dzieci jest Zolgensma, której wyniki badań są obiecujące. Ponadto toczące się próby 

z wykorzystaniem leczenia skojarzonego Nusinersenu z Panobinostatem mogą korzyst-

nie wpływać na przebieg choroby. Okazało się ono skuteczne w modelach komórko-

wych, prowadząc do zwiększonej ekspresji SMN2 i korekcji splicingu. Prowadzone są 

także badania z wykorzystaniem terapii opartej na RNA, która znajduje się w fazie 

badań klinicznych. Dzięki kompleksowemu podejściu do leczenia rdzeniowego zaniku 

mięśni u coraz większej liczby pacjentów obserwuje się znaczną poprawę jakości ich 

życia. Terapia daje nadzieję dla chorych na lepszą przyszłość. 

  

https://www.fsma.pl/leki/nusinersen/zespol-koordynacyjny/
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Nowoczesne metody leczenia rdzeniowego zaniku mięśni 

Streszczenie 

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) to rzadka grupa schorzeń o podłożu genetycznym atakującą układ ner-

wowo-mięśniowy. Najczęstszą postacią choroby jest dziedziczony autosomalnie recesywnie rdzeniowy 

zanik mięśni, związany z mutacją genu SMN1 na chromosomie 5q. Gen SMN1 jest odpowiedzialny za 

wytwarzanie białka SMN (survival motor neuron), które jest produkowane w znacznych ilościach 

w rdzeniu kręgowym, gdzie odpowiada za przeżycie neuronów ruchowych. Rdzeniowy zanik mięśni może 

przebiegać w bardzo różny sposób, w zależności od wieku, w którym pojawiają się pierwsze objawy. 
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Celem pracy jest omówienie nowoczesnych strategii leczenia rdzeniowego zaniku mięśni w oparciu 

o przegląd literatury zawartej w naukowych bazach danych. Do niedawna leczenie rdzeniowego zaniku 

mięśni było wysoce nieskuteczne. Od momentu identyfikacji genu SMN1, który jest związany z patogenezą 

choroby, trwają prace nad pogłębieniem znajomości podłoża molekularnego i patogenezy oraz próbami 

leczenia. Ważne okazało się odkrycie faktu, że zwiększenie liczby kopii genu SMN2, na skutek duplikacji 

czy konwersji, łagodzi przebieg kliniczny SMA. Może to w pewnym stopniu kompensować niedobory 

związane z utratą genu SMN1, poprzez podwyższenie poziomu pełnowartościowego białka SMN w tkan-

kach. Prowadzi się też badania nad ekspresją SMN z egzogennej kopii genu dostarczonej poprzez trans-

fekcje wirusowa. 

Pierwszym lekiem zatwierdzonym do walki z chorobą był Nusinersen, którego skuteczność potwierdzona 

została badaniami. Wykazały one, że antysensowne oligonukleotydy, które wiążą się z regionem N1, 

sprzyjają włączeniu eksonu 7 i produkcji pełnej długości białka SMN. Konieczne jest jednak przeprowa-

dzenie badań nad zastosowaniem leczenia skojarzonego Panobinostatu i Nusinersenu, które może cechować 

się większą skutecznością. Obecnie rośnie zainteresowanie opracowywaniem małocząsteczkowych leków 

ukierunkowanych na RNA, które mogą być podawane doustnie. Niektóre z nich (Risdiplam i Branaplam) 

weszły do badań klinicznych. W kompleksowym podejściu do leczenia SMA potrzebne są również stra-

tegie uzupełniające, działające niezależnie od SMN. Jednym z pierwszych możliwych scharakteryzowa-

nych szlaków niezależnych od SMN jest szlak kinazy RhoA, której działanie ma kluczowe znaczenie dla 

funkcjonowania synaps neuronów ruchowych. Wykonywane obecnie testy genetyczne pozwalają u 98% 

pacjentów potwierdzić rozpoznanie SMA. Szybka diagnoza i wdrożenie leczenia na wczesnym etapie daje 

najlepsze efekty. Dlatego prowadzonych jest coraz więcej badań klinicznych w tym zakresie. 

Słowa kluczowe: rdzeniowy zanik mięśni, Nusinersen, terapia genowa 

Modern methods of treating spinal muscular atrophy 

Abstract 

Spinal Muscular Atrophy (SMA) is a rare group of genetic conditions affecting the neuromuscular system. 

The most common form of the disease is inherited autosomal recessive spinal muscular atrophy associated 

with a mutation in SMN1 gene on 5q chromosome. The SMN1 gene is responsible for the production of 

the SMN (survival motor neuron) protein, which is produced in significant amounts in the spinal cord, 

where it is responsible for the survival of motor neurons. Spinal muscular atrophy can take different forms, 

depending on the age in which the first symptoms appear.  

The aim of the study is to discuss modern treatment strategies for spinal muscular atrophy based on 

a review of the literature contained in scientific databases. Until recently, treatment of spinal muscular 

atrophy was highly ineffective. Since the identification of the SMN1 gene, which is associated with the 

pathogenesis of the disease, researches have lasted to deepen the knowledge of the molecular basis and 

pathogenesis, and to try new treatment. It was important to discover that increasing the SMN2 gene copy 

number, through duplication or conversion, alleviates the clinical course of SMA. It can, to some extent, 

compensate deficiencies associated with the loss of the SMN1 gene by increasing the level of complete 

SMN protein in tissues. There are also studies on the expression of SMN form the exogenous copy of the 

gene provided by viral transfection. 

The first drug approved to fight the disease was Nusinersen, the effectiveness of which has been confirmed 

by studies. They showed that antisense oligonucleotides that bind to the N1 region promote exon 7 incor-

poration and production of full-length SMN protein. However, it is necessary to conduct studies on the use 

of combined treatment of Panobinostat and Nusinersen, which may be more effective. At present there is 

a growing interest in developing small molecule RNA drugs that can be administered orally. Some of them 

(Risdiplam and Branaplam) entered clinical trials. Comprehensive approaches to treating SMA also require 

complementary strategies that operate independently of SMN. One of the first possible characterized SMN-

independent pathway is the RhoA kinase pathway, the action of which is important for the functioning of 

motor neuron synapses. Currently performed genetic tests allow 98% of patients to confirm the diagnosis 

of SMA. Rapid diagnosis and early treatment implementation gives the best results. Therefore, more and 

more clinical trials in this area are carried out. 

Keywords: spinal muscular atrophy, Nusinersen, gene therapy 
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Molekularne różnicowanie szczepów Candida spp. 

jako nowoczesne narzędzie do walki z kandydozą 

1. Wstęp 

Grzyby, jako domena eukariontów, są wszechobecne w środowisku, stanowią także 

istotną grupę mikroorganizmów kolonizujących określone nisze organizmu człowieka 

wchodząc w skład mikrobioty. Mikrobiom człowieka zdominowany jest przez bakterie, 

jednak również mikobiota (fungal microbiome; mycobiome) jest jej istotnym elementem. 

Wraz z procesem dorastania zmienia się skład i interakcje między bakteriami i grzy-

bami tworzącymi mikro- i mikobiom człowieka [1, 2]. Jama ustna obejmuje kilka istnie-

jących w bezpośrednim sąsiedztwie nisz (płytka nazębna, ślina) o różnym składzie 

zasiedlających je mikroorganizmów [3]. Badania przeprowadzone z zastosowaniem 

techniki multitag 454 pyrosequencing (MTPS) wykazały, że u osób zdrowych w jamie 

ustnej może występować wiele gatunków grzybów należących do różnych rodzajów, 

w tym gatunki o potencjale chorobotwórczym. W jamie ustnej badanych stwierdzono 

74 rodzaje grzybów wzrastających na podłożach hodowlanych (culturable fungal 

genera) i 11 nie dających się hodować (non-culturable fungal genera). W mikobiomie 

jamy ustnej zidentyfikowano 101 gatunków, przy czym u poszczególnych osób obec-

nych było od 9 do 23 gatunków grzybów. U 75% badanych stwierdzono obecność 

gatunków z rodzaju Candida, u 65% gatunków z rodzaju Cladosporium, nieco rzadziej 

Aureobasidium (50%), Aureobasidium i Saccharomycetales (50%), Aspergillus (35%), 

Fusarium (30%) i Cryptococcus (20%) [1]. 

W warunkach fizjologicznych błona śluzowa jamy ustnej stwarza dogodne warunki 

do rozwoju drożdżaków z rodzaju Candida spp. [4, 5]. Candida albicans zidentyfiko-

wano w mikobiomie tej niszy u 40% zdrowych osób, natomiast wśród gatunków non-

Candida albicans stwierdzano obecność C. parapsilosis (15%), C. tropicalis (15%), 

C. khmerensis i C. metapsilosis (5%) [1]. 

Biorąc pod uwagę skład mikobiomu, w płytce nazębnej dominują Candida stano-

wiące ponad 99% sekwencji [3]. Badania dowiodły obecności C. albicans w nad-

dziąsłowej płytce nazębnej u 12% dzieci [2] i Candida spp. w jamie ustnej 45-65% 

zdrowych dzieci i młodzieży [6]. U 11% zdrowych osób dorosłych gatunki należące do 

Candida spp. występowały w przestrzeni poddziąsłowej [2], zaś Candida spp. w jamie 

ustnej u 20-50% [6] i u ponad 59% zdrowych młodych osób w wieku 20-25 lat [7]. 

Obecność grzybów rodzaju Candida spp. stwierdzono w ponad 58% próbek pobranych 

z wewnętrznej powierzchni policzków i podniebienia od osób zdrowych w wieku  

18-30 lat, u 17% w wieku 31-40 lat, 8,7% w wieku 41-50 lat oraz 15% w wieku > 50 lat. 

                                                                 
1 p.teodorowicz@pswbp.pl, Centrum Badań nad Innowacjami, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana 

Pawła II w Białej Podlaskiej. 
2 rodak.malgorzata@gmail.com, Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Państwowa Szkoła 

Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. 
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Najczęściej stwierdzano obecność C. albicans (56,5%), rzadziej C. glabrata i C. tro-

picalis (odpowiednio 45,6% i 23,9%) [8]. 

Niektóre gatunki grzybów wchodzące w skład mikobiomu w szczególnych warun-

kach dysbiozy (dysbiosis) mogą stanowić poważne zagrożenie chorobotwórcze dla 

człowieka [1, 3]. Kolonizacja komensalna może zmienić swój charakter na patogenny 

w przypadku pojawienia się zaburzeń immunologicznych lub uszkodzenia błon 

śluzowych [9]. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym wywołującym choroby na tle 

grzybiczym, są gatunki z rodzaju Candida spp. [10]. Jest to niezwykle zróżnicowana 

grupa, licząca ponad 200 gatunków, jednak najczęściej izolowanymi są: C. albicans, 

C. glabrata, C. tropicalis oraz C. parapsilosis, rzadziej C. krusei [10, 11]. 

Candida glabrata, jest drugim po C. albicans gatunkiem będącym przyczyną kan-

dydoz i może występować samodzielnie lub jako gatunek towarzyszący C. albicans. 

Gatunkami odpowiedzialnymi za zakażenia uogólnione, zwłaszcza u pacjentów onko-

logicznych, mogą być C. tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis, C. famata, C. guillie-

rmondi, C. dubliniensis i C. pseudotropikalis [12-15]. 

2. Problem kandydozy 

Infekcja grzybicza powodowana przez gatunki rodzaju Candida spp. (kandydoza) 

może manifestować się jako grzybica powierzchniowa i obejmować powierzchnię 

skóry i błon śluzowych oraz jako grzybica głęboka i dotyczyć wówczas między innymi 

układu moczowego, układu płciowego, czy układu oddechowego. Candida albicans, 

jako patogen oportunistyczny może wywoływać zakażenia powierzchniowe i układowe, 

zwłaszcza u osób z zaburzeniami funkcji immunologicznych [5] i pacjentów onkolo-

gicznych [15], lecz znanych jest wiele innych czynników predysponujących do rozwoju 

kandydoz [4, 16]. Wśród nich wymienia się ogólny stan zdrowia pacjenta, choroby 

współistniejące (cukrzyca, zakażenia HIV/AIDS), wiek, rodzaj przyjmowanych leków, 

w tym antybiotyków i steroidów, inwazyjne procedury medyczne, uszkodzenia naskórka 

np. w wyniku poparzeń, a także niską masę urodzeniową i sposób odżywiania [5, 17]. 

Do czynników miejscowych predysponujących do rozwoju kandydoz w obrębie jamy 

ustnej zalicza się leczenie przeciwnowotworowe, radioterapię i spowodowane tym 

faktem zmiany nabłonka jamy ustnej, stosowanie protez akrylowych, zaburzenia 

w wydzielaniu śliny jak również jej zmiany ilościowe i jakościowe, palenie tytoniu, 

spożywanie alkoholu oraz złą higienę jamy ustnej [18]. 

Wśród czynników mających wpływ na stan mikrobioty jamy ustnej z Candida spp. 

wymienia się próchnicę zębów, choroby dziąseł oraz przyzębia. Wykazano istotną 

zależność między liczbą zębów objętych próchnicą, a kolonizacją Candida spp. [7, 19]. 

Kolejnym bardzo istotnym czynnikiem predysponującym do kolonizacji jamy ustnej 

przez Candida spp. jest palenie tytoniu, które wpływa na skład i ilość śliny, co może 

sprzyjać występowaniu drożdżaków [20, 21]. Candida albicans był najczęściej izolo-

wanym gatunkiem z próbek śliny osób palących (50%), a w dalszej kolejności C. krusei 

(10%) i C. tropicalis (10%). Rzadziej stwierdzano C. glabrata (3,3%) i C. parapsilosis 

(3,3%) [22]. Wykazano, że gatunki Candida obecne w jamie ustnej, mają wpływ na 

mikrobiom bakteryjny, a planowanie interwencji terapeutycznych powinno uwzględ-

niać zdolność Candida do tworzenia biofilmów [23]. 

Biorąc pod uwagę szereg przystosowań Candida spp. do kolonizacji tkanek, 

zakażenia grzybicze, zwłaszcza układowe, mogą stanowić problem diagnostyczny 
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i terapeutyczny ze względu na złożoność manifestacji klinicznych i współwystępowanie 

obok innych jednostek chorobowych stanowiących choroby podstawowe. Tego rodzaju 

kandydozy charakteryzują się ciężkim przebiegiem i mogą zagrażać życiu pacjenta 

[24]. Coraz częściej w środowisku szpitalnym dochodzi do wystąpienia przypadków 

kandydoz inwazyjnych. Termin ten określa nakładające się na siebie zespoły kandy-

dozy głębokiej, układowej. Do głównych czynników przyczyniających się do ich roz-

woju zalicza się: długotrwałą ekspozycję na antybiotyki o szerokim spektrum działania, 

odbywaną chemioterapię/radioterapię, rozległe zabiegi operacyjne w obrębie jamy 

brzusznej, przeszczepy narządów, przedłużającą się hospitalizację zwłaszcza wspoma-

ganą użyciem cewników naczyniowych, protez i rurek do żywienia pozajelitowego [25]. 

Jak wskazują badania, gatunki Candida spp. odpowiadają średnio za 1 na 5 grzy-

biczych, szpitalnych zakażeń krwi [26]. Natomiast określając globalną, roczną częstość 

występowania kandydoz, w danych z 2017 roku, podaje się liczbę 750 000 przypad-

ków [27]. Kluczowym etapem w walce z tego typu zakażeniami jest trafne rozpoznanie 

czynnika etiologicznego, określenie jego lekowrażliwości oraz identyfikacja pokre-

wieństwa między gatunkami Candida, co pozwala na kontrolę rozprzestrzeniania się 

tych patogenów [28]. Stały wzrost częstości zakażeń grzybiczych pociąga za sobą 

konieczność nieustannej analizy zmian jakie zachodzą wśród gatunków Candida spp. 

i wymusza rozwój metod diagnostycznych oraz badawczych i dostosowanie ich do 

aktualnych potrzeb epidemiologicznych. Metody podstawowe stosowane w praktyce 

klinicznej opierają się na analizie cech fenotypowych grzybów i mogą być obarczone 

ryzykiem wystąpienia błędów analitycznych. 

W zakresie badań naukowych coraz częściej sięga się po eksperymentalne techniki 

jak mikroskopia sił atomowych (AFM), która wykorzystywana jest do badania włas-

ności nanomechanicznych komórek. Metoda ta umożliwia niezwykle szczegółową 

analizę topografii komórek i ocenę stopnia ich destrukcji następującą pod wpływem 

działania czynników środowiskowych lub chemicznych, w tym leków. Pod wpływem 

substancji aktywnych ściana komórkowa C. albicans może ulegać deformacji, co 

wiąże się ze zmianą jej wytrzymałości mechanicznej i skłonnością komórek do 

perforacji [29]. Zmiany we własnościach nanomechanicznych żywych komórek mogą 

być skutkiem przemian zachodzących w ich strukturach oraz genomie pod wpływem 

działania czynników środowiskowych, immunologicznych czy chemicznych. Dane te 

mogą mieć znaczenie w ocenie wrażliwości Candida spp. na leki stosowane w eliminacji 

tego typu zakażeń. Poszerzanie badań w zakresie analizy parametrów mechanicznych 

komórek ma nie tylko znaczenie poznawcze lecz pozwala na rozwój nowych, 

dokładniejszych metod diagnostycznych i ocenę skuteczności działania substancji 

przeciwdrobnoustrojowych [30]. 

Jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin w obrębie nauk biologicznych 

pozostaje biologia molekularna, która dzięki wdrażaniu nowych i bardziej zaawanso-

wanych technik badawczych umożliwia również ich wykorzystanie w obszarze szeroko 

rozumianej diagnostyki mikrobiologicznej, w tym mikologicznej. 

3. Czynniki chorobotwórczości Candida spp. 

Racjonalną walkę z kandydozą może umożliwić gruntowne poznanie mechanizmów 

strukturalnych, funkcjonalnych i molekularnych Candida spp. leżących u podstawy ich 

zdolności adhezyjnych, umożliwiających kolonizację i tworzenie biofilmu oraz namna-
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żanie [31]. Wszelkie trudności związane z chorobotwórczością grzybów Candida spp. 

mogą mieć silny związek z ich zmiennością fenotypową i genotypową. Zmienność ta 

skorelowana jest z dymorfizmem patogenów, budową ich ściany komórkowej, zdolno-

ścią komórek do adhezji wobec komórek gospodarza, dużą aktywnością enzymatyczną, 

mimikrą molekularną [31, 32]. 

Gatunki Candida spp. wykazują szereg przystosowań i strategii umożliwiających 

im kolonizację tkanek, a w efekcie rozprzestrzenienie w ich obrębie oraz transfer. 

Istotnym procesem poprzedzającym kolonizację Candida spp. jest adhezja – zdolność 

przylegania do różnych typów komórek, między innymi: komórek nabłonkowych, 

śródbłonkowych, płytek krwi, leukocytów, białek śliny, białek surowicy oraz macierzy 

zewnątrzkomórkowej jak i do biopolimerów [15, 18, 31, 33-35]. W procesie tym 

uczestniczą białka adhezyjne, jak mannoproteiny, Als (Agglutinin-like sequence), Hwp 

(Hyphal wall protein), Eap (Enhanced adherence to polystyrene), adhezyny, pośredni-

czące w wiązaniu powierzchniowym, białka ściany komórkowej GPI-CWP (Glyco-

sylphosphatidylinositol-bound cell-wall protein), białka niepodobne do GPI-CWP, jak 

Int1 (Integrin-like protein) oraz Mnt1 (Mannosyltransferase), Pmt1 (ProteinO-manno-

syltransferases) [15, 18, 31, 36]. Ogólna zasada ich aktywności oparta jest na oddziały-

waniach białko-białko, jak również cukier-białko
 
[31]. 

