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Oleje uzyskiwane z ryb zwieraj¹ ró¿norodne substancje czynne, które
dzia³aj¹c na poziomie komórkowym wp³ywaj¹ na wiele funkcji organizmu. Oleje z w¹troby rekina s¹ bogate w alkiloglicerole i skwalen,
zawieraj¹ natomiast niewielkie iloci wielonienasyconych kwasów
t³uszczowych n-3. Alkiloglicerole aktywuj¹ uk³ad immunologiczny
najprawdopodobniej poprzez modyfikacjê wytwarzania czynnika
aktywuj¹cego p³ytki (PAF) i diacyloglicerolu (DAG). Skwalen natomiast u³atwia prezentacjê antygenów i indukcjê odpowiedzi immunologicznej. Zwi¹zki zawarte w oleju z w¹troby rekina maj¹ ponadto
dzia³anie hamuj¹ce proliferacjê komórek nowotworowych poprzez
indukcjê apoptozy, zaburzenie transportu b³onowego i przekanictwa wewn¹trzkomórkowego, zahamowanie angiogenezy oraz u³atwienie transportu b³onowego cytostatyków. Dziêki okrelonym proporcjom zwi¹zków zawartych w oleju z w¹troby rekina, znalaz³ on
zastosowanie w leczeniu stanów chorobowych wynikaj¹cych z os³abionej odpowiedzi immunologicznej, a tak¿e wspomagaj¹co w leczeniu nowotworów.

Fish oils contain several active compounds that modify cell activity
and influence various functions of the body. Shark liver oils are rich
in alkylglycerols and squalene, but contain relatively low amounts of
n-3 polyunsaturated fatty acids. Alkylglycerols may control immune
response possibly throw modification of platelet activating factor
(PAF) and diacylglycerol (DAG) production. Squalene enhances
antigen presentation and induction of inflammatory response. Moreover, alkylglycerols and squalene have antitumour activity, that is
possibly based on different mechanisms, i.e., induction of apoptosis
of neoplastic cells, suppression of signal transduction, inhibition of
angiogenesis and promoting of transmembrane transport of cytotoxic agents. Shark liver oil has been found to be useful in treatment of
conditions resulted from inadequate immune response, and in adjunctive treatment of several types of cancer.
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Zalety stosowania olejów rybich sta³y siê ostatnio niezwykle
popularnym celem badañ z pogranicza problematyki ¿ywienia i immunobiologii. Przypisuje siê im liczne korzystne dzia³ania przydatne w profilaktyce i leczeniu chorób uk³adu sercowo-naczyniowego, nowotworów i zaburzeñ odpornoci.
Podkrela siê mo¿liwoæ stosowania oleju rybiego w leczeniu chorób autoimmunizacyjnych i alergii [7]. Coraz wiêcej
preparatów uzyskiwanych z t³uszczu rybiego znajduje siê na
polskim rynku, jednak ró¿ni¹ siê one znacznie swoim pochodzeniem i sk³adem. Dlatego te¿, rozpatruj¹c dzia³anie lecznicze olejów rybich powinno siê uwzglêdniæ procentowy udzia³
biologicznie czynnych zwi¹zków wchodz¹cych w sk³ad preparatu, a nie sam fakt rybiego pochodzenia. Oleje uzyskiwane z w¹troby rekina s¹ bogate w alkiloglicerole i skwalen,
a ubogie w wielonienasycone kwasy t³uszczowe n-3 (WKT
n-3), które stanowi¹ zaledwie oko³o 5% zawartoci tego typu
oleju. Przeciwnie jest w przypadku olejów pochodz¹cych z
mniejszych ryb morskich, których g³ównym sk³adnikiem biologicznie aktywnym s¹ WKT n-3. Du¿a zmiennoæ sk³adu
takich preparatów ma bezporednie prze³o¿enie na ich w³aciwoci. Zestawiaj¹c cechy poszczególnych sk³adowych
preparatu mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e ich dzia³anie na poszczególne elementy uk³adu immunologicznego jest przeciwstawne. Zwi¹zki wielonienasyconych kwasów t³uszczowych
n-3 maj¹ w³aciwoci przyczyniaj¹ce siê do ograniczenia procesu zapalnego, przeciwne dzia³anie wykazuj¹ natomiast

zwi¹zki skwalenu i alkilogliceroli, które nasilaj¹ odpowied
prozapaln¹ poprzez aktywacjê niektórych elementów odpornoci organizmu. O ostatecznym dzia³aniu preparatu decyduje wiêc udzia³ procentowy poszczególnych aktywnych biologicznie sk³adników. W niniejszej pracy staramy siê uporz¹dkowaæ wiedzê dotycz¹c¹ dzia³ania substancji zawartych w
oleju z w¹troby rekina oraz wskazaæ mo¿liwoci terapeutycznego zastosowania tego oleju. Pominiêty zostanie opis dzia³ania WKT n-3 ze wzglêdu na jego znikomy udzia³ w sk³adzie
oleju z w¹troby rekina.
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Substancj¹ aktywn¹ biologicznie dominuj¹c¹ w preparatach
pochodz¹cych z w¹troby rekina s¹ zwi¹zki 1-O-alkilogliceroli. Najwiêkszy udzia³ zwi¹zków uzyskanych w procesie t³oczenia w¹troby ryb morskich maj¹ diacyloglicerole  DAGE
(ang. diacylglyceryl ethers, 1-O-Alkyl-2,3-diacyloglycerol
ethers)  oko³o 41%, oraz triacyloglicerole  TAG (ang. triacylglycerols)  oko³o 58% [14]. U ssaków czêæ 1-O-alkilogliceroli dostarczanych wraz z po¿ywieniem jest wch³aniana bez
enzymatycznego rozszczepienia w przewodzie pokarmowym.
Badania wskazuj¹, ¿e s¹ one w takiej postaci wbudowywane
w fosfolipidy b³on komórkowych wiêkszoci komórek [24]. W
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przebiegu stanów zapalnych z 1-O-alkylo-2-acylo-sn-glicero-3-fosfocholiny, w wyniku enzymatycznej przemiany, syntetyzowany jest czynnik aktywuj¹cy p³ytki  PAF (ang. platelet activating factor) i kwas arachidonowy [24].
Pod nazw¹ czynnika aktywuj¹cego p³ytki okrela siê wiele zwi¹zków o podobnej budowie, ale ró¿nej aktywnoci biologicznej. Zwi¹zek o budowie podobnej do PAF zawieraj¹cy
grupê 1-acylow¹ wykazuje ma³¹ aktywnoæ biologiczn¹ i jest
syntetyzowany równoczenie z aktywnym analogiem PAF, a
ich proporcje ró¿ni¹ siê w poszczególnych rodzajach komórek [29]. W trakcie suplementacji 1-O-alkiloglicerolami w komórkach THP-1 w wiêkszym stopniu wzrasta wytwarzanie
biologicznie aktywnych pochodnych PAF, ni¿ pochodnych o
niskiej aktywnoci biologicznej [11]. Uwa¿a siê, ¿e jest to jeden z mechanizmów immunoreguluj¹cych alkilogliceroli [11].
Alkiloglicerole nie przyczyniaj¹ siê natomiast do zwiêkszenia
uwalniania kwasu arachidonowego pod wp³ywem bodców
stymuluj¹cych dziêki hamowaniu kinazy proteinowej C [25].
Inne mechanizmy dzia³ania alkilogliceroli dotycz¹ modyfikacji przekanictwa wewn¹trzkomórkowego poprzez regulacjê
wytwarzania DAG, który konkuruje o receptor dla PAF, czy
zmiany przepuszczalnoci kana³ów wapniowych [11, 22, 23].