Candida spp. wykazują zdolność tworzenia biofilmów, czyli złożonych skupisk, 

które przyjmują różne formy w zależności od gatunku (tab. 1 ]. Najczęściej składają się 

one z dwóch rodzajów komórek: małych, owalnych i pojedynczych, zwanych bla-

stosporami oraz długich, rurkowych w postaci strzępek. Analizy genetyczne tych 

struktur potwierdzają udział, zarówno jednych, jak i drugich, w procesie tworzenia 

biofilmu [37]. Powstawanie biofilmu obejmuje poszczególne etapy. Pierwszy z nich 

rozpoczyna się od przylegania komórek grzybów do podłoża, po nim zaś następuje 

etap namnażania się komórek i wytwarzanie wypustek, które z czasem rosną przy-

bierając długie, nitkowate formy strzępek oraz pseudostrzępek. Wraz z dojrzewaniem 

biofilmu w następnych etapach gromadzi się macierz zewnątrzkomórkowa, zazwyczaj 

najbardziej widoczna w górnej części próbki, ale przeplatająca się przez wszystkie 

warstwy biofilmu. Nieprzylegające komórki są uwalniane z biofilmu do otaczającego 

podłoża, umożliwiając tym samym dalsze namnażanie i kolonizację. W tworzeniu bio-

filmu bierze udział duża liczba genów, posiadająca czynny udział w postaci czynników 

transkrypcyjnych, np. ACE2 (Transcriptional activator-encoding), BCR1 (Biofilm and 

cell wall regulator 1), pośrednio kontrolując właściwości biofilmu oraz pełniąc funkcję 

przekaźników sygnału w jego obrębie, białka tworzące ścianę komórkową, np. Als1-9 

(Aglutinin-like sequence 1-9), Eap1 (Enhanced adherence to polystyrene), umożli-

wiające między innymi przyleganie biofilmu, dehydrogenazy alkoholowe, np. Adh5 

(Alcohol Dehydrogenase 5), kinazy proteinowe, np. Cbk1 (Serine/threonine protein 

kinases), Gin4 (Septin-associated kinase) i inne, spełniające wiele różnorodnych 

funkcji [37, 38]. Wytworzenie dojrzałego biofilmu z macierzą zewnątrzkomórkową 

pozwala nabyć wysoką oporność na różnego rodzaju leki przeciwgrzybicze. 

Intensywna kolonizacja tkanek przez drożdżaki Candida spp. możliwa jest również 

dzięki aktywności enzymatycznej. Lipazy i fosfatazy odgrywają istotną rolę w pierwszej 

fazie zakażenia Candida spp., proteazy aspartylowe uczestniczą w degradacji keratyny 

i kolagenu i prowadzą do uszkodzenia nabłonka w miejscu inwazji, a dodatkowo 

wpływają na destrukcję białek biorących udział w odpowiedzi immunologicznej. 
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Wytwarzając proteazy kwaśne gatunki Candida spp. zdolne są uniknąć fagocytozy przez 

komórki immunokompetentne gospodarza [4, 15, 39]. Taka aktywność enzymatyczna 

umożliwia Candida spp. pokonanie pierwszej linii obrony układu immunologicznego 

gospodarza i ułatwienie adhezji. Enzymy poprzez degradację lipidów, w której roz-

szczepione zostają wiązania między atomami węgla, transportują ten pierwiastek, 

niezbędny do wzrostu i namnażania grzybów, szczególnie w początkowym etapie 

rozwoju zakażenia. Aktywność enzymatyczną odnotowuje się także w degradacji EPS 

(Extracellular polymeric substances), co prowadzi do uwolnienia komórek ze struktury 

biofilmu. Enzymy swój udział mają również w procesach rozkładu związków wielko-

cząsteczkowych oraz pełnią funkcję katalizatorów reakcji hydrolizy wiązań węgiel-

węgiel, węgiel-azot, węgiel-tlen, wpływając na efektywność kolonizacji [31, 40]. 

Kolejnym czynnikiem związanym z patogennością Candida spp. i występującym 

u większości gatunków, jest zmienność fenotypowa oraz zdolność do mimikry mole-

kularnej. Są to strategie pozwalające uniknąć obrony immunologicznej. Mimikra mo-

lekularna, to dzielenie się determinantami antygenowymi pomiędzy komórkami grzyba, 

a gospodarzem. Działanie mimikry molekularnej polega na funkcjonalnym naśladow-

nictwie komórek receptorów, czynników modulujących, czy antygenów w komórkach 

grzybów analogicznie względem komórek gospodarza [41]. Na zmienność fenotypową 

składają się zmiany na poziomie molekularnym i biochemicznym, ale przede wszystkim 

jest to występowanie kilku fenotypów u jednego gatunku grzyba. Takie fenotypy różnią 

się między sobą właściwościami, morfologią, co czyni je jeszcze bardziej zjadliwymi 

patogenami [31,
 
42]. 

Tabela 1.  Etapy tworzenia biofilmu u Candida albicans w poszczególnych odstępach czasowych inkubacji 

w temp. 37°C ±1°C na podłożu płynnym, zdjęcia wykonane mikroskopem optycznym Nikon, model Eclipse 

Ni-U wraz z kamerą Nikon DS-Fi1c, program NIS-Elements D, powiększenie obiektu 400-krotne 

24 godz. 
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48 godz. 

 

 

 

72 godz. 
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96 godz. 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Legenda:  

blastospora forma 

kiełkująca 

germ tube 

blastokonidia – 

kiełkujące na 

szczycie strzępki 

pseudostrzępki strzępki 

     

4. Markery molekularne wykorzystywane do analiz szczepów Candida spp. 

Analiza genotypowa pozwala na ocenę stopnia i ewentualnych dróg rozprzestrze-

niania się gatunków Candida spp. Badanie pokrewieństwa pomiędzy gatunkami 

Candida spp. oraz analizy zmian w obrębie danego gatunku umożliwiają poznanie ich 

zróżnicowania, określenie skali rozprzestrzenienia gatunków o zróżnicowanej wrażli-

wości na antymikotyki ułatwiając tym samym dobór odpowiedniego leczenia. Istota 

metod molekularnych dotyczy więc analiz polimorfizmu DNA grzybów [28]. 

Techniki biologii molekularnej fundamentalnie opierają się na metodach amplifi-

kacji DNA, czy też hybrydyzacji kwasów nukleinowych, gdzie stosowane są znakowane 

sondy molekularne. Łańcuchowa reakcji polimerazy – PCR, stanowiąca podstawę 

analiz w tym zakresie od 1983 roku, posiada aktualnie wiele modyfikacji i stale jest 

udoskonalana. Technikom biologii molekularnej przypisuje się względną łatwość wy-

konania, wysoką czułość, specyficzność reakcji, ze względu na działania podejmowane 

na poziomie DNA oraz krótki czas oczekiwania na wynik. Metody genotypowania 

różnych gatunków grzybów opierają się na amplifikacji ich materiału genetycznego. 

Amplifikacja jest możliwa względem dowolnego fragmentu DNA patogenów, w zależ-

ności od wybranej pary starterów. Tego typu analizy najczęściej skupiają się między 
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innymi na zmienności poszczególnych sekwencji regionów markerowych rybosomal-

nego DNA (rDNA). Są to głównie regiony niekodujące ITS1 i ITS2. Cechą charak-

terystyczną tych fragmentów jest ich duża liczba kopii (60-400), w zależności od 

gatunku), ale również zmienność międzygatunkowa, umożliwiająca ich identyfikację 

gatunkową. W diagnostyce i taksonomii zakażeń grzybiczych Candida spp. są wyko-

rzystywane również markery mitochondrialnego DNA (mtDNA) – głównie 16 rDNA, 

cytochrom B, czy oksydaza cytochromowa. Analiza genotypowa Candida może 

opierać się również na unikalnych genach. Do charakterystycznych, nie posiadających 

odpowiedników wśród innych organizmów, zalicza się: gen L1A1, kodujący enzym 

lanosterol-α-demetylazę i będący głównym składnikiem błony komórkowej grzybów 

oraz gen CHS1 kodujący białko syntetazę chitynową, występującą w ich ścianie 

komórkowej [43]. 

5. Techniki biologii molekularnej wykorzystywane do analiz zmienności 

genetycznej szczepów Candida spp. 

Metody genotypowania dostarczają wiele informacji na temat organizacji całego 

materiału genetycznego u różnych gatunków Candida spp. Najczęściej w celu różni-

cowania poszczególnych szczepów stosowane są: technika RFLP (Restriction Fragment 

Length Polymorphism), RAPD (Random Amplification Polymorphism DNA), RT-PCR 

(Reverse Transcription), Real-Time PCR, AFLP (Amplified Fragment Length Poly-

morphism) oraz PCR MP (Melting Profile). Markery molekularne DNA definiowane 

są jako sekwencje posiadające określoną lokalizację w genomie i umożliwiają badania 

zależności genetycznych pomiędzy osobnikami [32]. 

5.1. Polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych – technika RFLP 

Metodę molekularną jaką jest RFLP wykorzystuje się w różnicowaniu wewnątrz-

gatunkowym grzybów, a także w przypadku odróżnienia gatunków blisko spokrewnio-

nych. Istotą jest analiza sekwencji polimorficznych oraz mapowanie genetyczne, pole-

gające na odpowiednim uszeregowaniu genów. Zasada działania tej techniki opiera się 

na poddaniu produktów otrzymanych w reakcji PCR działaniu enzymami restrykcyj-

nymi. Enzymy restrykcyjne rozpoznają fragment DNA w miejscu o określonej sek-

wencji nukleotydowej i przecinają je. Dzięki tym działaniom po przeprowadzeniu 

procesu elektroforezy otrzymuje się wzory molekularne (restrykcyjne), specyficzne 

i charakterystyczne, które poddaje się porównaniu między gatunkami grzybów, jak 

również w ich obrębie [24]. Mohammadi i wsp. w 2016 roku, przeprowadzili badania 

mające na celu identyfikację gatunków z rodzaju Candida u osób chorych na cukrzycę. 

Dzięki wykorzystaniu techniki RFLP i enzymów MspI oraz HinfI wyróżnili z wy-

mazów jamy ustnej 5 różnych gatunków Candida (C. albicans, C. tropicalis, C. krusei, 

C. glabrata, C. kefyr), w tym 37 izlolatów o wielkości 540 par zasad, 5 izolatów 

o wielkości 900 par zasad, 2 izolaty o wielkości 520 par zasad, 7 izolatów o wielkości 

510 par zasad i 2 izolaty o wielkości 720 par zasad [44]. Inni badacze, którzy w swoich 

analizach również wykorzystali technikę RFLP, określili otrzymane wyniki jako spe-

cyficzne gatunkowo, a samą metodę jako skuteczną w ocenie zmienności genetycznej 

izolatów grzybów [45]. 
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5.2. Losowa amplifikacja polimorficznego DNA – technika RAPD 

Kolejną z metod różnicowania szczepów Candida spp. jest technika RAPD 
opierająca się na losowych polimorfizmach wielokrotnych. Technika ta również bazuje 
na reakcji PCR, w której amplifikowane mogą być fragmenty o nieznanej długości 
i sekwencji. Wykorzystywane są do tego krótkie startery (ok. 10 zasad azotowych), 
w dowolnej ilości, o losowym składzie nukleotydów [46]. Technika RAPD powinna 
być przeprowadzana w niskiej temperaturze anealingu (ok. 40°C), aby umożliwić 
skuteczną hybrydyzację sekwencji starterowych o nieznanej komplementarności do 
sekwencji docelowej. Po etapie amplifikacji, produkty uwidaczniane są w procesie 
elektroforezy tworząc charakterystyczne dla danego szczepu prążki. Bautista-Mu oz 
i wsp. w 2003 roku prowadzili badania mające na celu identyfikację Candida spp., 
przy wykorzystaniu metody molekularnej RAPD. W swoich analizach wykorzystali 
kombinacje 3 sekwencji starterowych (OPE-18, OPE-04, OPA-18). Zasadniczo w wy-
nikach zaobserwowano ten sam wzorzec molekularny w obrębie gatunku, a pasma 
monomorficzne były specyficzne dla C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. para-
psilosis, C. kefyr, C. lusitaniae, C. guilliermondii [47]. Wydajność tej metody może 
być różna w zależności od wykorzystanych starterów. W analizach prowadzonych 
przez Abdullach i wsp. w 2019 roku, można porównać efekty w zależności od użytej 
sekwencji starterowej. OPI-06 dla 21 izolatów Candida spp. wyprodukował 144 pasma, 
których masy cząsteczkowe mieściły się w zakresach 2700-100 pz oraz 24 prążki 
z pasmem monomorficznym umożliwiającym rozróżnienie C. guelliermondii. W tym 
samym badaniu starter OPL-05 pozwolił na wyprodukowanie 139 pasm z masami 
cząsteczkowymi od 2900 do 130 pz, przy czym przyporządkował gatunki do 5 różnych 
grup [48]. 

Technika RAPD jest jedną z najbardziej popularnych metod molekularnych wyko-
rzystywanych w diagnostyce mikologicznej. Oprócz możliwości identyfikacji gatunków 
Candida spp. oraz rozróżnienia szczepów w obrębie gatunku, swoje zastosowanie 
posiada również w badaniach epidemiologicznych, które stosuje się w przypadku 
grzybiczych zakażeń szpitalnych i określaniu ich transmisji [24]. 

5.3. Reakcja odwrotnej transkrypcji – technika RT PCR 

Reakcja odwrotnej transkrypcji umożliwia amplifikację sekwencji RNA. Ogólna 
zasada działania polega na przepisaniu wyjściowej sekwencji RNA na cDNA, w obec-
ności enzymu odwrotnej transkryptazy i polimerazy Taq. W pierwszym etapie reakcji 
jako produkt otrzymuje się produkt cDNA (hybrydę RNA-cDNA), a następnie w wyniku 
reakcji PCR uzyskujemy dwuniciowe cDNA [24]. Łańcuchowa reakcja polimerazy 
z odwrotną transkrypcją sprawdza się w wykrywaniu ekspresji każdego genu, w różno-
rodnych próbkach klinicznych. Analizy ekspresji genów ALS1 i ALS3, biorących 
udział w tworzeniu biofilmu Candida, przeprowadzili w 2016 roku Roudbarmoham-
madi i wsp. Procedura obejmowała ekstrakcję RNA z izolatów Candida, za pomocą 
odpowiednich odczynników przeprowadzenie odwrotnej transkrypcji, amplifikację 
dwuniciowego cDNA w termocyklerze, elektroforezę w celu wizualizacji wyników. 
Badania te wykazały ekspresję ALS1 u 75,3% izolatów oraz genu ALS3 u 77,2%. 
Ponadto wspólną ekspresję obu genów odnotowano w 73,5%, a 14,9% nie wykazywało 
aktywności żadnego z nich [49]. 

Technika RT-PCR to wysoce czuła metoda, która pozwala wykryć i analizować 
niewielkie ilości, czasem niewykrywalne, specyficznego RNA. 
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5.4. Łańcuchowa Reakcja Polimerazy w czasie rzeczywistym – Real Time 

PCR 

Kolejnym przykładem techniki molekularnej stosowanej w diagnostyce mikolo-

gicznej jest reakcja PCR z analizą w czasie rzeczywistym. Metoda ta, jest jedną z naj-

częściej stosowanych odmian łańcuchowej reakcji polimerazy. Umożliwia amplifi-

kację materiału genetycznego z jednoczesnym ilościowym pomiarem liczby kopii 

produktu na każdym etapie przeprowadzonej reakcji. Do takiej analizy wykorzystuje 

się startery i/lub sondy molekularne znakowane fluorescencyjnie. Najczęściej spoty-

kanymi barwnikami wykorzystywanymi w Real-Time PCR są: FAM (6-karboksylo-

fluoresceina), TET (tetrachloro-6-karboksylo-fluoresceina), VIC (nazwa zastrzeżona). 

Fluorochrom zostaje uwolniony z sondy do amplikonów, wykorzystując działanie poli-

merazy endonukleazowej, emitując tym samym światło. Sondy molekularne stosowane 

do tych analiz to krótkie oligonukleotydy znakowane fluorochromem na końcach 5’ 

i 3’. TaqMan to rodzaj sond zastosowanych w tej technice jako pierwszy, ale nadal 

bardzo popularny. Tego typu wgląd w kinetykę reakcji pozwala na przekalkulowanie 

ilości produktu już na starcie reakcji, co w innych odmianach PCR jest niemożliwe [50]. 

Reakcja Real-Time PCR daje możliwość zarówno detekcji, jak również identyfikacji 

określonego gatunku Candida spp., w zależności od zastosowanych starterów i sond. 

Do niedawna gatunek C. dubliniensis, ze względu na bliskie pokrewieństwo z C. albi-

cans był trudny do zidentyfikowania. Dzięki zaprojektowaniu specyficznej sondy 

molekularnej, dziś możliwe jest bezbłędne rozróżnienie tych dwóch gatunków [51]. 

Tego typu zabiegi, polegające na tworzeniu unikalnych sond i sekwencji starterowych, 

pozwalają na różnicowanie wielu innych gatunków Candida spp. Metoda ta, posiada 

również swoje zastosowanie w analizach ekspresji genów występujących w danym 

patogenie. Nailis i wsp. w swoich badaniach z 2006 roku wykorzystali Real-Time PCR 

do oceny aktywności genów potencjalnie zaangażowanych w procesy tworzenia bio-

filmu u C. albicans [52]. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele zestawów komer-

cyjnych umożliwiających detekcję patogenów grzybowych. Do tego typu analiz wyko-

rzystuje się gotowy zestaw mieszanin reakcyjnych, kontroli pozytywnych i wszystkich 

niezbędnych odczynników, pomijając etap samodzielnego projektowania sond i star-

terów. 

5.5. Polimorfizm długości powielonych fragmentów DNA – technika AFLP 

Innym przykładem technik z zakresu biologii molekularnej, która umożliwia ozna-

czanie śladowych ilości materiału genetycznego oraz jego mapowanie jest AFLP. 

Metoda ta w swoim działaniu stanowi połączenie RFLP i PCR, a także jest zwyczajowo 

nazywana „odciskiem palców”. W początkowym etapie procedury genomowe DNA 

poddaje się działaniu dwóch enzymów restrykcyjnych, różniących się częstotliwością 

rozpoznawania i przecinania miejsc restrykcyjnych. Powoduje to otrzymanie produktów 

o różnej długości, ale zasadniczo różnica ta nie przekracza 500 pz. W kolejnym etapie 

procedury, dzięki aktywności ligazy, oligonukleotydy adaptorowe (o długości 10-30 

nukleotydów) wiązane są do końców fragmentów restrykcyjnych, syntetyzując startery 

do PCR-AFLP. W ten sposób sekwencje starterowe cechują się komplementarnością 

wobec sekwencji adaptorów oraz samych miejsc restrykcyjnych [53]. Procedura na 

dalszym etapie obejmuje amplifikację PCR. W jej wyniku ilość uzyskanych ampli-

konów AFLP, w zależności od kombinacji endonukleaz, może być zmienna. Dalsza 
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analiza polega na rozdzieleniu otrzymanych produktów w żelu w procesie elektro-

forezy i porównaniu ich wzorów molekularnych. 

Technika AFLP wykorzystywana jest w ocenie różnorodności genetycznej, pozwa-

lając określić, czy dany polimorfizm może być wynikiem mutacji w obrębie miejsc 

restrykcyjnych, mutacji w ich pobliżu, insercji, czy delecji [24, 53]. Vatanshenassan 

i wsp. w 2020 roku przeprowadzili badania oceny typowania między innymi metodą 

AFLP na Candida auris. Dzięki wykorzystaniu tej techniki pogrupowano 96 izolatów 

danego gatunku na dwa główne klastry oraz 4 podklastry w ich obrębie. Autorzy okre-

ślili AFLP jako atrakcyjną cenowo i mniej czasochłonną w porównaniu do innych metod 

molekularnych. Jako problem wskazują głównie brak powtarzalności wyników [53]. 

5.6. Profile topnienia PCR – technika PCR MP 

Jedną z najnowszych modyfikacji metody RAPD jest zoptymalizowana technika 

profili topnienia – PCR MP. Do niedawna, swoje zastosowanie miała głównie w typo-

waniu genetycznym bakterii, ale aktualnie wykorzystywana jest na szerszą skalę. 

W celu różnicowania izolatów Candida, podczas amplifikacji PCR, stosowane są niskie 

temperatury denaturacji. Reakcja jest katalizowana przez ligazę. Procedura rozpoczyna 

się od strawienia genomowego DNA enzymem restrykcyjnym. Powstałe w ten sposób 

fragmenty restrykcyjne w kolejnym etapie ulegają procesowi ligacji syntetycznym 

adapterem. Następnie próbki poddawane są amplifikacji PCR. Obniżona początkowa 

temperatura denaturacji powoduje zmniejszenie liczby amplifikowanych fragmentów, 

a jednoniciowe DNA służy wtedy jako matryca do syntezy DNA. Dodatkowo, spadek 

temperatury umożliwia amplifikację fragmentów o różnej stabilności termicznej, 

począwszy od tych mniej stabilnych, których amplifikacja odbywa się w niskich 

temperaturach, kończąc na bardziej stabilnych amplifikowanych przy coraz wyższych 

stopniach Celsjusza [54]. Technikę PCR MP w swoich analizach zróżnicowania gene-

tycznego szczepów C. glabrata u biorców przeszczepów i pacjentów chirurgicznych 

wykorzystali między innymi Golas i wsp. Z badań 37 izolatów od 31 pacjentów zaob-

serwowano 8 różnych wzorów molekularnych, gdzie w dwóch przypadkach wzory 

były unikalne i niepowtarzalne u innych. Autorzy, wyniki otrzymane techniką PCR 

MP, porównywali również z metodą RAPD i analizą makroretsrykcji chromoso-

malnego DNA, otrzymując porównywalne rezultaty [55]. 

Technika PCR MP charakteryzuje się wyższą odtwarzalnością wyników i mocą 

dyskryminacyjną w porównaniu do RAPD. Istotną zaletą tej metody typowania, szcze-

gólnie blisko spokrewnionych gatunków, jest również możliwość zwiększenia liczby 

amplifikowanych fragmentów restrykcyjnych DNA, poprzez zwiększenie temperatury 

denaturacji PCR. PCR MP sprawdza się przy różnicowaniu blisko ze sobą powiązanych 

izolatów i z powodzeniem może być stosowana w badaniach epidemiologicznych [54]. 

6. Podsumowanie 

Wzrastająca ilość zakażeń grzybiczych powoduje chęć doskonalenia metod diagno-

stycznych. Efektywność technik klasycznych określana jest w granicach 70-85%, co 

oznacza, że pozostałe 15-30% ma szansę na prawidłową analizę z wykorzystaniem 

możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój biologii molekularnej. Niewątpliwą zaletą 

metod molekularnych jest większa ich czułość oraz krótszy czas oczekiwania na wynik. 

Do ograniczeń natomiast zalicza się brak standaryzacji i problem z zastosowaniem 
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w części laboratoriów diagnostycznych. Należy podkreślić, że sukces diagnostyki 

mikologicznej można osiągnąć w wyniku uzupełnienia metod konwencjonalnych 

metodami molekularnymi, obejmującymi analizy genomu grzybów. Badania zróżnico-

wania i pokrewieństwa genetycznego grzybów dają możliwość realnej oceny źródeł 

infekcji oraz umożliwiają wykrycie dróg ich przenoszenia. Uzyskane w ten sposób 

wyniki mogą mieć wpływ na decyzje związane z terapią kandydoz i pozwalają na 

podejmowanie odpowiednich kroków w związku z działaniami zmierzającymi do 

zapobiegania rozprzestrzenianiu się grzybów chorobotwórczych. Analizy genotypu 

oraz badanie ekspresji genów mogą być pomocne w ocenie zjadliwości określonych 

szczepów, co pozwoli na jeszcze skuteczniejszą walkę z kandydozą. 
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Molekularne różnicowanie szczepów Candida spp. jako nowoczesne narzędzie 

do walki z kandydozą 

Streszczenie  

Częstość występowania kandydoz jest znaczna, zwłaszcza w grupie osób predysponowanych do rozwoju 

zakażeń grzybiczych ze względu na uwarunkowania związane z istniejącymi chorobami podstawowymi, 

uwarunkowaniami klinicznymi oraz związanymi z przedłużającą się hospitalizacją. Najczęstszym czynni-

kiem etiologicznym wywołującym choroby na tle grzybiczym, są gatunki z rodzaju Candida spp. Niewąt-

pliwie związane jest to z dychotomią, jaką prezentują. Candida albicans, jak również gatunki NAC 

(Nonalbicans Candida) powszechnie występują w środowisku naturalnym, wchodząc również w skład 

mikrobiomu człowieka. Jednak niektóre gatunki, zwłaszcza w warunkach dysbiozy, mogą stanowić poważne 

zagrożenie chorobotwórcze. Zakażenia grzybicze stanowią istotny problem diagnostyczny i terapeutyczny 

ze względu na szereg przystosowań Candida spp. do kolonizacji tkanek, ich zmienność fenotypową i geno-

typową. Skuteczną walkę z tego typu zakażeniami może umożliwić poznanie wszelkich mechanizmów 

strukturalnych, funkcjonalnych i molekularnych, w tym badanie pokrewieństwa między gatunkami Candida 

spp. oraz analizy zmian w obrębie genomu danego gatunku. Pełen sukces diagnostyki mikologicznej można 

osiągnąć w wyniku uzupełnienia metod konwencjonalnych metodami molekularnymi. Analiza genotypowa 

pozwala na ocenę stopnia i ewentualnych dróg rozprzestrzeniania się gatunków Candida spp. Badanie 

pokrewieństwa pomiędzy gatunkami Candida spp. oraz analizy zmian w obrębie danego gatunku umożli-

wiają poznanie ich zróżnicowania, określenie skali rozprzestrzenienia gatunków o zróżnicowanej wrażliwości 

na antymykotyki, ułatwiając tym samym dobór odpowiedniego leczenia. Istota metod molekularnych dotyczy 

więc analiz polimorfizmu DNA grzybów. Metody genotypowania dostarczają wiele informacji na temat 

organizacji całego materiału genetycznego u różnych gatunków Candida spp. 

Celem pracy jest analiza technik stosowanych najczęściej w celu różnicowania poszczególnych szczepów 

Candida: techniki RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), RAPD (Random Amplification 

Polymorphism DNA), RT-PCR (Reverse Transcription), Real-Time PCR, AFLP (Amplified Fragment 

Length Polymorphism) oraz PCR MP (Melting Profile). 

Istotne jest również wykazanie związku pomiędzy wynikami badań molekularnych, a nowoczesnymi 

metodami mikroskopowymi, jak mikroskopia sił atomowych (AFM). Wyniki badań uzyskane przy wyko-

rzystaniu tych narzędzi umożliwiają dogłębną analizę zjawisk leżących u podstawy zdolności koloniza-

cyjnych Candida spp. Ocena własności nanomechanicznych, analiza sprężystości, sztywności i zdolności 

do przylegania do powierzchni (adhezji) mogą określać zdolności grzybów do kolonizacji tkanek czy 

elementów środowiska. Określenie zmian we własnościach nanomechanicznych żywych komórek może 

być źródłem informacji o przemianach zachodzących w ich strukturach pod wpływem działania czynników 

środowiskowych, immunologicznych i chemicznych. Dane te mogą mieć znaczenie ocenie wrażliwości 

Candida spp. na leki stosowane w eliminacji tego typu zakażeń.  

Słowa kluczowe: Candida spp., kandydoza, genotypowanie, RFLP, RAPD, RT-PCR, Real-Time PCR, 

AFLP, PCR MP 

Molecular differentiation of Candida spp. strains as a modern tool to fight against 

candidiasis 

Abstract  

The incidence of candidiasis is significant, especially in the group of people predisposed to the de-

velopment of fungal infections due to conditions related to the underlying diseases, clinical conditions and 

prolonged hospitalization. The most common etiological factor causing fungal diseases are species of the 

genus Candida spp. Undoubtedly, it is related to the dichotomy they present. Candida albicans, as well as 

NAC species (Nonalbicans Candida), are commonly found in the natural environment, and are also part of 

the human microbiome. However, some species, especially in conditions of dysbiosis, can pose a serious 

pathogenic threat. Fungal infections constitute a significant diagnostic and therapeutic problem due to 

a number of Candida spp. Adaptations to tissue colonization, as well as their phenotypic and genotypic 

variability. Effective fight against this type of infections may be possible thanks to the understanding of all 

structural, functional and molecular mechanisms, including the study of the relationship between Candida 

species and the analysis of changes within the genome of a given species. The full success of mycological 

diagnostics can be achieved by supplementing conventional methods with molecular methods. Genotypic 

analysis allows for the assessment of the degree and possible routes of spread of Candida spp species. The 

study of the relationship between Candida spp. Species and the analysis of changes within a given species 
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enable the identification of their diversity, determination of the spread of species with different sensitivity 

to antimycotics, thus facilitating the selection of appropriate treatment . Thus, the essence of molecular 

methods concerns the analysis of fungal DNA polymorphism. Genotyping methods provide a lot of 

information on the organization of all genetic material in different Candida spp species. The aim of the 

study is to analyze the techniques most often used to differentiate individual Candida strains: RFLP 

(Restriction Fragment Length Polymorphism) techniques, RAPD (Random Amplification Polymorphism 

DNA), RT-PCR (Reverse Transcription), Real-Time PCR, AFLP (Amplified Fragment Length 

Polymorphism) and PCR MP (Melting Profile). It is also important to demonstrate the relationship between 

the results of molecular tests and modern microscopic methods, such as atomic force microscopy (AFM). 

The test results obtained with the use of these tools enable an in-depth analysis of the phenomena 

underlying the colonization ability of Candida spp. The assessment of nanomechanical properties, the 

analysis of elasticity, stiffness and the ability to adhere to the surface (adhesion) can determine the ability 

of fungi to colonize tissues or elements of the environment. Determining changes in nanomechanical 

properties of living cells can be a source of information about changes taking place in their structures under 

the influence of environmental, immunological and chemical factors. These data may be of importance in 

assessing the susceptibility of Candida spp. To drugs used in the elimination of such infections.  

Keywords: Candida spp., candidiasis, genotyping, RFLP, RAPD, RT-PCR, Real-Time PCR, AFLP, PCR MP 
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Oporność wielolekowa w chorobach nowotworowych 

1. Wstęp 

Choroby nowotworowe rozwijają się w organizmie wskutek uszkodzeń materiału 

genetycznego komórki. Dzieje się tak na skutek ekspozycji komórki na czynniki 

uszkadzając DNA lub w wyniku zaburzenia procesów zapobiegających uszkodzeniom 

ale i procesów naprawczych. Wg Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health 

Organization) tylko w 2018 roku na choroby nowotworowe na całym świecie zacho-

rowało ponad 18 mln osób. Nowotwory złośliwe stanowią poważny i wciąż narastający 

problem zdrowotny również wśród polskiego społeczeństwa. W 2017 roku stwierdzono 

ponad 161 000 zachorowań na choroby onkologiczne [1]. Wg raportu Głównego Urzędu 

Statystycznego Zdrowie i ochrona zdrowia w 2019 roku najczęściej diagnozowano 

nowotwory narządów trawiennych (łącznie 31993 osoby), narządów płciowych (30767 

osób) oraz narządów oddechowych i klatki piersiowej (24346 przypadków). W 2017 

roku nowotwór sutka znalazł się na czwartym miejscu rankingu najczęściej występu-

jących nowotworów złośliwych [2]. Pomimo rosnącej świadomości na temat profilaktyki 

chorób nowotworowych, w praktyce korzystanie ze świadczeń medycznych mających 

na celu zapobieganie i/lub wczesne wykrycie zmian onkologicznych wciąż nie jest 

powszechne. Z badania mammograficznego w 2019 roku skorzystało 52% kobiet 

mieszkających w miastach i 45% kobiet zamieszkujących wsie [2]. Najliczniejszą 

grupę badanych stanowiły kobiety między 50.-60. rokiem życia (około 27%), kobiety 

z pozostałych grup wiekowych stanowiły mniej niż 10% wszystkich badanych [2].  

2. Oporność wielolekowa w wybranych nowotworach złośliwych 

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród Polek; 

w 2014 roku stanowił 22% ogółu zachorowań. Choroba ta stanowi drugą po raku płuca 

przyczynę zgonów nowotworowych wśród kobiet [3]. Wśród mężczyzn zachorowanie 

na raka piersi jest znacząco rzadsze – dotyczy około 130 przypadków rocznie [4]. Skala 

problemu oraz społeczno-ekonomiczne następstwa choroby przyczyniły się do zbadania 

i opisania czynników ryzyka predysponujących do zachorowania na nowotwory piersi. 

Do najistotniejszych należą m.in.: starszy wiek, nosicielstwo mutacji niektórych genów 

(przede wszystkim BRCA1 i BRCA2), rodzinne występowanie raka piersi, menarche 

we wczesnym wieku, menopauza w późnym wieku, długotrwała hormonalna terapia 

zastępcza, długotrwała antykoncepcja hormonalna, nadwaga i otyłość, ekspozycja na 
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działanie promieniowania jonizującego i niektóre łagodne choroby rozrostowe piersi 

(atypowa hiperplazja, przedinwazyjny rak zrazikowy piersi) [4].  

Jak podają dane z 2011 roku, rak jajnika jest drugim najczęściej występującym 

nowotworem narządów rodnych oraz odpowiada za największą ilość zgonów wśród 

nowotworów ginekologicznych [5]. Rak jajnika w skali roku diagnozowany jest na 

świecie u ok 239 000 pacjentów i odpowiada za ok 152 000 zgonów. Zachorowalność 

na nowotwór jajnika wynosi ok 11 przypadków na 100 000 osób co przekłada się na 

ponad 3000 nowych przypadków rocznie w Polsce [1]. Jest to spowodowane faktem, 

że rozwój nowotworu jest długo bezobjawowy co powoduje, że w znacznej większości 

przypadków jest on diagnozowany w nieuleczalnych, zaawansowanych stadiach. Rak 

jajnika zazwyczaj dobrze reaguje na opartą na taksynach i związkach platyny chemio-

terapię pierwszego rzutu w większości przypadków dochodzi jednak do powstania 

chemooporności i nawrotu choroby. 5-letnie przeżycie wynosi < 35% [6]. Zwiększenie 

szansy na rozwój raka jajnika jest uwarunkowane ilością owulacji w życiu kobiety. Jest 

to spowodowane drażniącym działaniem płynu pęcherzykowego zawierającego estro-

geny oraz przerwaniem ciągłości nabłonka jajnika podczas owulacji. Czynnikami 

zwiększającymi ryzyko rozwinięcia się nowotworu jajnika są: palenie papierosów, 

otyłość, endometrioza, starszy wiek, zespół Lynch, przechorowanie świnki, nakłucie 

jajnika podczas pobierania oocytów. Bardziej narażone są kobiety które nie mają dzieci 

lub takie u których pierwszy poród miał miejsce po 35 roku życie oraz przyjmujące 

leki stymulujące owulację [7].  

W 2017 roku nowotwór złośliwy jelita grubego stanowił 12% nowotworów złośli-

wych diagnozowanych u Polaków i 10% nowotworów złośliwych diagnozowanych 

u Polek [1]. Rak okrężnicy zlokalizowany jest najczęściej w esicy i odbytnicy [8]. 

Ponad połowa z tych nowotworów powstaje z polipów gruczolakowych jelita grubego 

[9], stąd tak istotne znaczenie profilaktycznej kolonoskopii, procedury zaliczanej do 

profilaktyki wtórnej, która umożliwia wykrycie i wczesne usunięcie zmian w obrębie 

błony śluzowej jelita grubego, co w istotny sposób przyczynia się do zmniejszenia za-

chorowalności na ten typ nowotworu. Ponadto w ramach tzw.: profilaktyki pierwotnej 

należy unikać czynników zwiększających ryzyko kancerogenezy. Oszacowano, że 

około 70% wszystkich przypadków zachorowań na złośliwe nowotwory jelita grubego 

można byłoby uniknąć dzięki racjonalnemu odżywianiu [10], stosowaniu diety ubogiej 

w produkty przetworzone, bogate w tłuszcze i chemiczne konserwanty. Rozwój nowo-

tworu w okrężnicy jest procesem długotrwałym, który nie manifestuje się szybko 

pojawiającymi się objawami klinicznymi. Leczenie nowotworu jelita grubego uzależ-

nione jest od stadium jego rozwoju i typu histopatologicznego. Niestety komórki raka 

jelita grubego charakteryzują się dużą opornością lekową i immunologiczną co wynika 

z faktu, że komórki nowotworowe pochodzące z komórek pełniących funkcje wydziel-

nicze i odtruwające tj.: hepatocyty, nefrony czy enterocyty, a także ich prawidłowe 

formy charakteryzują się występującą już a priori wielolekową opornością [11-14]. 

Z uwagi na wyjątkową biologię nowotworów okrężnicy należy zwrócić szczególną 

uwagę na rozwój oporności wielolekowej, aby zastosowane leczenie wykazywało 

wymierne efekty terapeutyczne.  

  



 

Oporność wielolekowa w chorobach nowotworowych 
 

65 

 

3. Oporność wielolekowa 

Oporność wielolekowa w chorobach nowotworowych (MDR – ang. multidrug resi-
stance) to zjawisko występowania mechanizmów oporności komórek zmienionych 
nowotworowo na zastosowane cytostatyki. Przymiotnik „wielolekowa” podkreśla 
istotny fakt: komórki nowotworowe są niewrażliwe na leki, które nie posiadają ani 
strukturalnego podobieństwa ani wspólnego molekularnego punktu uchwytu, czyli są 
oporne na więcej niż 2 rodzaje leków [15]. Prowadzi to w konsekwencji do niewrażli-
wości na zastosowane chemioterapeutyki o odmiennej strukturze chemicznej i różnym 
mechanizmie działania [16]. Wyróżnia się dwa rodzaje oporności wielolekowej: 
pierwotną (uwarunkowaną genetycznie) i wtórną.  

Pierwsza pojawia się jeszcze przed zastosowaniem leczenia, jest charakterystyczna 
dla nowotworów wątroby, jelita grubego i nadnerczy [17]; druga – jako efekt zasto-
sowanej farmakoterapii, pojawia się m.in.: w nowotworach nerek, jajnika, pęcherza 
moczowego oraz układu krwiotwórczego [15, 18].  

Znany jest również podział MDR wg lokalizacji komórkowej mechanizmów, które 
za nią odpowiadają: mechanizmy pozakomórkowe (zewnętrzne) koncentrują się głównie 
na zmniejszonej przepuszczalności barier jakimi mogą być m.in.: naczynia krwionośnie, 
przez co penetracja komórek chemioterapeutykiem jest utrudniona bądź niemożliwa. 
Drugi rodzaj mechanizmów – wewnątrzkomórkowe – związane są z odpowiedzią 
komórki na zastosowany lek, która może objawiać się m.in.: nasileniem procesów 
zmierzających do inaktywacji leku [19].  

Nowotwory z uwarunkowaną genetycznie lub nabytą wielolekoopornością stanowią 
poważny problem podczas ustalania toku leczenia, ponieważ korelują z niską lub 
brakiem efektywności zastosowanej farmakoterapii [15]. Za występowanie zjawiska 
MDR odpowiadają w dużej mierze białka błonowe z rodziny ABC (ATP – ang. binding 
cassette) [20]. Paradoksalnie, intensywny rozwój onkologii, dogłębne poznanie biologii 
nowotworów oraz ustalanie precyzyjnych standardów terapeutycznych przyczyniło się 
do umocnienia zjawiska MDR w komórkach nowotworowych, które poddawane coraz 
to agresywniejszym formom leczenia odpowiadają lepszym i efektywniejszym zjawi-
skiem wielolekooporności, czego konsekwencją jest wciąż wysoka liczba zgonów 
pacjentów onkologicznych [21].  

4. Białka uczestniczące w oporności wielolekowej 

W rozwoju MDR kluczowym mechanizmem jest zaburzenie transportu błonowego 
chemioterapeutyków, co skutkuje brakiem możliwości osiągnięcia terapeutycznego 
stężenia leku w komórce docelowej, nowotworowej. Zaburzony transport leku może 
wynikać ze zmian strukturalnych transporterów błonowych oraz z aktywnego usuwania 
substancji terapeutycznych. Zjawisko „wypompowywania” leku z komórki nazywa się 
tzw.: refluksem komórkowym [15]. Najbardziej istotnymi białkami warunkującymi 
rozwój MDR w komórkach nowotworowych są białka z rodziny ABC. Oprócz nich 
jednak na rozwój MDR w komórkach nowotworowych wpływ może mieć bardzo 
wiele czynników. 

5. Rola białek transportowych 

Białka z rodziny białek ABC stanowią strategiczne struktury transbłonowe w rozwoju 
wielolekooporności nowotworów. W budowie białek ABC wyróżnia się dwie domeny: 
region przezbłonowy MSD (ang. membrane spanning domain) oraz domenę NBD 
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(ang. nucleotide binding domain) wiążącą ATP [22, 23]. Domena MSD odpowiedzialna 
jest za transport przezbłonowy, natomiast domena NBD bierze udział w hydrolizie ATP.  