1-O-akiloglicerole wykazuj¹ ponadto dzia³anie przeciwnowotworowe. Zwi¹zki te dzia³aj¹ bezporednio cytotoksycznie na komórki nowotworowe in vitro, hamuj¹ ich proliferacjê
i indukuj¹ apoptozê [8, 11, 15, 24, 31]. Dzia³anie hamuj¹ce
wzrost komórek nowotworowych wynika prawdopodobnie z
wbudowywania siê pochodnych alkilogliceroli w b³ony komórkowe, co doprowadza do upoledzonego transportu transb³onowego substancji niezbêdnych do wzrostu komórek nowotworowych i zaburzenia przekanictwa wewn¹trzkomórkowego [3]. Sugeruje siê ponadto mo¿liwoæ indukcji peroksydacji
lipidów w komórkach docelowych przez alkiloglicerole, co równie¿ mo¿e prowadziæ do apoptozy [31].
Zwi¹zki skwalenu w organizmie ssaków s¹ naturalnymi
prekursorami cholesterolu, witaminy D oraz hormonów steroidowych. Skwalen syntetyzowany jest de novo u cz³owieka
z acetylo-CoA w przebiegu procesu prowadz¹cego do syntezy cholesterolu. W rodowisku naturalnym w najwiêkszych
ilociach znajduje siê w w¹trobach rekinów, a w mniejszych
u innych gatunków ryb morskich, a tak¿e w rolinach. Dzia³anie immunomoduluj¹ce skwalenu najprawdopodobniej wynika z jego silnych w³aciwoci adherentnych w stosunku do
elementów b³on komórkowych oraz os³onek lipidowych patogenów [1]. G³ówny efekt biologiczny oparty jest o jego bezporednie dzia³anie poprzez opsonizacjê patogenów i tym
samym u³atwienie ich prezentacji komórkom immunokompetentnym. Wykazano, ¿e skwalen ma w³aciwoci adiuwantu
 substancji nonej u³atwiaj¹cej rozpoznanie epitopów patogenu przez komórki immunokompetentne [2].
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DZIA£ANIE ZWI¥ZKÓW ZAWARTYCH W OLEJU
Z W¥TROBY REKINA W BADANIACH
KLINICZNYCH
Dzia³anie przeciwnowotworowe
Alkiloglicerolom przypisuje siê wiele korzystnych cech pomocnych w walce z nowotworem: pobudzenie hemopoezy,
ochrona przed skutkami ubocznymi radioterapii, zahamowanie wzrostu nowotworów, przyspieszenie gojenie ran [24].
Wieloletnie badania zespo³u Brohulta wykaza³y skutecznoæ
terapii z u¿yciem alkilogliceroli (0,3 - 2,6 g dziennie) w przeciwdzia³aniu powstawania leukopenii i trombocytopenii podczas radioterapii chorych na raka szyjki macicy [4-6]. Badania
prowadzone przez Brohulta w latach 1963-1972 udowodni³y,
¿e u chorych na raka szyjki macicy przyjmuj¹cych alkiloglicerole dochodzi do poprawy stanu klinicznego, ocenianego stopniem zaawansowania nowotworu [4, 5]. Ponadto wykazano,
¿e taka terapia wyra¿a siê mniejszym odsetkiem zgonów
spowodowanych nowotworem po 5 latach jej prowadzenia i
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tendencja ta jest obserwowana niezale¿nie od pocz¹tkowego stopnia zaawansowania nowotworu. Niestety brakuje aktualnych wyników badañ klinicznych, oceniaj¹cych obiektywnie
skutecznoæ olejów z w¹troby rekina w walce z nowotworem.
W ostatnich latach badacze skoncentrowali siê na uk³adach
dowiadczalnych prowadzonych na zwierzêtach b¹d te¿ na
ustalonych liniach komórkowych.
W badaniach na myszach choruj¹cych na raka p³uca wykazano wp³yw alkilogliceroli na zahamowanie wzrostu guzów
nowotworowych, ich unaczynienia i przerzutów [26, 27]. Tak¿e metoksy pochodne alkilogliceroli, które stanowi¹ oko³o 3%
oleju z w¹troby rekina, wykazuj¹ dzia³anie przeciwnowotworowe w badaniach in vitro i in vivo [23]. Ponadto alkiloglicerole u³atwiaj¹ transport substancji, w tym leków, przez barierê
krew-mózg, umo¿liwiaj¹c skuteczniejsz¹ chemioterapiê nowotworów mózgu u zwierz¹t dowiadczalnych [9, 10].