W ten sposób zapewnia energię niezbędną do zajścia transportu aktywnego. Wyróż-
niono siedem podrodzin białek ABC na podstawie różnic w sekwencji motywu C, 
elementu strukturalnego domeny NBD [24].  

Fizjologicznie białka z rodziny białek ABC odpowiadają za usuwanie toksycznych 
ksenobiotyków z wnętrza komórki, jednakże ich zwiększona ekspresja w komórkach 
nowotworowych generuje oporność tych komórek na stosowane chemioterapeutyki. 
Wśród rodziny białek ABC główną rolę w rozwoju zjawiska wielolekooporności 
w komórkach nowotworowych odgrywają: ABCB1, białko oporności wielolekowej 1 
MRP1 oraz białko oporności raka piersi BCRP (ang. breast cancer related protein) 
[25]. Charakterystyka wymienionych białek została zamieszczona w tabeli 1 i tabeli 2.  

Tabela 1. Krótka charakterystyka białek oporności wielolekowej w komórkach nowotworowych 

białko krótka 

charakte-

rystyka 

mechanizm działania 
w warunkach 

fizjologicznych 

mechanizm 

w MDR 

przykłady 

nowotwo-

rów 

litera-

tura 

białko oporności 

raka piersi 

(breast cancer 

resistant protein 

BCRP) 

podrodzina 
G białek 

ABC 

transporter 
ksenobiotyków (w tym 
chemioterapeutyków 
i toksyn); warunkuje 

prawidłowe 
funkcjonowanie barier: 

krew-mózg, krew-
jelito, krew-jądro oraz 
barierę łożyskową 

 

aktywne 
usuwanie 

chemiotera-
peutyków;  

rak stercza, 
piersi, nerek, 

płuca, 
endometrium 

[26-
29] 

ATP Binding 

Cassette 

Subfamily B 

Member 1 

(ABCB1) 

podrodzina 
B białek 
ABCB1 

transporter 
ksenobiotyków, 

białko odpowiedzialne 
za powstawanie barier 
przepuszczalności dla 
określonych związków 

 

aktywne 
usuwanie 

chemioterapeut
yku i/lub 
tworzenie 

nieprzepuszcza
lnej dla leku 

bariery  

nowotwory 
jajników, 

piersi, 
pęcherzyka 
żółciowego, 
okrężnicy, 
żołądka 

 

[15] 

białko oporności 

wielolekowej 1 

(multidrug 

resistance protein 

1, MRP1) 

podrodzina 
C białek 
ABCC 

transporter 
toksycznych 

metabolitów (m.in.: 
produktów oksydacji 

lipidów) 

aktywne 
usuwanie 

chemiotera-
peutyku  

rak pęcherza, 
okrężnicy, 
nerwiak 
płodowy, 

nowotwory 
piersi, 

prostaty, 
jajnika 

[30, 
31] 

Tabela 2. Białka MDR oraz ich specyfika substratowa 

białko lek literatura 

BCRP mitoksantron, doksorubicyna, daunorubicyna, metotreksat, topotekan, 
irynotekan, inhibitory kinazy tyrozynowej – imatynib i gefity 

[26, 27] 

MRP1 cytostatyki pochodzenia naturalnego – antracykliny, alkaloidy Vinca, 
taksoidy, a także irynotekan, metotreksat oraz związki metali ciężkich – 

arsenu i antymonu 

[29, 30] 

ABCB1 daunorubicyna, doksorubicyna, winblastyna, winkrystyna, aktynomycyna D, 
paklitaksel, etopozyd, tenipozyd 

[32] 
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Za występowanie MDR odpowiedzialne mogą być także białka nienależące do 
rodziny transporterów ABC jak np. LRP (ang. lung resistance-related protein) [33]. 
Jest to białko kodowane przez gen MVP zlokalizowany na krótkim ramieniu 16 
chromosomu [34]. Mechanizm działania LRP nie jest jeszcze dokładnie znany, 
natomiast najbardziej prawdopodobne jest, że głównym jego zadaniem jest transport 
leku do różnych struktur komórkowych np. lizosomów biorących udział w szlaku 
egzocytozy. W przeciwieństwie do transporterów błonowych (takich jak np. ABCB1) 
znajduje się ono głównie w cytoplazmie, ale też w porach jądrowych i błonie jądra 
komórkowego [33].  

LRP ulega ekspresji w prawidłowych tkankach np. komórkach nabłonka oskrzeli 
i hepatocytach wystawionych na działanie toksycznych ksenobiotyków. Wykazano 
natomiast zwiększone ilości LRP w komórkach raka oskrzeli, jajnika czy nerki. W tych 
komórkach zapewnia on odporność na cytostatyki np. doksorubicynę, winkrystynę czy 
melfalan [35].  

6. Rola białek enzymatycznych 

Enzym topoizomeraza II α-TopoIIa, jest przykładem białka docelowego dla wielu 
terapeutyków, którego modyfikacje wykształcają MDR w komórkach nowotworowych. 
Jest to enzym odgrywający istotną rolę w procesie replikacji DNA – powoduje two-
rzenie się superskrętów oraz formowanie się szkieletu nowych chromosomów [36]. 
Leki mogą hamować działanie enzymu Topolla na dwa sposoby, blokując tym samym 
replikacje i podziały komórkowe. Pierwsze tak zwane inhibitory typu ,,poison” takie 
jak doksorubicyna czy amsakryna stabilizują kompleks Topolla/DNA co uniemożliwia 
naprawę powstałych pęknięć (koniecznych w procesie replikacji), a w konsekwencji 
prowadzi do ich nagromadzenia i apoptozy komórki. Innym rozwiązaniem są katali-
tyczne inhibitory Topolla takie jak np. merbaron, które blokują jego aktywność enzyma-
tyczną [37]. Oporność na terapię skierowaną przeciwko enzymowi Topolla w komór-
kach nowotworowych może być powodowana różnymi czynnikami np.: modyfika-
cjami potranslacyjnymi wywołującymi zaburzenia funkcji cząsteczek enzymu albo 
mutacjami w genie kodującym enzym, co zmniejsza jego wrażliwość na inhibitory 
[38]. Przypadki MDR w chorobach nowotworowych spowodowane nieprawidłowym 
działanie Topolla zaobserwowano w nowotworach płuca czy pęcherza [37]. 

Kolejną cząsteczką odpowiedzialną za MDR w komórkach nowotworowych może 
być izoforma π białkowego enzymu S-transferazy glutationu – GSTP1 (ang. glutathione 
S-transferase P1) [39]. Odpowiada ona za zobojętnianie cząsteczek reaktywnych 
związków elektrofilowych. Enzym ten bierze udział w metabolizmie hormonów 
steroidowych oraz zapobiega uszkodzeniu kwasów nukleinowych chroniąc je przed 
produktami stresu oksydacyjnego [40]. W konsekwencji prowadzi do zmniejszenia 
wydajności terapii poprzez zwiększenie detoksykacji cytostatyków takich jak np. 
melfalan, cyklofosfamid, iperyt, chlorambucyl czy cisplatyna [41]. Izoformę π białka 
GSTP1 stwierdzono w nowotworach piersi, jąder, krtani czy stercza [39].  

7. Pozostałe czynniki warunkujące MDR 

Zjawisko MDR w komórkach nowotworowych może być wywołane przy udziale 
białek mających właściwości antyapoptotyczne. Jednym z takich białek jest np. CK18 
(cytokeratyna 18) białko cytoszkieletu komórek nabłonkowych [19]. Cytokeratyny 
odpowiadają w komórce za tworzenie sieci, które łączy ze sobą organella komórkowe 
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oraz tworzą ich cytoszkielet zapewniając im właściwą morfologię i kształt. W komór-
kach nowotworów charakteryzujących się MDR, wykazano zwiększony poziom eks-
presji CK18, co powoduje, że komórki te są odporne na działanie cytostatyków oddzia-
łujących na mikrotubule wrzeciona kariokinetycznego, do których należy np. taksol. 
Komórki takie wykazują też oporność na inne leki np. mitoksantron czy acetaminofen 
[42]. Podwyższoną ilość białka CK18 zaobserwowano w raku np. płuca, nerki czy 
piersi [19, 43].  

Kolejnym białkiem, które powoduje zaburzenia procesu apoptozy, a w konsekwencji 
może się przyczyniać do powstania wielolekoopornych chorób nowotworowych jest 
MT (metalotioneina) [44]. Białko to pełni w organizmie szereg funkcji: bierze udział 
w unieszkodliwianiu metali ciężkich, wspomaga pracę układu immunologicznego oraz 
zapewnia homeostazę pierwiastków śladowych. Reaguje też z reaktywnymi formami 
tlenu chroniąc DNA przed uszkodzeniem [45]. Zwiększona ilość MT powoduje opor-
ność komórek nowotworowych na niektóre chemioterapeutyki takie jak, np. bleomy-
cynę, doksorubicynę czy cisplatynę [46].  

Mechanizm w jaki MT powoduje wielolekooporność komórek nowotworowych nie 
jest dokładnie znany, wykazano jednak jego antyapoptotyczne właściwości przy wyko-
rzystaniu chemioterapii [44]. Zwiększone stężenie MT wykazano w licznych nowo-
tworach między innymi: piersi, jądra, płuca czy żołądka [47]. 

Istnieją badania wskazujące na warunkowanie MDR przez inne czynniki aniżeli 
wyżej wymienione białka. Ekspresja ABCB1 może być stymulowana także przez bodźce 
takie jak: cytokiny, chemioterapeutyki, szok termiczny, promieniowanie ultrafioletowe 
czy wolne rodniki [48]. 

8. Diagnostyka MDR 

Analizy oporności wielolekowej guzów dokonuje się zazwyczaj na podstawie 
badania ekspresji ABCB1 i MRP1. Wyniki badań mogą się znacznie różnić, ze względu 
na zastosowaną metodę oznaczenia i wyznaczenie nieprawidłowego progu wyniku 
[49]. W celu określenia typu MDR nowotworu, można wykonać test MTT (3-(4,5-
Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide), CD-DST (ang. collagen gel 
droplet-embedded culture drug sensitivity test) i HDRA (ang. histoculture drug 
response assay) [50]. Metodą, która może być przydatna w przyszłości jest analiza 
ceramidu glukozylu. U chorych na czerniaka i raka piersi wykrywano obecność tego 
markera przy nowotworach lekoopornych, a w przypadku nowotworów innych niż 
MDR już nie [51]. 

9. Konsekwencje terapeutyczne MDR u pacjenta z nowotworem 

Obecność podwyższonej aktywności ABCB1 w komórkach sprzyja niekorzystnym 
rokowaniom w przypadku ostrej białaczki szpikowej [52]. Zwiększona liczba komórek 
blastycznych z tym białkiem wiąże się z gorszą odpowiedzią na leczenie, szybszym 
nawrotem choroby i skróconym czasem przeżycia [53, 54]. W badaniu na kobietach 
z rakiem piersi zauważono słabszą reakcję na leczenie u pacjentek z wysokim poziomem 
ekspresji ABCB1 (17%) i silniejszą reakcję na leczenie u pacjentek z niskim poziomem 
ekspresji tego genu (68%) [55]. Wysoki poziom ekspresji ABCB1 zauważono także 
u chorych na drobnokomórkowego (80%) i niedrobnokomórkowego (100%) raka 
płuca [56]. Poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za MDR jest szansą na zwięk-
szenie efektywności leczenia, komfortu i przeżywalności pacjentów chorych na nowo-
twory niewrażliwe na standardowe metody leczenia.  
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Wykaz skrótów 

ABC – ATP-binding cassette transporter, białko mające kasetę wiążącą adenozyno-5′-trifosforan 

ABCB1 – ATP-Binding Cassette Subfamily B Member 1, pierwszy odkryty członek podrodziny 

B białek mających kasetę wiążącą adenozyno-5′-trifosforan 

ATP – adenozyno-5’-trifosforan  

BCRP – breast cancer resistant protein, białko oporności raka piersi 

BRCA1/BRCA2 – breast cancer 1/2 early onset, białka odgrywające kluczową rolę w procesie 

naprawy uszkodzeń DNA 

CK18 – cytokeratyna 18 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

GSTP1 – glutathione S-transferase P1, S-transferaza glutationowa P1 

LRP – lung resistance-related protein, białko oporności raka płuca 

MDR – multidrug resistance, oporność wielolekowa 

MRP1 – multidrug resistance protein 1, białko oporności wielolekowej MRP1 

MSD – membrane spanning domain, domena przezbłonowa 

MT – metalotioneina 

NBD – nucleotide binding domain, domena wiążąca nukleotyd 

WHO – World Health Organization, Światowa Organizacja Zdrowia  
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Oporność wielolekowa w chorobach nowotworowych 

Streszczenie 

Choroby nowotworowe stanowią jedno z najważniejszych wyzwań dla współczesnej medycyny, zarówno 

pod kątem diagnostycznym jak i terapeutycznym. Biologia nowotworów jest zagadnieniem wciąż nie do 

końca zbadanym. Jednym z najważniejszych czynników determinujących dobór strategii terapeutycznej 

jest oporność komórek nowotworowych na leki określana jako oporność wielolekowa nowotworów (ang.: 

multidrug resistance, MDR). Niejednokrotnie określony typ nowotworu posiada tzw. genetycznie uwarun-

kowaną oporność wielolekową, co na etapie ustalania strategii terapeutycznej wyklucza niektóre leki. 

W Polsce, mimo rosnącej świadomości i wiedzy na temat profilaktyki chorób nowotworowych, rak piersi 

jest najczęstszym nowotworem diagnozowanym wśród kobiet. Zaobserwowano, że pomimo dość wczesnej 

i skutecznej diagnostyki, efekty terapeutyczne bywają niezadowalające. Dzisiaj wiemy, że za część tych 

niepowodzeń może odpowiadać zjawisko oporności wielolekowej nowotworu. Obecnie poznanie tego 

mechanizmu wydaje się strategicznym punktem badań nad biologią nowotworów na drodze do ustalenie 

skutecznego programu leczenia. To miałoby swoje bezpośrednie przełożenie na lepszą jakość życia pacjen-

tów. Praca przeglądowa. 

Słowa kluczowe: oporność wielolekowa, rak piersi, transport błonowy 

Multidrug resistance in cancer diseases 

Abstract 

Cancer diseases are one of the most important challenges for modern medicine, both in terms of diagnostics 

and therapy. Cancer biology is an issue that is still not fully researched. The phenomenon that largely 

determines the choice of the right treatment method and, most importantly, its effects, is called multidrug 

resistance of tumors (MDR). The effectiveness of the applied therapy depends to a large extent on whether 

the tumor has developed resistance mechanisms to the drugs used. Often a specific type of cancer has the 

so-called genetically determined multidrug resistance, which at the very beginning of determining the type 

of treatment used excludes some therapeutic options. In Poland, despite the growing awareness and 
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knowledge of cancer prevention, breast cancer is the most common cancer diagnosed among women. It has 

been observed that despite relatively quick diagnosis, a key stage in the diagnostic and treatment process, 

and immediate treatment, the therapeutic effects are sometimes unsatisfactory. Today we know that the 

phenomenon of multidrug resistance of cancer may be responsible for some of the failures of anticancer 

treatment. Currently, understanding the mechanisms responsible for ineffective anti-cancer treatment 

seems to be a strategic point in research into cancer biology. This would enable an in-depth understanding 

of the neoplastic tissue change, determining its nature, and, consequently, establishing an effective 

treatment program that would be effective and economical. A certain diagnosis would eliminate lost time 

and resources devoted to treatment, which, due to the specific biology of the tumor, would never bring the 

desired result. Review article. 

Keywords: multidrug resistance, breast cancer, cell membrane transport 
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Wybrane rośliny o właściwościach genoprotekcyjnych 

1. Materiał genetyczny i jego ochrona  

Informacja zapisana w materiale genetycznym komórki ma kluczowe znaczenie dla 

wszystkich procesów przebiegających w organizmie człowieka. Kodujące odcinki 

DNA (geny) są matrycą, będącą punktem wyjścia w syntezie białek – zarówno struk-

turalnych, jak i enzymów regulujących procesy metaboliczne. Oznacza to, że dla 

przetrwania organizmu i zachowania stabilnej równowagi ustrojowej (homeostazy) 

niezbędna jest ochrona materiału genetycznego przed degradacją. Liczne czynniki 

środowiskowe, a także procesy chorobowe mogą przyczyniać się do uszkodzeń DNA. 

Mutacje mogą być punktowe (dotyczą poszczególnych genów) lub chromosomowe. 

Mogą mieć różny charakter – utraty części materiału (delecja), wstawienia niepra-

widłowej sekwencji (insercja), przemieszczenia (translokacja). Organizm posiada szereg 

procedur zapobiegających uszkodzeniom materiału genetycznego, a także możliwość 

uruchomienia procesów naprawczych. Nie wszystkie uszkodzenia (mutacje) muszą 

skutkować poważnymi konsekwencjami (zmiana sekwencji aminokwasów w syntety-

zowanym białku). Wymiana niektórych zasad azotowych w odcinkach kodujących 

białko może utrzymać niezmienny skład produktu (mutacja milcząca – bez konse-

kwencji). Za taki stan rzeczy odpowiada przede wszystkim fakt, że kod genetyczny jest 

co prawda jednoznaczny (każda trójka zasad koduje tylko jeden konkretny aminokwas), 

ale i zdegenerowany (ten sam aminokwas może być zdefiniowany przez różne trójki 

zasad). Uszkodzenia materiału genetycznego mogą polegać na zakłóceniach procesu 

kodowania, ale mogą być na tyle rozległe, że dochodzi do zniszczenia aparatu jądro-

wego komórki. Mutacja zmiany sensu pojawia się wtedy, kiedy trójka kodująca 

odczytywana przez „ramkę” po mutacji odpowiada za kodowanie innego aminokwasu. 

Możliwa jest też mutacja prowadząca do powstania trójki oznaczającej zatrzymanie 

transkrypcji (mutacja nonsensowna, sygnał stop). 

Rozległe uszkodzenia DNA, często będące następstwem wieloetapowych procesów, 

mogą być niemożliwe do naprawienia. Istnieje szereg mechanizmów zabezpiecza-

jących przed konsekwencjami pojawienia się nienaprawialnych uszkodzeń materiału 

genetycznego, do takich strażników genomu należy białko p53. Jeżeli komórka dozna 

poważnych uszkodzeń i wykazuje cechy transformacji nowotworowej uruchamiana 

jest procedura apoptozy, śmierci komórki dla dobra całego organizmu. Komórka, która 

nie uległa apoptozie może dać początek złośliwej zmianie nowotworowej. 

Do czynników zewnętrznych, które przyczyniają się do poważnych zaburzeń 

w funkcjonowaniu komórki zaliczyć można wolne rodniki. Są to cząsteczki zawierające 

niesparowany elektron. Charakteryzują się wysoką aktywnością chemiczną, a przemiany, 

w których biorą udział, mają często charakter lawinowy (reakcja łańcuchowa). Wolne 

rodniki jako czynniki utleniające powodują zmiany właściwości białek strukturalnych, 
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wpływają negatywnie na aktywność enzymów. Przyczynia się to do przyspieszenia 

procesów starzenia się organizmu, jest też podłożem wielu chorób cywilizacyjnych. 

Negatywne zmiany w zakresie składu materiału genetycznego, upośledzenie funkcji 

mechanizmów naprawczych, czy zakłócenie procesu apoptozy (programowalnej śmierci 

komórki) leżą u podstaw procesów nowotworowych. 

Z uwagi na kluczowe znaczenie wolnych rodników w procesie niekorzystnej 

oksydacji (utleniania) lipidów błon komórkowych, jak i generowania uszkodzeń DNA, 

istotnym czynnikiem prewencji jest działanie antyoksydacyjne (przeciwutleniające).  

Jedną z najważniejszych strategii zapobiegania nowotworom oraz, do pewnego 

stopnia, także ich zwalczania, jest wymiatanie wolnych rodników, zapobieganie lawi-

nowemu utlenianiu przez nie różnych struktur organizmu. Czynniki wewnętrze, które 

zwalczają wolne rodniki to: glutation, układ tioredoksyna-reduktaza tioredoksyny, 

dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza i peroksydazy. 

Przykładem kolejnego czynnika pronowotworowego pochodzenia zewnętrznego 

(czynnik egzogenny) jest tworzenie się dimerów zasad pirymidynowych pod wpływem 

UV-A. Zjawisko to stanowi podstawę nowotworów skóry, w tym najgroźniejszego 

z nich – czerniaka. W aspekcie cywilizacyjnym bardzo istotnym czynnikiem jest 

narażenie na kancerogeny. Substancje te mogą uszkadzać nić DNA, wbudowywać się 

do DNA, czy tworzyć nieprawidłowe połączenia między DNA a białkiem.  

Aktywność wygaszania wolnych rodników posiadają m.in. związki polifenolowe, 

występujące w roślinach. Są one obecne zarówno w gatunkach o znaczeniu kulinarnym 

(warzywa, owoce, rośliny przyprawowe), jak i o znaczeniu farmaceutycznym i kosme-

tycznym (surowce roślinne). Należą do nich: flawonoidy, kwasy fenolowe, antocyjany, 

garbniki. Należy mieć jednak na uwadze istotne ograniczenie – w pewnych warunkach 

(obecność jonów Fe, Cu) przeciwutleniacze mogą działać jak utleniacze i nasilać 

uszkodzenia materiału genetycznego. Z drugiej strony, indukcja takiego procesu 

w komórkach nowotworowych odpowiedzialna jest za cytotoksyczność i jest korzystna 

z punktu widzenia terapii przeciwnowotworowej  

W tradycyjnej medycynie wielu krajów, opartej na surowcach naturalnych spotyka 

się wiele surowców roślinnych i przetworów z nich pozyskiwanych, o wysokiej 

zawartości substancji czynnych, należących do związków fenolowych. Związki te 

łączy występowanie grup fenolowych (grup -OH związanych bezpośrednio z układem 

aromatycznym). Nazwa „polifenole” sugeruje występowanie tych grup funkcyjnych 

w liczbie przekraczającej dwa. Do związków o trzech grupach fenolowych należy 

pirogalol i jego kwasowa pochodna, rozpowszechniony w przyrodzie kwas galusowy. 

Detoksykacja jest kolejnym mechanizmem działania genoprotekcyjnego surowców 

roślinnych. Proces ten prowadzi do przyspieszonego usuwania ksenobiotyków (sub-

stancji obcych) z organizmu. W eliminacji tych substancji biorą udział izoenzymy 

cytochromu p450. Metabolizm usuwania ksenobiotyków jest dwuetapowy. Reakcje 

I fazy zmierzają do zmiany struktury substancji tak, by była ona łatwa do wydalenia 

(nadanie jej hydrofilności, wprowadzenie do cząsteczki elementów budowy pozwala-

jących na sprzęgnięcie jej z glutationem, kwasem glukuronowym, czy siarkowym). 

W drugiej fazie dochodzi do wspomnianego sprzęgnięcia, co skutkuje usprawnieniem 

procesu wydalania substancji obcej, jest ona rozpuszczalna we krwi (i w konsekwencji – 

w moczu). W procesie detoksykacji duże znaczenie ma transferaza glutationowa (GST), 

która odgrywa dużą rolę w procesie naprawy zniszczeń dokonanych przez wolne 
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rodniki. Kancerogeny nie są toksynami o działaniu progowym (nie ma bezpiecznego 

minimalnego stężenia). Zagrożenie transformacją nowotworową określa się w oparciu 

o prawdopodobieństwo – jednostkowe ryzyko pojawienia się zmiany, które wzrasta 

wraz z wydłużającym się czasem przebywania kancerogenu w organizmie. Stąd szybkie 

i skuteczne usunięcie takiej substancji ma duże znaczenie dla profilaktyki przeciw-

nowotworowej. 

Naprawa DNA możliwa jest dzięki aktywności specyficznych enzymów, jest to 

możliwe w przypadku mniej znaczących uszkodzeń. drobnych usterek.  

2. Surowce roślinne i ich składniki czynne – aktywność wobec komórek 

nowotworowych i komórek prawidłowych 

Badania aktywności genoprotekcyjnej surowców roślinnych i ich składników czyn-

nych prowadzone są zwykle podobnie, jak w przypadku innych kierunków działania, 

według schematu, kolejno: badania in vitro, badania in vivo, badania kliniczne. Na 

podstawie danych dostępnych w piśmiennictwie naukowym można wywnioskować, że 

główne kierunki poszukiwań koncentrują się na poszukiwaniu związków zdolnych do 

ochrony DNA, usprawnienia detoksykacji, indukcji naprawy DNA, ale też działania 

cytotoksycznego wobec komórek nowotworowych. Badania prowadzi się według 

dwóch modeli: nowotworowym (na komórkach nowotworowych) i nienowotworowym 

(z użyciem komórek prawidłowych). Rozszerzenie zakresu badań na modele nowotwo-

rowe i nienowotworowe jest uzasadnione, gdyż od substancji o właściwościach geno-

protekcyjnych oczekuje się działania cytotoksycznego ale tylko wobec komórek nowo-

tworowych. Wobec komórek prawidłowych, badana substancja powinna wykazywać 

raczej działanie ochronne (stabilizacja błony komórkowej, ochrona DNA, nasilenie usu-

wania ksenobiotyków). Szeroko rozumiane właściwości genoprotekcyjne są przedmio-

tem publikacji naukowych, zarówno o charakterze oryginalnym, jak i poglądowym [1]. 

Wielu gatunkom dostarczającym ważnych surowców roslinnych, w tym gatunkom 

egzotycznym, przypisuje się właściwości genotoksyczne. Są one obecnie przedmiotem 

szeroko prowadzonych badań o charakterze interdyscyplinarnym.  

W niniejszej pracy zebrano i scharakteryzowano wybrane gatunki roślin oraz grzy-

bów które są stosowane w tradycyjnej medycynie wielu krajów, jako produkty lecznicze 

o innym profilu działania, niż aktywność genoprotekcyjna.  

Badania dotyczące właściwości genoprotekcyjnych dotyczą głównie surowców po-

zyskiwanych z roślin wyższych, ale coraz częściej dotyczą one aktywności substancji 

obecnych w owocnikach grzybów, nie będących według kryteriów taksonomicznych, 

organizmami roślinnymi. 

Takim przykładem może być pieczarka dwuzarodnikowa (Agaricus bisporus (J.E. 

Lange Imbach)) – jeden z ważniejszych grzybów o znaczeniu gospodarczym. W jej 

owocnikach stwierdzono obecność wrażliwego na temperaturę białka (ciepłolabilnego) 

będącego enzymem – tyrozynazą. Właściwości genoprotekcyjne tego białka wykazano 

w badaniu z użyciem komórek Raji (linii komórkowej chłoniaka Burkitta ATCC CCL-

86) wobec nadtlenku wodoru (H2O2) jako czynnika indukującego uszkodzenia DNA. 

Zaobserwowano enzymatyczną hydroksylację tyrozyny do DOPA (dihydroksyfenylo-

alaniny), a następnie przekształcanie DOPA w dopachinon (produkt utleniania). 

Powstawanie tego rodzaju produktów jest jednym z elementów mechanizmu obrony 

komórki przed oksydacją [2]. Podobne rezultaty uzyskano w badaniach nad innymi 
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grzybami: Lentinula edodes (twardnik japoński) i Ganoderma lucidum (lakownica 

żółtawa), mechanizm działania wyciągów z tych grzybów nie został wyjaśniony [3]. 

Wśród roślin wyższych, którym przypisuje się właściwości genoprotekcyjne na 

uwagę zasługuje cebula zwyczajna (Allium cepa L.). Gatunek ten jest przedmiotem 

badań z uwagi na zawartość nie tylko lotnych związków siarkowych, ale i flawonoidów 

(np. kwercetyny i jej glikozydów). Ekstrakt octanowy z cebuli zwyczajnej hamował 

u zwierząt doświadczalnych enzym, syntazę kwasów tłuszczowych (FAS) i indukował 

apoptozę w komórkach zależnego od FAS ludzkiego raka piersi (MDA-MB-231). 

Wyciąg hamował również kumulację tłuszczu podczas różnicowania się adypocytów 

3T3-L1, co również powiązano z inhibicją aktywności FAS wewnątrz komórek. Uzy-

skane wyniki badań wskazują, że substancje czynne w wyciągu z cebuli mogą odgry-

wać prewencyjną rolę w schorzeniach nowotworowych skojarzonych z otyłością [4]. 

Z kwiatów cebuli zwyczajnej wyekstrahowano kilka związków flawonoidowych nale-

żących głównie do flawonoli [5, 6]. Wyciąg zawierający te substancje hamował, 

w sposób zależny od dawki, wzrost komórek AGS (ludzkiego gruczolakoraka żołądka). 

Wykazano, że składniki wyciągu regulują ekspresję białka p53 – strażnika genomu, 

w konsekwencji – indukcję białka Bax, nasilającego apoptozę [5]. Wyciągi z triploidal-

nej odmiany cebuli (Allium x cornutum Clement ex Visani, 1842) jak i tradycyjnie 

stosowanych odmian uprawowych, wykazywały wysoką aktywność antyoksydacyjną, 

hamowały proliferację komórek nowotworowych linii: HeLa (rak szyjki macicy), 

HCT116 (rak jelita grubego), U2OS (kostniakomięsak) [6, 7]. Potencjalnie chemopre-

wencyjne działanie posiadają także pochodne furanu i ester metylowy kwasy ferulo-

wego, które wyizolowano z tkanek zielonej cebuli [8]. Badania nad aktywnością prze-

ciwnowotworową wobec nowotworu piersi prowadzono także na myszach BALB/c, 

którym podawano sok z cebuli przez 3 tygodnie. Zaobserwowano zmniejszenie masy 

guzów, obniżenie stężenia cytokin: IFN-gamma (interferonu-gamma) i interleukiny IL-4 

[9]. 

Wśród innych roślin warzywnych, których spożywanie może mieć znaczenie 

w zapobieganiu schorzeniom wynikającym z uszkodzenia materiału genetycznego 

ważne miejsce zajmuje kapusta warzywna (Brassica oleracea L.). Odmiany uprawowe 

B. oleracea zawierają glikozyd izotiocyjanianowy (glukozynolat) o nazwie gluko-

brassycyna. W uszkodzonych pędach (np. w wyniku rozdrobnienia) pod wpływem 

enzymu mirozynazy dochodzi do przekształcenia (hydrolizy z przegrupowaniem) glu-

kobrassycyny do indolo-3-karbinolu. Substancja ta jest przedmiotem licznych badań 

potwierdzających jej działanie przeciwnowotworowe (o złożonym, wielokierunkowym 

mechanizmie działania) [10-12]. Według danych naukowych indolo-3-karbinol wyka-

zywał wpływ na metabolizm estrogenu i tym samym pośrednio wpływał hamująco na 

rozwój spontanicznych nowotworów estrogenozależnych u myszy SW (Swiss Webster) 

i C3H/OuJ. Zaobserwowano zdolność indolo-3-karbinolu do nasilania metabolizmu 

estrogenu na drodze hydroksylacji, co przyczyniało się do redukcji liczby incydentów 

nowotworowych u badanych zwierząt doświadczalnych [13]. Skuteczność przeciw-

nowotworowa indolo-3-karbinolu była potwierdzona także w badaniach klinicznych 

kontrolowanych placebo z udziałem pacjentek z potwierdzoną śródnabłonkową 

neoplazją szyjki macicy (CIN) [14]. Indolo-3-karbinol może być skutecznym środkiem 

w walce z nowotworami stercza, gdyż hamuje wzrost komórek (PC3), blokuje cykl 

komórkowy, nasila apoptozę. Aktywność indolo-3-karbinolu dotyczy oddziaływania 
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na czynnik jądrowy κ-B, blokady szlaku sygnałowego związanego z kinazą Akt i regu-

lacji ekspresji genów w komórkach nowotworowych stercza [15].  

Bogatym źródłem polifenoli, a także składników odżywczych są młode pędy 

jęczmienia Hordeum vulgare L. (zielony jęczmień). Przedmiotem badań były zarówno 

zmielone części nadziemne oraz sok pozyskiwany z pędów. Według danych obydwa 

rodzaje przetworów hamowały proliferację komórek linii LS180 (gruczolakoraka jelita 

grubego) i HT-29 (raka okrężnicy). Jednak tylko ekstrakt z soku z jęczmienia wyka-

zywał efekt zależny od dawki [16]. Analogicznych obserwacji dokonano w stosunku 

do komórek linii nowotworu płuca A549 [17], a także wobec kilku typów komórek 

białaczkowych [18]. Wyraźnie zaznaczony efekt synergistyczny w zakresie hamowania 

proliferacji komórek nowotworu jelita grubego zaobserwowano przy podawaniu wy-

ciągu z wysuszonego soku jęczmienia wraz z wodnym wyciągiem z zielenicy Chlorella 

pyrenoidosa Chick, obecnie funkcjonującej pod nazwą Auxenochlorella pyrenoidosa 

(H. Chick) Molinari & Calvo-Perez [19].  

Wiele gatunków roślin stosowanych jako przyprawowy to przedstawiciele rodziny 

Lamiaceae (jasnotowate), które obok olejku eterycznego charakteryzującego się specy-

ficznym zapachem, zawierają także nielotne związki, głównie polifenole i diterpeny. 

Olejek eteryczny z dwóch gatunków rodzaju Thymus L.: T. linearis Benth i T. serpyllum 

L. (macierzanka piaskowa) był przedmiotem badań działania cytotoksycznego wobec 

komórek MCF-7 (rak piersi), LNCaP (adrogenowrażliwy gruczolakorak stercza) 

i NIH-3T3 (komórki mysich embrionalnych fibroblastów). Szczególnie silnym działa-

niem charakteryzował się olejek z T. serpyllum zawierający głównie: karwakrol,  

o-cymen, α-terpineol, α-pinen i β-kariofilen [20]. Olejek eteryczny innego gatunku 

tymianku – Thymus revolutus C lak jako mieszanina głównie p-cymenu, α-terpinenu 

okazał się skutecznym środkiem cytotoksycznym wobec komórek linii Hep G2 (rak 

wątroby), w mniejszych stężeniach wykazującym działanie cytoprotekcyjne [21]. 

Składniki olejku wykazywały także działanie cytotoksyczne wobec komórek H1299 

(nie drobnokomórkowego raka płuc), największy stopień uszkodzenia błony komór-

kowej zaobserwowano w komórkach A431 (kolczystokomórkowy nabłonkowy rak 

skóry), a największe uszkodzenia DNA w komórkach A549 (rak płuca) [22]. 

W wyciągu wodnym z liści szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.) zidentyfikowano 

zarówno związki o znaczeniu odżywczym (aminokwasy, nienasycone kwasy tłuszczo-

we), a także olejek eteryczny czy polifenole (flawonoidy i fenolokwasy) warunkujące 

aktywność przeciwutleniającą [23]. Wyciąg ten wykazywał działanie przeciwbakte-

ryjne i przeciwgrzybicze, a także cytotoksyczne wobec komórek linii MDA-MB-231 

(gruczolakoraka piersi) [23]. Metanolowy wyciąg z liści szałwii, jak i pojedyncze jego 

składniki (flawonoid: luteina i diterpen – karnozol) wykazywały działanie cytotok-

syczne wobec linii komórkowych Hep G2, A549. Mechanizm działania opierał się na 

hamowaniu szlaku sygnałowego związanego z białkiem STAT3 (przekaźnik sygnału 

i aktywator transkrypcji) [24]. Manool – związek o budowie diterpenowej, występujący 

w szałwii, wykazywał selektywną aktywność cytotoksyczną wobec komórek HeLa 

i U343 (glejak) [25]. Olejek eteryczny sycylijskiej populacji S. officinalis i jego główne 

składniki: α-tujon, 1,8-cyneol (eukaliptol) i kamfora hamowały rozwój komórek gru-

czolaków jelita grubego: Caco-2, HT-29, HCT-116 [26]. W kręgu zainteresowania 

badaczy była też skuteczność i bezpieczeństwo stosowania wyciągów z szałwii lekar-

skiej w uderzeniach gorąca, towarzyszącym terapii antyadrogenowej nowotworów 
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złośliwych gruczołu krokowego [27]. Wyciąg (niezawierający tujonu) podawano 

pacjentom doustnie, trzy razy na dobę. Ocenie podlegała skuteczność (zmniejszenie 

epizodów uderzeń gorąca), subiektywne odczuwanie efektów niepożądanych oraz 

poprawa jakości życia. Wyciąg okazał się skuteczny, ale nie raportowano subiektywnej 

poprawy jakości życia pacjentów objętych badaniem [27]. Potwierdzono, że aktywność 

przeciwnowotworowa wyciągów z szałwii lekarskiej związana jest z obecnością 

związków triterpenowych, kwasu ursolowego i pimolowego [28]. Aktywność przeciw-

utleniająca, cytotoksyczna i immunomodulująca wiążą się prawdopodobnie z obecnością 

związków terpenoidowych (kwasu betulinowego i kwasu karnozowego) w wyciągach 

z ziela rozmarynu [24, 29].  

Działanie ochronne na DNA wykazuje także olejek rozmarynowy. Frakcja lotna 

ziela rozmarynu znamiennie statystycznie zmniejszała stopień uszkodzeń DNA 

w szczurzych hepatocytach indukowanych czynnikami genotoksycznymi, działającymi 

na drodze generowania stresu oksydacyjnego. Jako czynniki uszkadzające DNA 

zastosowano H2O2, błękit metylenowy wzbudzany światłem widzialnym, DMNQ (2,3-

dimetoksy-1,4-naftochinon). Aktywność przeciwutleniająca olejku rozmarynowego 

została oznaczona metodą z rodnikiem DPPH [29]. Olejek rozmarynowy oraz karwa-

krol – główny składnik olejku tymiankowego były przedmiotem badań w kierunku ich 

działania cytotoksycznego, ochronnego wobec DNA, proapoptotycznego na komórki 

Hep G2 (rak wątroby), a także wobec hepatocytów izolowanych od szczurów Sprague-

Dawley (SD). Uszkodzenia DNA indukowano nadtlenkiem wodoru i DMNQ [30, 31]. 

Podobnych obserwacji dostarczyły badania nad pojedynczymi składnikami olejków 

eterycznych – karwakrolem i tymolem, które należą do monoterpenów fenolowych [31].  

Nadtlenek wodoru jest jedną z substancji stosowanych w celu uzyskania doświad-

czalnych uszkodzeń DNA, nie jest jednak czynnikiem oddziałującym bezpośrednio na 

DNA, powoduje powstawanie pojedynczych nici (ssDNA) generując bardzo agresywny 

oksydacyjnie rodnik hydroksylowy (który wiąże się z DNA). Mechanizm działania 

DMNQ jako substancji generującej uszkodzenia DNA opiera się na dwóch zjawiskach: 

przyłączania grup arylowych do fragmentów biocząsteczek, generowaniu rodnika 

semichinonowego. W efekcie powstają rodniki ponadtlenkowe, które niszczą materiał 

genetyczny. Składnikami badanego olejku eterycznego z ziela rozmarynu były:  

1,8-cyneol, α-pinen, kamfora, p-cymen, kamfen, β-pinen i borneol [30].  

Olejek eteryczny z wyekstrahowany z ziela rozmarynu pochodzącego z regionu 

Mascara (Algieria) zawierał głównie: kamforę, werbenon, borneol i eukaliptol. Był on 

przedmiotem oceny aktywności ochronnej wobec DNA. Modelem badawczym był 

plazmid pBR322 poddany oksydacji tlenkiem wodoru w stężeniu 2,5 mM i UV. Olejek 

rozmarynowy w niewielkim stopniu hamował uszkodzenia DNA (powstawanie formy 

jednoniciowej) [32].  

Wśród roślin przyprawowych także gatunki należące do rodzaju Origanum L. 

zawierają substancje o silnym działaniu przeciwutleniającym, które mogą wywierać 

efekt genoprotekcyjny [33]. Jako narzędzie zastosowanie znalazła metoda z użyciem 

podwójnej nici DNA poddanej stresowi oksydacyjnemu (generowanemu przez rodnik 

hydroksylowy). Utlenione pochodne guaniny, jak 8-okso-7,8-dihydro-2’-deoksyguano-

zyna są uznawane za wskaźnik uszkodzenia oksydacyjnego DNA, mogą brać udział 

w mutacjach, gdyż wykazują tendencję do tworzenia par z adeniną. Wyciąg etanolowo-

wodny z z liści lebiodki pospolitej (Origanum vulgare L.) chronił guaninę przed 
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przemianą w 8-hydroksyguaninę [33]. Działanie antyoksydacyjne, w efekcie, potencjal-

nie przeciwnowotworowe, wykazywały polifenole obecne w innym gatunku – lebiodce 

kreteńskiej (Origanum onites L.), który zawierał głównie, linalol, karwakrol i tymol. 

Zaobserwowano działanie cytotoksyczne olejku, które było mniejsze niż dla tymolu 

i karwakrolu. [34]. 

Interesujących wyników badań dostarcza praca hinduskich autorów, dotycząca 

aktywności genoprotekcyjnej olejku z jednego z gatunków bazylii – Ocimum sanctum 

L (bazylia azjatycka) [35]. Prace prowadzono zarówno w modelu in vitro (z użyciem 

populacji ludzkich limfocytów) jak i in vivo (badaną substancję podawano szczurom 

doustnie). Przedmiotem analizy była ocena aktywności olejku eterycznego z O. sanctum 

w zapobieganiu genotoksycznym efektom działania pestycydu o nazwie chlorpyrifos. 

Jest to insektycyd, obecnie niestosowany w większości krajów. Stosowany bywa 

jednak w niektórych krajach rozwijających się. Do oceny działania gentoprotekcyjnego 

wzięto pod uwagę abberacje chromosomowe, zmianę indeksu mitotycznego przyjęto 

za wskaźnik cytotoksyczności. Wyniki badań potwierdziły aktywność genprotekcyjną 

olejku z O. sanctum zarówno in vitro, jak i in vivo [35]. 

Aktywność cytotoksyczna została również określona dla wyciągu wodno-etano-

lowego (1:1) z liści melisy lekarskiej wobec komórek HCT-116 (raka jelita grubego). 

Wyciąg hamował proliferację komórek, w teście z MTT (bromek 3-(4,5-dimetylo-

tiazolo-2-yl)-2,5-difenylotetrazolium), pozwalającym na ocenę podziału i przeżycia 

komórek. Uzyskane wyniki wskazują, że wyciąg alkoholowo-wodny z liścia melisy, 

zawierający wysoką zawartość kwasu rozmarynowego wykazuje działanie cytotok-

syczne wobec komórek HCT-116, w znaczący sposób zmniejsza liczbę komórek 

w relatywnie krótkim czasie [36].  

3. Podsumowanie  

Uszkodzenia materiału genetycznego mogą mieć daleko idące konsekwencje. 

Działania zmierzające do jego ochrony są jedną ze strategii profilaktyki chorób cywili-

zacyjnych, np. nowotworowych. Aktywność wielu substancji roślinnych może wpływać 

korzystnie na stabilność materiału genetycznego. Efekt ten jest związany z różnymi 

mechanizami działania, z których neutralizacja wolnych rodników jest prawdopodobnie 

jednym z najskuteczniejszych. Rośliny określane jako genoprotekcyjne są zróżnicowaną 

grupą pod względem zawartości składników czynnych. Są to niekiedy rośliny egzo-

tyczne, stosowane w tradycyjnej medycynie krajów, w których występują w stanie 

naturalnym. Analiza doniesień piśmiennictwa pozwala na stwierdzenie, że rośliny 

o właściwościach genoprotekcyjnych to także często znane i powszechnie stosowane 

gatunki. Wśród nich spotykane są rośliny warzywne i przyprawowe. Dlasze badania 

nad aktywnością surowców roślinnych i ich składników chemicznych mogą dostarczyć 

kolejnych argumentów za stosowaniem tych produktów w prewencji schorzeń, o często 

poważnym przebiegu. 
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Wybrane rośliny o właściwościach genoprotekcyjnych 

Streszczenie  

Wśród przyczyn cywilizacyjnych wymienia się uszkodzenia materiału genetycznego, spowodowane m.in. 

aktywnością wolnych rodników. Nie jest to jedyny czynnik zakłócający funkcjonowanie komórki, mecha-

nizmy uszkodzeń są bardziej złożone i niekiedy nie w pełni poznane. Identyfikacja możliwych dróg uszko-

dzeń materiału genetycznego inspiruje do poszukiwań sposóbów ich zapobiegania. Wiele surowców 

roślinnych stosowanych w tradycyjnej medycynie różnych regionów świata znajduje zastosowanie jako 

środki stosowane w profilaktyce, a nawet leczeniu chorób nowotworowych. Niektóre z nich w złożony 

sposób wpływają na podniesienie wytrzymałości i odporności organizmu, także na schorzenia spowodo-

wane niszczeniem DNA. Liczne obecnie prowadzone badania dotyczące surowców roślinnych, wskazuje 

na zainteresowanie próbami wyjaśnienia mechanizmów działania określanych jako genoprotekcyjne. Praca 

ma charakter przeglądowy, dokonano w niej analizy dostępnych w piśmiennictwie naukowym danych, 

z uwzględnieniem modelu badawczego, mechanizmu działania i uzyskanych wyników. Na podstawie 

przedstawionych przykładów można uznać, że surowce roslinne oraz grzybowe, jak i związki z nich izolo-

wane cechuje silna aktywność biologiczna, co pozwala na traktowanie ich jako potencjalne czynniki tera-

peutyczne. Aby mogły stać się lekami, niezbędne jest kontynuowanie i rozszerzenie zakresu prowadzo-

nych obecnie badań. 

Słowa kluczowe: rośliny, genoprotekcja, nowotwory, olejki eteryczne, polifenole 

Selected plants with genoprotective properties 

Abstract 

Among the causes of diseases plaguing humanity today is damage to the genetic material, caused, among 

others, by free radical activity. It is not the only factor that disrupts the functioning of the cell, the damage 

mechanisms are more complex and sometimes not fully understood. Identification of possible ways of 

damaging the genetic material inspires the search for ways to prevent them. Many plant materials used in 

traditional medicine in various regions of the world are used as agents used in the prevention and even 

treatment of neoplastic diseases. Some of them have a complex effect on increasing the endurance and 

immunity of the body, including diseases caused by damaging DNA. Numerous currently conducted 

studies on plant materials indicate the interest in attempts to explain the mechanisms of action referred to as 

genoprotective. The work is of a review nature, it analyzes the data available in the scientific literature, 

taking into account the research model, the mechanism of action and the results obtained. Based on the 

presented examples, it can be concluded that plant and fungal raw materials, as well as compounds isolated 

from them, are characterized by strong biological activity, which allows them to be treated as potential 

therapeutic agents. In order for them to become drugs, it is necessary to continue and expand the scope of 

current research. 

Keywords: plants, genoprotection, cancer, essential oils, polyphenols 
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Udział witaminy C w odpowiedzi pacjenta  

na terapię przeciwnowotworową 

1. Wprowadzenie 

W miarę postępu badań naukowych dokonywano istotnych przełomów w leczeniu 

nowotworów; zarówno w zakresie terapii hormonalnych, terapii z wykorzystaniem 

przeciwciał monoklonalnych czy inhibitorów kinazy tyrozynowej. W większości 

przypadków obserwuje się jednak ich ograniczoną skuteczność oraz występowanie 

negatywnych skutków ubocznych.  Powszechnie stosowana chemioterapia opiera się 

na lekach cytostatycznych i cytotoksycznych,  które hamują  podziały komórkowe 

i uszkadzają dzielące się komórki (zarówno nowotworowe jak i prawidłowe) [1, 2]. 

W związku z potrzebą identyfikacji nowych strategii leczniczych działających specy-

ficznie i pozbawionych (lub przynajmniej ograniczonych) skutków ubocznych, podej-

muje się próby wykorzystania związków pochodzenia naturalnego. W konsekwencji, 

na całym świecie istnieje duże zainteresowanie możliwością wykorzystania w onko-

logii m.in. witaminy C. Jak dotąd, w literaturze istnieje wiele doniesień dotyczących jej 

pozytywnego wpływu na organizm człowieka. Działanie przeciwnowotworowe wita-

miny C w dużych stężeniach potwierdzają badania laboratoryjne. W 2006 udoku-

mentowano przypadki remisji raka, które były powiązane z dożylnym podawaniem 

witaminy C (IVC, ang. Intravenous Vitamin C) [3]. Inne badanie randomizowane obej-

mowało chemioterapię z zastosowaniem paklitakselu oraz karboplatyny u kobiet 

z rozpoznanym rakiem jajnika. Jedna grupa kobiet otrzymywała paklitaksel oraz 

karboplatynę natomiast druga grupa była poddana chemioterapii połączonej z terapią 

IVC. Mniej działań toksycznych związanych z zastosowaniem chemioterapii obserwo-

wano u kobiet otrzymujących dożylnie wysokie dawki witaminy C. W oparciu 

o wyniki badań zasugerowano, że zastosowanie chemioterapii w połączeniu z IVC  może 

poprawić jakość życia chorych oraz zmniejszyć skutki uboczne chemioterapii. Jednak 

grupa badana okazała się zbyt mała, aby uzyskane dane mogły się przełożyć na sto-

sowanie witaminy C w trakcie terapii u chorych z rakiem jajnika [3]. Zasadne wydaje 

się rozszerzanie badań dotyczących znaczenia witaminy C w przebiegu terapii przeciw-

nowotworowej – zarówno w kwestii zwiększenia liczby pacjentów, jak i w kontekście 
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identyfikacji mechanizmu jej działania. Niniejsza praca ma na celu przegląd informacji 

dotyczących właściwości witaminy C oraz przedstawienie potencjalnych korzyści 

płynących z jej zastosowania w przebiegu terapii przeciwnowotworowej. 

2. Witamina C 

Witamina C to organiczny składnik występujący w dwóch formach: w postaci 

utlenionej (DHA, kwas dehydroaskorbinowy) oraz w postaci  zredukowanej (AA, 

kwas askorbinowy). Co ważne, obie formy wykazują taką samą aktywność biologiczną 

a postać AA występuje w osoczu krwi w większym stężeniu niż DHA. Z powodu 

braku enzymu oksydazy L-gulonolaktonowej, człowiek nie jest w stanie syntetyzować 

kwasu askorbinowego i musi zapewnić podaż witaminy C z pożywieniem [4]. Trans-

port kwasu askorbinowego jest zależny od jonów sodowych i zachodzi z udziałem 

transporterów SVCT (ang. Sodium-dependent Vitamin C Transporters). Witamina C 

w postaci utlenionej (DHA) przedostaje się do komórek z udziałem innych transporte-

rów – białek GLUT [4, 5]. W cząsteczce kwasu askorbinowego znajdują się dwa 

asymetryczne atomy węgla, dlatego związek może występować w formie 4 izomerów: 

kwasu L-askorbinowego, kwasu D-askorbinowego, kwasu L-izoaskorbinowego lub 

kwasu D-izoaskorbinowego [6]. 

2.1. Funkcje biologiczne witaminy C  

Witamina C ma istotny wpływ na funkcjonowanie organizmu nie tylko ze względu 

na właściwości antyoksydacyjne ale również, a może przede wszystkim dlatego, że jest 

kofaktorem wielu reakcji enzymatycznych. Oprócz ochrony komórek przed reaktyw-

nymi formami tlenu, bierze udział między innymi w biosyntezie amin katecholowych 

czy kolagenu oraz zwiększa wchłanianie żelaza [4, 6-8]. Ponadto coraz częściej mówi 

się o witaminie C w kontekście jej wpływu na regulację procesów epigenetycznych. 

W badaniach wykazano, że kwas askorbinowy  wpływa na aktywność białek TET co 

sugeruje jej wpływ na proces demetylacji DNA oraz histonów [4]. Witamina C może 

ogrywać również ważną rolę w regulacji stabilności czynnika transkrypcyjnego HIF-1. 

Białko HIF-1 odpowiedzialne jest za adaptację komórek nowotworowych do warunków 

hipoksji, promuje proces angiogenezy oraz reguluje metabolizm beztlenowy poprzez 

nasilenie procesu glikolizy. W procesie hamowania powstawania aktywnego czynnika 

HIF-1 bierze udział enzym, którego kofaktorem jest kwas askorbinowy [4, 8-10]. 

2.2. Właściwości przeciwutleniające witaminy C 

Witamina C jest antyoksydantem, który ma za zadanie usuwać reaktywne formy tlenu 

(ROS, ang. Reactive Oxygen Species) oraz wolne rodniki [11] – cząsteczki zawierające 

niesparowany elektron na orbicie atomowej. Reaktywne formy tlenu oraz wolne 

rodniki powstają w komórce w trakcie prawidłowych procesów metabolicznych [12]. 

Ich nadprodukcja prowadzi do powstania stresu oksydacyjnego, czyli stanu w którym 

doszło do zwiększonego poziomu ROS [12, 13]. Uważa się, że stres oksydacyjny pełni 

ważną rolę w patogenezie wielu schorzeń, w tym nowotworów oraz w procesie starzenia 

się – wpływa między innymi na przebieg chorób zapalnych jak toczeń rumieniowaty 

czy zapalenie stawów [12]. Źródłami wolnych rodników mogą być procesy katali-

zowane przez oksydazę ksantynową, reakcje enzymatyczne zaangażowane w łańcuch 

oddechowy (głównie enzymy mitochondrialne), proces fagocytozy czy toczący się 
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proces zapalny w organizmie. Przykładowo mogą one powstawać także w trakcie wy-

siłku fizycznego, w wyniku ekspozycji na składniki dymu tytoniowego i inne elementy 

stanowiące składniki zanieczyszczenia środowiska [12]. Wolne rodniki są zdolne do 

uszkodzenia białek, lipidów, węglowodanów oraz DNA, zaburzając tym samym ho-

meostazę organizmu. Dlatego tak ważne jest utrzymanie równowagi między procesami 

utleniania i redukcji, w których bierze udział między innymi witamina C [12]. 

W komórce wykształcone zostały mechanizmy obronne przed destrukcyjnym 

działaniem wolnych rodników. Wyróżniamy mechanizmy enzymatyczne, do których 

zaliczają się enzymy: dysmutaza ponadtlenkowa (SOD), katalaza (CAT) oraz pero-

ksydaza glutationowa (GSH-px). Mechanizm obronny  nieenzymatyczny stanowi 

między innymi witamina C [11, 12]. Aby unieszkodliwić wolne rodniki, kwas askorbi-

nowy oddaje elektron i utlenia się do rodnika askorbinianowego. Podczas kolejnego 

utleniania, rodnik ten przekształca się w kwas dehydroaskorbinowy (DHA) (rys. 1) [8]. 

 
Rysunek 1. Utlenianie kwasu askorbinowego do kwasu dehydroaskorbinowego w komórce [4] 

Stres oksydacyjny może powodować uszkodzenia na poziomie białek, lipidów czy 

DNA, wskutek czego w kwasach nukleinowych powstają pęknięcia nici oraz modyfika-

cje zasad azotowych [9]. Badania przeprowadzone na szczurach wskazują, że witamina 

C przyczynia się do obniżenia poziomu wskaźnika oksydacyjnych uszkodzeń DNA tj. 

poziomu 8-hydroksy-2-deoksyguanozyny (8-OhdG) [12]. Działanie destrukcyjne  wol-

nych rodników obejmuje także peroksydację lipidów, której produktem jest dialdehyd 

malonowy (MDA), wykazujący właściwości mutagenne. MDA stanowi zatem marker 

peroksydacji lipidów oraz stresu oksydacyjnego w komórce [13, 14]. Badania potwier-

dzają, że kwas askorbinowy może zahamować peroksydację lipidów, czego wykładni-

kiem jest obniżony poziom MDA w surowicy [15]. Uważa się, że witamina C – jako 

antyoksydant ma istotny wpływ ochronny na komórki, neutralizując wolne rodniki 

i zapobiegając uszkodzeniom oksydacyjnym [12].  

2.3. Witamina C jako kofaktor enzymów 

Witamina C jest kofaktorem wielu enzymów, w tym dioksygenaz zależnych od 

jonów żelaza (II) i 2-ketoglutaranu, które są zaangażowane w regulację ekspresji genów. 

Kwas askorbinowy jest donorem elektronów i utleniając się do kwasu DHA, utrzymuje 

żelazo na drugim stopniu utlenienia, zachowując prawidłową aktywność dioksygenaz 

[4, 18]. Do rodziny enzymów dioksygenaz zaliczamy między innymi: białka TET 

(demetylazy DNA) oraz JMJC (demetylazy histonów). Białka TET odpowiedzialne są 

za demetylację DNA, poprzez utlenienie 5-metylocytozyny (5-mc) do 5-hydroksyme-

tylocytozyny (5-hmc), a JMJC uczestniczą w demetylacji reszt lizynowych białek 

histonowych. Witamina C jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania białek 

TET oraz innych dioksygenaz. Wpływa na prawidłowy przebieg demetylacji DNA 

oraz białek histonowych – co sugeruje udział witaminy C w regulacji ekspresji genów 
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[4]. Obecność kwasu askorbinowego jest również niezbędna dla prawidłowej syntezy 

noradrenaliny. Enzym beta-hydroksylaza dopaminy (DBH) katalizuje reakcję przemiany 

dopaminy w noradrenalinę, poprzez wprowadzenie grupy hydroksylowej przy atomie 

węgla beta. Aktywność enzymu DBH jest zależna od obecności jonów Cu
2+

 oraz 

witaminy C [6]. Kwas askorbinowy przyczynia się także do powstania stabilnej 

struktury kolagenu, poprzez wpływ na prawidłowy przebieg procesu hydroksylacji. 

W trakcie biosyntezy kolagenu dochodzi do modyfikacji cząsteczek prokolagenu 

i powstania hydroksyproliny i hydroksylizyny. Reakcja hydroksylacji jest katalizowana 

przez enzymy: hydroksylazę prolilową i lizylową, których kofaktorem jest witamina C 

[6, 8, 19, 20]. Witamina C pełni również ważną funkcję kofaktora w procesie syntezy 

karnityny. Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe po połączeniu się z karnityną tworząc 

tzw. acylo-karnitynę, są zdolne do przenikania przez błonę mitochondrialną i ulegają 

tam utlenieniu. Proces ten jest zależny od karnityny, która może być dostarczana 

z pożywieniem lub syntetyzowana w organizmie. Biosynteza rozpoczyna się od lizyny 

a w kolejnych etapach szlaku biorą udział dwa enzymy, których kofaktorem jest 

witamina C. Pierwszy to, hydroksylaza ϵ-N-trimetylolizyna, katalizująca reakcję 

przekształcenia trimetylolizyny w hydroksytrimetylolizynę, a kolejny to hydroksylaza 

γ-butyrobetaina, która katalizuje, w ostatnim etapie szlaku, syntezę L-karnityny 

z gamma-butyrobetainy [21-23]. Cały łańcuch reakcji biosyntezy karnityny jest 

zależny od obecności witaminy C.  

Kolejną funkcją  kwasu askorbinowego jest udział w regulacji ścieżek zależnych od 

czynnika indukowanego hipoksją 1 (HIF-1, ang. Hypoxia-Inducible Factor 1). HIF-1 

to heterodimer, który składa się z dwóch podjednostek: HIF-1α i HIF-1β. W warun-

kach tlenowych HIF-1α jest nieaktywny, ponieważ ulega reakcji hydroksylacji. Reakcja 

ta jest katalizowana przez enzym hydroksylazę prolinową, której kofaktorem jest 

witamina C. Proces aktywacji czynnika HIF-1 zachodzi w warunkach hipoksji i polega 

na połączeniu się dwóch podjednostek HIF-1α i β, co zapoczątkowuje transkrypcję 

genów ważnych w metabolizmie komórek nowotworowych i regulacji angiogenezy [4, 

8, 18, 24].  Witamina C reguluje stabilność białka  HIF-1, ponieważ stanowi kofaktor 

dla hydroksylaz prolinowych (PHD, ang. prolyl hydroxylases) – uczestniczących 

w inaktywacji HIF-1α [4]. Tym samym, witamina C bierze udział w inaktywacji 

czynników HIF i może być postrzegana jako jeden z elementów zapobiegających 

angiogenezie i rozwojowi nowotworów (rys. 2). 

3. Właściwości przeciwnowotworowe 

3.1. Witamina C donorem protonów – właściwości prooksydacyjne  

Witamina C będąc donorem elektronów, jest jednocześnie silnym reduktorem dzięki 

czemu zabezpiecza komórki przed wolnymi rodnikami uszkadzającymi m.in. DNA 

[24]. Przeprowadzone badania nad witaminą C wykazały jednak, że w zależności od 

stężenia  wykazuje ona właściwości antyoksydacyjne (60-100 µmol/l) lub prooksyda-

cyjne (0,3-20 mmol/l) [27]. 

Prooksydacyjne działanie witaminy C można zaobserwować dzięki obecności 

metali przejściowych takich jak żelazo czy miedź. Procesowi autooksydacji kwasu 

askorbinowego towarzyszy powstawanie nadtlenku wodoru. Produkowany przez 

witaminę c nadtlenek wodoru wywołuje uszkodzenia DNA komórek, przez co wpływa 

na różnicowanie, proliferację oraz na ich apoptozę. Co bardzo istotne, komórki nowo-
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tworowe wykazują zdecydowanie większą wrażliwość na H2O2 niż komórki prawidłowe. 

Ma to związek z niższą aktywnością katalazy w komórkach nowotworowych, która 

odpowiada za rozkład H2O2. Inny czynnik to zwiększona ilość transporterów GLUT 

(transportujących również utleniony AA czyli DHA) w tych komórkach, wynikająca 

ze zwiększonego zapotrzebowania na energię/glukozę w komórkach nowotworowych. 

Cytotoksyczne i do pewnego stopnia specyficzne działanie witaminy C daje nadzieję 

na wykorzystanie jej we wspomaganiu terapii przeciwnowotworowej [27]. 

 
Rysunek 2. Rola kwasu askorbinowego oraz hydroksylaz prolinowych w regulacji ścieżek zależnych 

od Czynnika indukowanego hipoksją 1 (HIF-1). Opracowanie własne na podstawie [10, 25, 26] 

3.2. Udział witaminy C w blokowaniu reakcji nitrozowania azotanów 

do nitrozoamin 

Helicobacter pylorii stanowi jedną z przyczyn powstawania reakcji zapalnej żołądka, 

która może powodować wrzody żołądka i dwunastnicy. W niektórych przypadkach 

zakażenie tą bakterią prowadzą do powstania jednego z najczęstszych nowotworów 

złośliwych na świecie [28, 30]. Mechanizm tej reakcji oparty jest na fakcie, że w żołądku 

znajdują się azotany, które przy udziale bakterii takich jak H. pylorii mogą ulegać 

reakcji nitrozowania. Skutkuje to powstawaniem niebezpiecznych, mutagennych nitro-

zoamin. Co istotne, witamina C blokuje proces nitrozowania poprzez redukowanie 

azotynów do tlenku azotu [31, 32]. 

Badania epidemiologiczne dotyczące wpływu obecności askorbinianu na namnażanie 

się bakterii H. pylorii wykazało, że witamina C skutecznie hamuje ich rozwój [28]. 

W efekcie askorbinian, obniżając ilość powstających szkodliwych nitrozoamin, zmniej-

sza ryzyko rozwoju nowotworu żołądka [28]. 
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3.3. Udział witaminy C w procesach naprawy uszkodzeń DNA 

Dotychczasowe prace dotyczące wpływu witaminy C na występowanie uszkodzeń 

DNA indukowanych reakcjami wolnorodnikowymi w komórkach wykazują rozbieżne 

wyniki [7]. 

Wykonano m.in. eksperymenty na liniach komórkowych i krótkoterminowych 

hodowlach limfocytów ludzkich z zastosowaniem podłoży hodowlanych standardowych 

oraz podłoży hodowlanych, zawierających kwas askorbinowy. Wykazano, że witamina 

C zawarta w podłożu w stężeniu nieprzekraczającym stężenia 60 µM zmniejsza liczbę 

spontanicznych uszkodzeń DNA. W porównaniu do komórek hodowanych na podłożu 

standardowym, spadek częstości występowania mutacji w genie HPRT (fosforybozylo-

transferaza hipoksantynowo-guaninowa) lub pęknięć nici DNA w przypadku komórek 

hodowanych w obecności witaminy C był większy [33]. Z kolei, wykazano również, 

że wyższe stężenie kwasu askorbinowego sprzyjało indukowaniu aberracji chromoso-

mowych i pęknięć nici DNA [34, 35]. Według wielu autorów witamina C w obecności 

niektórych substancji chemicznych, takich jak np. jony żelaza czy miedzi wykazywała 

nasilone działanie mutagenne w warunkach hodowli komórkowych [36, 37], co ma 

związek z udziałem witaminy w reakcji Fentona [7].  

Na podstawie badań przeprowadzanych na zwierzętach doświadczalnych, witamina 

C nie wykazała aktywności prooksydacyjnej w tkankach organizmów żywych [7]. 

W innych eksperymentach podawano świnkom morskim wysokie dawki witaminy C 

i badano związek pomiędzy wzrostem stężenia kwasu askorbinowego w surowicy, 

a stężeniem 8-oksoguaniny (głównego markera oksydacyjnych uszkodzeń DNA). Mimo 

odnotowania blisko 60-krotnego wzrostu stężenia tej witaminy w surowicy zwierzęcia, 

poziom stężenia 8-oksoguaniny pozostawał bez zmian [36]. Inne badania opublikowane 

przez Luneca i in. wykazały, że witamina C przyspiesza aktywność transkrypcyjną 

genów, uczestniczących w procesie naprawy DNA [39].  

W ostatnim czasie wzrasta liczba doniesień ujawniająca, że witamina C bierze 

udział w regulacji transkrypcji wielu genów, np. genów odpowiedzialnych za syntezę 

kolagenu, ale również wpływa na ekspresję genów uczestniczących w procesie apoptozy 

[39, 40]. Podczas badań przeprowadzanych na liniach białaczki ludzkiej HL60 wyka-

zano, że witamina C hamuje apoptozę, indukowaną przez promieniowanie jonizujące, 

ale nie zmienia ekspresji genu BCL2, regulującego ten proces oraz antygenu powierzch-

niowego TNFSRF 6 (znanego jako Fas/APO 1) [41]. Wykazano także, że kwas askor-

binowy hamuje indukowaną przez homocysteinę apoptozę poprzez supresję kaspazy 3 

[42]. W tym procesie udowodniono, iż mechanizm ochronnej aktywności witaminy C 

ma związek z indukcją ekspresji genów odpowiedzialnych za syntezę interleukin 2, 4, 

12 i 15, które są czynnikami hamującymi śmierć komórek [43]. Kolejne badania 

przeprowadzane na wielu innych liniach komórek nowotworowych wskazują, że 

witamina C indukuje proces apoptozy. Na podstawie takich badań autorzy proponują 

mechanizm, w którym witamina C aktywuje interleukinę 1a, która wchodzi w inter-

akcję z  p53, co  prowadzi od zahamowania cyklu komórkowego i apoptozy [7, 44]. 

Interesujących wniosków dostarczyły badania, wykazujące że spożywanie witaminy C 

z naturalnych źródeł obniża poziom 8- oksoguaniny, wykrywanej w leukocytach krwi 

lub w moczu [43, 45, 46]. W tabeli 1. zebrano wyniki badań in vivo na modelach zwie-

rzęcych, w których podawany kwas askorbinowy wykazywał działanie przeciwnowo-

tworowe, między innymi spowalniając tempo wzrostu guzów [47-50].  
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Tabela 1. Podsumowanie danych z badań in vivo na modelach zwierzęcych dotyczących wpływu witaminy C 

na wzrost i przerzutowanie guzów w różnych typach raka 

Orga-

nizm 

Model choroby Badanie Wynik Autor 

i rok 

C57BL/6 

Gulo/ 

myszy 

Czerniak F10 

(guzy B16) 

Rak płuc Lewisa 

(guzy LL/2) 

Badanie wpływu 

wewnątrzkomórkowych 

poziomów askorbinianu 

na wzrost guza.  

Przywrócenie fizjologicznych 

poziomów askorbinianu 

doprowadziło do 

zmniejszenia wzrostu B16-

F10 i guzów LL/2.  

Campbell 

(2015) 

myszy 

bezgrasi-

cze (Ncr-

nu/nu) 

Rak nabłonkowy 

trzustki  (guzy 

PANC-1) 

Gruczolakorak 

trzustki (guzy 

PAN-02) 

Badanie przedkliniczne 

potencjału działania 

askorbinianu 

farmakologicznego 

w połączeniu 

z gemcytabiną. 

Połączenie gemcytabiny 

i farmakologicznego 

askorbinianu wpływało 

terapeutycznie na tempo 

wzrostu heteroprzeszczepów 

guzów PANC-1 i PAN-02 

u myszy znacznie bardziej niż 

w przypadku monoterapii 

gemcytabiną.  

Espey 

(2011) 

myszy 

bezgrasi-

cze (Ncr-

nu/nu) 

Rak jajnika  

(guzy Ovcar5) 

Gruczolakorak 

trzustki (guzy 

PAN-02) 

Glejak (guzy 9L) 

Badanie wpływu 

farmakologicznych 

dawek askorbinianu na 

wzrost agresywnych 

heteroprzeszczepów guza 

u myszy. 

Schemat codziennego 

leczenia farmakologicznego 

askorbinianem znacząco 

zmniejszył tempo wzrostu 

guzów jajnika, trzustki 

i glejaka u myszy.  

Chen 

(2008) 

nagie 

myszy 

Rak 

wątrobowokomó

rkowy 

(heteroprzeszcze

py pochodzące 

od pacjenta 

HCC) 

Badanie działania 

przeciwnowotworowego 

farmakologicznego 

witaminy C, 

z wykorzystaniem 

ludzkich linii 

komórkowych HCC, oraz 

modeli heteroprzeszczepu 

pochodzącego od 

pacjenta (PDX) 

Farmakologiczny askorbinian 

upośledza wzrost guza 

i eliminuje rakowe komórki 

macierzyste wątroby. 

Lv (2018) 

myszy 

C57BL/6 

Rak jajnika 

mysiego  

(guzy ID8) 

Badanie wpływu 

witaminy C na progresję 

nowotworu 

nabłonkowego raka 

jajnika 

Witamina C hamuje przerzuty 

dootrzewnowe oraz tworzenie 

sferoidów otrzewnowych 

u myszy z rakiem jajnika ID8. 

Xu (2020) 

myszy 

BALB/c 

Chłoniak 

z komórek B 

(guzy A20) 

Badanie wpływu 

kombinacji wysokich 

dawek askorbinianu 

i czynników anty-PD1 

w przedklinicznych 

modelach nowotworów 

złośliwych. 

Leczenie wysokimi dawkami 

AA zsynchronizowane z 

terapią anty-PD1 skutkowało 

wyraźnym zahamowaniem 

wzrostu guza w porównaniu 

z każdym środkiem osobno.  

Luchtel 

(2019) 
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myszy 

BALB/ 

c-nu 

Rak pęcherza 

(guzy T24) 

Porównanie profilu 

5hmC między 

normalnymi tkankami 

pęcherza i raka pęcherza 

oraz scharakteryzowanie 

związku między 5hmC 

a nowotworzeniem, 

progresją i wynikami raka 

pęcherza. 

Leczenie witaminą C 

zmieniło transkryptom 

i zahamowało złośliwe 

fenotypy związane 

z komórkami raka pęcherza 

moczowego 

w heteroprzeszczepach. 

Peng 

(2018) 

myszy 

NSG 

Potrójnie 

negatywny  

rak piersi  

(guzy BT-20) 

Badanie wpływu 

witaminy C na 

odpowiedź potrójnie 

negatywnego raka piersi 

(TNBC) ze zmutowanym 

genem PIK3CA na 

inhibitor PI3K.  

Witamina C podawana 

doustnie (do stężenia w 

osoczu 100 µM) sprawiła, że 

subterapeutyczna dawka 

buparlizybu była w stanie 

hamować wzrost 

heteroprzeszczepu TNBC 

i znacząco blokować 

przerzuty u myszy. 

Mustafi 

(2021) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [47-54]  

3.4. Rola witaminy C w procesie przerzutowania – stymulacja produkcji 

kolagenu oraz inhibicja hialuronidazy 

Witamina C stymulując produkcję kolagenu, zwiększa stabilność tkanki łącznej, 

która stanowi m.in. barierę między guzem, a prawidłową tkanką. Komórki nowotwo-

rowe produkują dużą ilość kolagenaz, czyli enzymów odpowiedzialnych za rozpad 

kolagenu i tkanki łącznej, co ułatwia rozsiew raka w organizmie [55]. Zaobserwowano, 

że w przypadku niedoboru witaminy C zmiany w zrębie otaczającym guz są takie same 

jak te obserwowane przy szkorbucie. Dzięki wysokim dawkom witaminy C można 

osiągnąć gęstą konsystencję zrębu, co stanowi fizyczną barierę przed rozprzestrze-

nianiem się komórek nowotworowych [56]. Przeprowadzone badania na gryzoniach, 

u których doszło do transformacji nowotworowej po ekspozycji na karcynogen wyka-

zały, że przyjmowanie witaminy C może znacząco zmniejszyć liczbę komórek nowo-

tworowych w organizmie. W tym przypadku kwas askorbinowy wpłynął na wzrost 

syntezy kolagenu i aktywności cytolitycznej, a także indukował pękanie błon komórek 

nowotworowych, co doprowadziło do zahamowania metabolizmu i proliferacji komórek 

guza, a to do zmniejszenia liczby komórek nowotworowych [57, 58].  

Inny sposób w jaki witamina C przyczynia się do spowolnienia przerzutów jest 

inhibicja hialuronidazy [59]. Hialuronidaza jest to enzym, który prowadzi do degra-

dacji głównego składnika macierzy zewnątrzkomórkowej czyli hialuronianu. Znanych 

jest szereg nowotworów złośliwych, w których enzym ten ulega indukcji [49]. Podczas 

procesu degradacji macierzy, powstają oligosacharydy hialuronianu, wykazujące 

działanie pronowotworowe poprzez stymulację angiogenezy [60] i nasilenie migracji 

komórek nowotworowych [61].  
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4. Udział witaminy C w procesach związanych z epigenetyką 

4.1. Witamina C a generowanie 5-hydroksymetylocytozyny 

Jednym z lepiej poznanych mechanizmów epigenetycznej regulacji genów jest 

metylacja cytozyny w pozycji C-5 (powstaje 5-metylocytozyna, 5mC) – proces katali-

zowany przez metylotransferazy DNA [62]. Proces ten ma znaczenie między innymi 

w inaktywacji chromosomu X i imprintingu genetycznym. 5mC jest bardzo stabilnym 

nukleotydem, a jego usuwanie może zachodzić biernie, podczas replikacji DNA, bądź 

aktywnie, z udziałem enzymów z grupy TET (ang. Ten-Eleven Translocation enzymes). 

Należą one do dioksygenaz zależnych od Fe
2+
/α-KG, których kofaktorem jest kwas 

askorbinowy. Ich działanie polega na sekwencyjnym utlenianiu 5-metylocytozny do 

produktów takich jak 5-karboksylocytozyna (5caC) czy 5-hydroksymetylocytozyna 

(5hmC), które zostają następnie wycięte przez enzymy naprawcze DNA, w procesie 

naprawy przez wycinanie zasad (ang. base excision repair, BER) [63]. W kilku 

badaniach wykazano, że witamina C promuje demetylację DNA poprzez zwiększenie 

utleniania 5mC za pośrednictwem TET [64, 65] W badaniu na mysich fibroblastach, 

przeprowadzonym przez Dicksona i in., wykazano że dodatek askorbinianu do pożywki 

powodował zwiększone wytwarzanie 5hmC w komórkach [66]. Działo się tak zarówno 

w przypadku braku żelaza w pożywce, jak i w standardowej oraz zwiększonej suple-

mentacji tego pierwiastka. Jak wykazało badanie Minor i in., rola witaminy C w tym 

procesie nie ogranicza się tylko do roli czynnika redukującego. Dodanie glutationu 

(GSH), innego istotnego reduktora, nie miało znaczącego wpływu na powstawanie 

5hmC [67]. Badanie działania kwasu askorbinowego w czasie ujawniło, że genero-

wanie 5-hydroksymetylocytozyny może być indukowane przez askorbinian nawet 

w przeciągu jednej godziny. Szybkość zmian sugeruje zatem, że synteza białek nie jest 

w tym przypadku konieczna, a wystarczy akumulacja witaminy C w komórkach MEF, 

aby zwiększyć aktywność enzymów TET. 

Zmiany w metylacji DNA są bardzo powszechne w nowotworach. Najczęściej 

zauważa się hipermetylację w promotorach supresorów guza oraz hipometylację wysp 

CpG w innych regionach tych genów. Obserwuje się również obniżenie poziomu 

5hmC, co prawdopodobnie spowodowane jest obniżeniem aktywności enzymów TET 

[68]. Ich zmniejszone działanie może być wynikiem mutacji, obniżonej ekspresji genu 

TET lub niewystarczającą podażą kofaktorów TET. Badanie Cimmino i in., wykazało 

że suplementowanie pożywki w hodowli ludzkich linii komórkowych AML (ang. 

Acute Myeloid Leukemia) witaminą C zwiększa utlenianie 5mC i sprzyja aktywnej 

demetylacji. To z kolei wywołuje przejściową odpowiedź na uszkodzenie DNA, która 

w połączeniu z hamowaniem PARP (ang. Poly [ADP-ribose] polymerase) zwiększa 

śmierć komórek [69]. Wyniki uzyskane w badaniu sugerują, że witamina C może być 

ważnym adiuwantem w standardowej terapii nowotworów związanych z TET.  

4.2. Witamina C a metylacja histonów 

Podobnie jak metylacja cytozyny, metylacja reszt lizyny i argininy w histonach jest 

również ważnym procesem w kontekście epigenetyki. Metylacja lizyny histonu może 

sygnalizować aktywację lub represję transkrypcji, w zależności od tego, której lizyny 

dotyczy. Zachodzi ona na trzy sposoby, jako mono-, di- oraz trimetylowanie; w przy-

padku metylacji argininy wyróżniamy mono- i dimetylowanie (symetryczne lub asy-
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metryczne) [70]. Pierwotnie zakładano, że jedynym sposobem usunięcia metylacji 

histonu jest proteolityczne usunięcie jego ogona, lub całkowite usunięcie histonu 

i zastąpienie go nowym. Odkryto jednak, że za demetylację histonów odpowiadają trzy 

różne grupy enzymów: deiminaza peptydyloargininowa 4 (PADI4), demetylaza 

specyficzna dla lizyny 1 oraz demetylazy histonowe zawierające domenę JmjC. Każda 

z wymienionych grup przeprowadza reakcję demetylacji w inny sposób. Deiminaza 

petidyloargininowa 4 działa jako deiminaza histonowa, przekształcając metylo-

argininę w cytrulinę. Nie jest więc ściśle uważana za demetylazę histonową, ponieważ 

wytwarza cytrulinę zamiast niezmodyfikowanej argininy [71]. LSD1 pośredniczy 

w demetylacji mono- i dimetylowanych reszt lizyny poprzez reakcję utleniania aminy, 

w której wykorzystuje flawinę w roli kofaktora. Ostatnia grupa, demetylazy histonowe 

JHDM mogą demetylować mono-, di- i trimetylowaną lizynę w mechanizmie oksyda-

cyjnym, który wymaga Fe(II) i αKG jako kofaktorów. Klose i in. w badaniu bezpo-

średniego odwrócenia modyfikacji H3K9me3 i H3K36me3 przez enzym JHDM3A 

(demetylaza histonowa zawierająca domenę JmjC 3A) zauważyli, że askorbinian był 

niezbędny do utrzymania aktywności enzymatycznej demetylazy [72]. Uznano, że jego 

rola w tej reakcji polega najprawdopodobniej na redukcji nieprzyswajalnego Fe(III) do 

Fe(II), kofaktora reakcji. W innym badaniu, Mustafi i in. użyli witaminy C jako kofaktora 

promującego w procesie demetylacji histonu H3K4 za pośrednictwem KDM5 [54].  

Powszechnie wiadomo, że nieprawidłowa metylacja histonów jest charaktery-

styczna dla wielu rodzajów raka. Projekt TCGA (ang. The Cancer Genome Atlas) 

umożliwił identyfikację 300 genów, które stymulują progresję nowotworów. Spośród 

tych genów, 12 ma związek z metylacją i demetylacją histonów [73]. Badanie przepro-

wadzone przez Hou i in. wykazało, że gen KDM5A ulega zwiększonej ekspresji 

w nowotworach, w tym raku piersi. Wyciszenie ekspresji KDM5A z użyciem shRNA 

spowodowało hamowanie proliferacji komórek raka piersi, zmieniało metylację H3K4 

i wywołało zwiększenie ekspresji genów pośredniczących w apoptotycznej śmierci 

komórki [74]. Ponieważ dioksygenazy TET i Jumonji są zależne od witaminy C, jej 

niedobór może prowadzić do ich dysfunkcji, powodując zmiany w komórkach zdro-

wych i nowotworowych.   

4.3. Witamina C a odróżnicowanie komórek 

Chung i in. potwierdzili hipotezę, że witamina C promuje demetylację sekwencji 

DNA całych grup genów [75]. W hodowanych ludzkich embrionalnych komórkach 

macierzystych stwierdzono powszechną i specyficzną demetylację wielu genów, 

spowodowaną dodatkiem kwasu askorbinowego do pożywki. Co ciekawe, zauważono, 

że demetylacja DNA za pośrednictwem askorbinianu występuje najczęściej w CpG 

w pobliżu brzegu CGI (ang. CpG or CG islands), czyli regionie bezpośrednio flankują-

cym wyspy CpG. Metylacja tego regionu jest silnie powiązana z różnicowaniem 

tkankowo-specyficznym, a jej zmiany mają związek z przeprogramowaniem i pluri-

potencją. W poszukiwaniu czynników zwiększających efektywność odróżnicowywania 

do stanu pluripotentnego, Esteban i in. odkryli, że dodatek kwasu askorbinowego do 

pożywki znacznie przyspiesza proces przeprogramowania [76]. Mechanizmem stojącym 

za jego aktywnością w tym kontekście jest zmniejszenie poziomu ekspresji genu p53, 

ale nie jej zupełne zniesienie. Dzięki temu proces starzenia się komórek jest opóźniany, 

co zwiększa efektywność przeprogramowania, a mechanizmy naprawy DNA pozostają 
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nienaruszone, nie zwiększając ryzyka mutacji. Zbadano również wpływ innych 

przeciwutleniaczy, takich jak witamina B1, zredukowany glutation i selenian sodu na 

ten proces, jednak nie zauważono żadnych zmian. Wszystkie związki przeciwutleniające 

zmniejszały jednak poziom produkowanych ROS, co sugeruje, że badane właściwości 

witaminy C są niezależne od jej właściwości przeciwutleniających. Oprócz redukcji 

ekspresji genu P53 przez askorbinian, zauważono również przyspieszenie zmian profilu 

transkryptomu podczas przeprogramowania, jednak mechanizm odpowiedzialny za ten 

proces wciąż pozostaje niejasny. Jak wiadomo, AA jest kofaktorem w reakcjach kontro-

lowanych przez dioksygenazy [np. specyficzne dla lizyny demetylazy histonowe 

KDM1A (LSD1) i KDM1B (LSD2)]. Możliwe więc, że jego wpływ na przeprogra-

mowanie polega również na  zwiększeniu aktywności tych enzymów.  

5. Dożylne wysokie dawki witaminy C w chorobach nowotworowych 

Zainteresowanie witaminą C w medycynie pojawiło się już kilkadziesiąt lat temu, 

kiedy to Cameron, Pauling i Campbell wykazali istotne korzyści wynikające z dożylnego 

zastosowania witaminy C [77-79]. Według autorów witamina C miała spowalniać wzrost 

guzów nowotworowych oraz przedłużać czas życia chorych. Odkrycie Camerona i in. 

niestety nie spotkało się z aprobatą środowiska medycznego. W latach 80. XX w., 

w klinice Mayo przeprowadzono dwa randomizowane badania kliniczne, które polegały 

na podawaniu askorbinianu w dawce 10 g/dzień drogą doustną. Pacjenci, którzy wzięli 

udział w badaniu byli w zaawansowanym stadium raka. zostali oni podzieleni na dwie 

grupy – badaną, której podano witaminę C oraz kontrolną, której podano placebo [80, 

81]. Jak się okazało nie przyniosło to pozytywnych skutków opisywanych przez Came-

rona i in., przez co jego odkrycia zostały uznane za niewiarygodne. Po latach liczne 

prace badawcze oraz badania kliniczne skupiły się wokół dożylnej wysokiej dawki 

witaminy C.  

Kwas askorbinowy jest wchłaniany z przewodu pokarmowego w dwunastnicy 

i przednim odcinku jelita cienkiego, jest bardzo dobrze przyswajalna dla organizmu 

(w dawkach 180 mg) [82, 83]. Biodostępność witaminy c wynosi 200 mg dla poje-

dynczej dawki, warunkuje ona proces wchłaniania witaminy c. Podawanie wyższej 

dawki drogą doustną skutkuje uruchomieniem mechanizmów obronnych organizmu 

[84]. Kwas askorbinowy przedostaje się do komórek dzięki transportowi aktywnemu, 

zależnemu od jonów sodowych. Odpowiadają za niego specyficzne dla witaminy c 

transportery  SVCT1 i SVCT2 (sodium-dependent vitamin C transporter), oznacza to, 

że poziom witaminy C w płynie wewnątrz i poza-komórkowym jest ściśle kontro-

lowana. Metoda dożylnego podawania daje możliwość ominięcia systemu kontroli 

poza- i wewnątrzkomórkowego stężenia witaminy C, dzięki czemu możliwe jest 

osiągnięcie dużo wyższych stężeń witaminy C w organizmie. 
Według badań podanie askorbinianu drogą pozajelitową wyzwala tworzenie się 

rodników askorbinianowych oraz H2O2 ze zdecydowaną przewagą w przestrzeni 
pozakomórkowej w porównaniu do krwi (osocza), co tłumaczy lepszą skuteczność 
dożylnej dawki. Postawiono hipotezę, że erytrocyty skutecznie pochłaniają i przetwa-
rzają rodnik askorbinianowy oraz H2O2, ponieważ posiadają bardzo wydajne szlaki 
kataboliczne, w porównaniu ze szlakami obecnymi w środowisku pozakomórkowym. 
Podanie dożylnej dawki pozwala na osiągnięcie działania prooksydacyjnego działania 



 

Udział witaminy C w odpowiedzi pacjenta na terapię przeciwnowotworową 
 

95 

 

witaminy C, dzięki czemu komórki są narażone na stres oksydacyjny, co może być 
wykorzystane w terapii przeciwnowotworowej [85, 86]. 

Niesłabnące zainteresowanie działaniem witaminy C poskutkowało kolejnymi 
badaniami. Przeprowadzono liczne badania przedkliniczne w których wykazano, że 
stężenia milimolowe witaminy C (~1-20 mM) mogą działać przeciwnowotworo. Bada-
niom poddano takie nowtwory jak: białaczka [87-89], czerniak [90-92], rak trzustki 
[93-95], rak jelita grubego [96-98]. Podobne wyniki zostały opisane dla raka piersi [94, 
99], czy też raka jajnika [94, 100, 101]. 

Kolejnym krokiem w sprawdzaniu skuteczności witaminy C było sprawdzenie jej 
działania na modelach zwierzęcych. Uzyskano pozytywne rezultaty, a przeprowadzone 
badania wykazały zahamowanie rozwoju nowotworów [102-108]. 

Końcowym etapem badania użyteczności witaminy C w terapii przeciwnowo-
tworowej są badania kliniczne prowadzone u osób chorujących na nowotwory. Bada-
nia kliniczne dotyczące stosowania witaminy C w dużej dawce dożylnej u pacjentów 
chorych wskazuje na względne bezpieczeństwo jej stosowania przy dawkach nie 
wyższych ni 3g/kg masy ciała. Badania kliniczne wskazują nierównomierną odpo-
wiedź na leczenie witaminą C.  

Przeprowadzone badania u osób z rakiem trzustki wskazują na potencjał zasto-
sowania wlewów dożylnych witaminy C jako środka cytotoksycznego dla komórek 
nowotworowych [107-110]. Inne badania wykazały negatywne skutki podawania 
wlewów. Przykładem jest rak jelita grubego, czerniak czy też ostra białaczka szpikowa. 
Zastosowanie terapii wykorzystującej wlewy dożylne witaminy C w tych przypadkach 
pogorszyło sytuację pacjentów, powodując progresję nowotworu [111-113].  

Wydaje się więc, że rutynowe zastosowanie witaminy C w terapii przeciwnowo-
tworowej ma istotne ograniczenia. Zdarzenia niepożądane jakie zostały zgłoszone 
podczas leczenia askorbinianem to w większości hipokaliemia [114, 115], hipernatremia 
[114], nadciśnienie i niedokrwistość [116], dodatkowo odnotowano reakcje niepożądane 
u osób obciążonych chorobami podstawowymi takimi jak niedobór dehydrogenazy 
glukozo-6-fosforanu (G6PD) – możliwość wystąpienia anemii hemolitycznej [117]; 
czy też chorych z dysfunkcją nerek – obciążenie nerek wydalanymi w nadmiarze 
szczawianami prowadzi do hiperoksalurii i może skutkować wystąpieniem przewlekłej 
kamicy nerkowej [117].  

Do tej pory monoterapia dużymi dawkami askorbinianem nie została klinicznie 
oceniana u pacjentów, którzy nie otrzymali wcześniejszego standardowego leczenia 
systemowego i którzy nie są śmiertelnie chorzy. Wdrożenie monoterapii u pacjentów 
chorych na nowotwór wiązałoby się z odmówieniem pacjentowi standardowego leczenia 
ratującego życie pacjenta, dlatego też leczenie takie może być zastosowane jedynie 
w terapiach skojarzonych. Wiele zmiennych – leki, choroby podstawowe czy inne 
stosowane terapie mogą zakłócać jednoznaczną ocenę skuteczności działania witaminy C. 

6. Witamina C jako element terapii uzupełniającej 

Terapia wspomagająca (adjuwantowa) jest nieodłącznym elementem wszystkich 
typów leczenia pacjentów onkologicznych. Leczenie onkologiczne takie jak chemio-
terapia czy radioterapia jest bardzo obciążające dla organizmu, niejednokrotnie bardziej 
wycieńczające pacjenta niż sama choroba. Prawidłowy dobór leków nie tylko wywołuje 
efekt terapeutyczny ale również zapobiega zaburzeniom homeostazy organizmu, pow-
stałych na skutek  leczenia onkologicznego. Terapia adjuwantowa może znacznie 
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podnieść jakość i komfort życia pacjenta, a także umożliwia szybszy powrót pacjenta 
do zdrowia [118].  

Pacjenci z chorobą nowotworową wykazują niskie stężenie antyoksydantów we 
krwi [24], a po zastosowaniu terapii nowotworowej obniża się ono jeszcze bardziej [31]. 
Badania wykazują, że obniżenie stężenia witaminy C znacząco koreluje ze wzrostem 
stężenia CRP [28-30, 32]. W takim wypadku dochodzi do zaostrzenia stresu oksyda-
cyjnego, a potwierdzenie takiego stanu rzeczy można znaleźć w badaniach poziomu 
uszkodzeń DNA i peroksydacji lipidów w trakcie i po chemioterapii. A więc podanie 
pacjentowi antyoksydantów, takich jak np. witamina C przed lub w trakcie chemio- 
bądź radioterapii w teorii powinno zapobiec negatywnym skutkom ubocznym [24]. 
Wykonano badania na grupie pacjentek chorujących na raka jajników w stadium III 
i IV. Wyniki tych badań wykazały że podawanie witaminy C drogą dożylną zmniejszyło 
skutki uboczne chemioterapii. Jednak ze względu na niewiele przeprowadzanych 
wiarygodnych randomizowanych badań klinicznych wraz z grupą kontrolną wpływ 
podawania witaminy C w terapii wspomagającej nie jest dokładnie znane [119].   

Badania zarówno in vitro, jak i in vivo wykazują wpływ witaminy C na efekty wywo-
ływane przez poszczególne chemioterapeutyki, modyfikując efekt końcowy terapii 
nowotworowej. Kwas askorbinowy może zwiększać lub zmniejszać skuteczność che-
mioterapii w zależności od proporcji dawki rzeczonego wyżej kwasu askorbinowego 
w stosunku do leku, jak i od drogi podania, a także łagodzić jej negatywne skutki 
uboczne, dzięki czemu organizm z większą łatwością potrafi tolerować wysokie dawki 
leku. W radioterapii, podobnie jak w chemioterapii, również wykazano pozytywne 
działanie kwasu askorbinowego. Reddy i in. podczas badań odnotowali wpływ wita-
miny C na wzrost cytotoksyczności cisplatyny w stosunku do komórek raka szyjki 
macicy przy zastosowaniu dużych stężeń witaminy C i małych stężeń chemiotera-
peutyku. Jednakże już użycie większych stężeń chemioterapeutyku w takim połączeniu 
prowadzi do obniżenia skuteczności działania leku. A więc niewątpliwe jest, iż przy 
zastosowaniu witaminy C jako leczenia wspomagającego terapię nowotworową istotne 
jest dobranie odpowiednich proporcji kwasu askorbinowego i chemioterapeutyku, jak 
i rozważenie drogi podania witaminy C. Większość przeprowadzonych badań wskazuje 
na wzrost skuteczności chemioterapii w przypadku podania farmakologicznych dawek 
kwasu askorbinowego drogą pozajelitową [58, 120, 121]. W Tabeli 2 umieszczono 
wyniki metaanaliz badań klinicznych dotyczących związku między przyjmowaniem 
witaminy C, a umieralnością w różnych typach nowotworów. 

Tabela 2. Podsumowanie danych z przeprowadzonych metaanaliz dotyczących związku między 

przyjmowaniem witaminy C w a umieralnością związaną z różnymi typami raka (RR – Relative Risk;  

CI – Confidence Interval) 

Choroba Ilość zbadanych 

przypadków (n) 

Wynik Wniosek Autorzy, 

rok 

rak piersi n = 17 696  Suplementacja:  

RR = 0,85 (95% CI 0,74-0,99) 

Dieta:  

RR = 0,78 (95% CI 0,64-0,94)  

dla śmiertelności specyficznej 

dla raka piersi.  

 

stosowanie suplementu 

witaminy C oraz 

spożycie w diecie po 

zdiagnozowaniu może 

wiązać się ze 

zmniejszonym 

ryzykiem zgonu.  

Harris 

(2014) 
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rak 

przełyku 

n = 3 955 wzrost spożycia witaminy C 

w diecie o 50 mg/dobę: 

OR = 0,87 (95% CI 0,80-0,93) 

– ryzyko zmniejszone o 13% 

wyższe spożycie 

witaminy C w diecie 

może mieć działanie 

ochronne przed rakiem 

przełyku 

Bo 

(2016) 

rak płuc n = 8938 najwyższy poziom witaminy C 

vs najniższy:  

RR = 0,83 (95% CI 0,73-0,94)  

 

wzrost spożycia witaminy C 

w diecie o 100 mg/dobę: 

RR = 0,93 (95% CI 0,88-0,98) 

– ryzyko zmniejszone o 7% 

wyższe spożycie 

witaminy C może mieć 

działanie ochronne 

przed rakiem płuc, 

zwłaszcza w Stanach 

Zjednoczonych 

Luo 

(2014) 

rak nerek n = 5182 najwyższy poziom witaminy C 

vs najniższy:  

RR= 0,78 (95% CI 0,69-0,87)  

spożycie witaminy C 

wiąże się ze 

zmniejszonym 

ryzykiem raka nerki 

Jia 

(2015) 

glejak n = 3409 przyjmowanie witaminy C 

w glejaku: 

RR = 0,86 (95% CI 0,75-0,99).  

w populacji amerykańskiej: 

RR = 0,85 (95% CI 0,73-0,98) 

w badaniach kliniczno-

kontrolnych:  

RR = 0,80 (95% CI 0,69-0,93). 

spożycie witaminy C 

może zmniejszać 

ryzyko glejaka, 

zwłaszcza wśród 

Amerykanów. 

 

Zhou 

(2015) 

rak 

trzustki 

n = 4827 przyjmowanie witaminy C 

w raku trzustki: 

RR = 0,70 (95% CI 0,61-0,81).  

w populacji kaukaskiej: 

RR = 0,74 (95% CI 0,63-0,88) 

w populacji azjatyckiej: 

RR = 0,46 (95% CI 0,28-0,75) 

w populacji mieszanej: 

RR = 0,68 (95% CI 0,51-0,90) 

wyższe spożycie 

witaminy C może 

zmniejszyć ryzyko raka 

trzustki. 

 

Fan 

(2015) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [122-127]  

7. Podsumowanie 

Metody leczenia nowotworów rozwijają się nieustannie, wciąż jednak brakuje terapii 

wysoce skutecznych i z niewielkimi negatywnymi efektami ubocznymi. Witamina C 

stała się obiektem zainteresowania wielu badaczy, ze względu na jej naturalne właści-

wości, które mogą być wykorzystywane w leczeniu nowotworów. Jedną z bardziej 

znanych ról witaminy C jest rola przeciwutleniacza. Dzięki usuwaniu ROS oraz 

wolnych rodników chroni komórki przed przedwczesnym starzeniem oraz mutacjami. 

Oprócz właściwości antyoksydacyjnych, jest ważnym kofaktorem wielu enzymów, 

których efektywne działanie jest niezbędne do utrzymania homeostazy. Przeciwno-

wotworowe właściwości witaminy C ukazują się na wielu płaszczyznach. Nieustannie 

prowadzone są nowe badania, w celu przetestowania jej skuteczności w walce z nowo-
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tworami. Wyniki są obiecujące, wciąż jednak jest wiele niewiadomych co do pewnych 

mechanizmów działania. Jako element rozwijającej się medycyny spersonalizowanej, 

gdzie leczenie jest dopasowywane do pacjenta, a nie tylko do jednostki chorobowej, 

terapia z wykorzystaniem kwasu askorbinowego może dać szansę wielu chorym na 

szybsze i skuteczniejsze leczenie. Wciąż potrzeba jednak jeszcze wielu badań, aby 

można było to zrealizować bez zbędnego ryzyka. 
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Udział witaminy C w odpowiedzi pacjenta na terapię przeciwnowotworową 

Streszczenie  

Mimo istotnych przełomów w zakresie terapii przeciwnowotworowych z ostatnich lat, wciąż obserwujemy 

wiele negatywnych czynników wpływających na ich przebieg. W ostatnich latach zaczęto interesować się 

wykorzystaniem witaminy C w onkologii. Przeprowadzone badania znacznie poszerzyły naszą wiedzę na 

temat mechanizmów działania kwasu askorbinowego, prowadząc do powstania kilku hipotez potwierdzają-

cych możliwość zastosowania go w praktyce klinicznej. W tym przeglądzie opisano właściwościi biolo-

giczne witaminy C, z uwzględnieniem działania przeciwnowotworowego oraz jej udział w regulacji epige-

netycznej. Omówiono również zastosowanie kliniczne, w postaci wlewów dożylnych i rolę adiuwanta 

w terapii nowotworów. Dzięki badaniom z całego świata, wiadomo że witamina C, jako element medycyny 

spersonalizowanej, może poprawiać rokowania wielu pacjentów onkologicznych. Wciąż jednak istnieje 

potrzeba zgłębiania tego tematu.  

Słowa kluczowe: witamina C, kwas askorbinowy, leczenie raka, mechanizmy przeciwnowotworowe, 

terapia wspomagająca 

Contribution of vitamin C to the patient's response to anti-cancer therapy 

Abstract 

Despite significant breakthroughs in the field of anti-cancer therapies in recent years, we still observe many 

negative factors influencing their course. In recent years, there has been an interest in the use of vitamin C 

in oncology. The conducted research significantly expanded our knowledge about the mechanisms of 

action of ascorbic acid, leading to the emergence of several hypotheses confirming its applicability in 

clinical practice. This review describes the biological properties of vitamin C, including its anti-cancer 

activity and its contribution to epigenetic regulation. The clinical application in the form of intravenous 

infusions and the role of an adjuvant in cancer therapy are also discussed. Thanks to research from around 

the world, it is known that vitamin C, as an element of personalized medicine, can improve the prognosis 

of many cancer patients. However, there is still a need to explore the topic. 

Keywords: vitamin C, ascorbic acid, cancer therapy, anti-cancer mechanisms, adjuvant therapy 
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