Dzia³anie przeciwnowotworowe jest tak¿e przypisywane
zwi¹zkom skwalenu, które stanowi¹ do 40% zawartoci oleju z w¹troby rekina. Ikekawa i wsp. wykazali, ¿e skwalen ma
w³aciwoci hamuj¹ce wzrost miêsaka 180 i jednoczenie
nie wp³ywa cytotoksycznie na komórki prawid³owe zarówno
w badaniach w in vivo, jak i in vitro [13]. W badaniach na
myszach z miêsakiem L-1 zaobserwowano, ¿e podawanie
oleju z w¹troby rekina lub oczyszczonego skwalenu powoduje zahamowanie wzrostu nowotworu i angiogenezy [33].
Wykazano ponadto, ¿e skwalen nasila w³aciwoci przeciwnowotworowe innych zwi¹zków chemicznych, w tym tak¿e
chemioterapeutyków [33, 34]. Prawdopodobny mechanizm
autorzy upatruj¹ w u³atwieniu transportu tych zwi¹zków przez
b³ony komórkowe komórek nowotworowych [12, 34].
Podsumowuj¹c, zarówno alkioglicerole, jak i skwalen wykazuj¹ dzia³anie przeciwnowotworowe w badaniach in vitro i
w dowiadczeniach na zwierzêtach. Jednak¿e brakuje wiarygodnych badañ wykazuj¹cych skutecznoæ oleju z w¹troby rekina w leczeniu nowotworów u cz³owieka.
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Aktywacja odpowiedzi immunologicznej

Zwi¹zki zawarte w oleju rybim, jak ju¿ wspomniano wczeniej, maj¹ przeciwstawne dzia³anie na uk³ad immunologiczny. O w³aciwociach preparatu, a tym samym o mo¿liwociach klinicznego zastosowania decyduje zawartoæ poszczególnych sk³adników aktywnych biologicznie, g³ównie
zwi¹zków alkilogliceroli i skwalenu, jako aktywatorów uk³adu
immunologicznego oraz WKT n-3, które hamuj¹ odpowied
zapaln¹ (ryc. 1).
W badaniach klinicznych wykazano, ¿e dzia³anie immunostymuluj¹ce alkilogliceroli i skwalenu ujawnia siê przy dawce dobowej 1,0 g ka¿dego z tych zwi¹zków przy jednoczesnym spo¿yciu WKT n-3 nieprzekraczaj¹cym 10% ca³kowitej masy spo¿ytego oleju [19]. Stwierdzono zwiêkszenie odpowiedzi neutrofilów na stymulacjê Escherichia coli i PMA (ang.
phorbol-myristate-acetate). Przy zastosowaniu wy¿szych dawek obserwowano siln¹ polaryzacjê limfocytów T w kierunku
Th, co wyra¿a³o siê zwiêkszeniem uwalniania przez komórki
jednoj¹drzaste krwi obwodowej cytokin IFN-C, TNF-= i IL-2
przy jednoczesnym obni¿eniu wytwarzania IL-10. Stwierdzono ponadto zwiêkszenie stê¿enia immunoglobuliny klasy IgG
w osoczu, co jest charakterystyczne dla aktywacji odpowiedzi immunologicznej przy udziale limfocytów Th [18].
Wczeniejsze badania wskazywa³y na aktywacjê makrofagów i zwiêkszone wytwarzanie immunoglobulin pod wp³ywem diety uzupe³nionej przez alkiloglicerole [21, 24]. W badaniach na zwierzêtach udowodniono, ¿e skwalen podawany
wraz z po¿ywieniem w dawkach 25-100 mg/kg m.c. dziennie
powoduje zwiêkszon¹ aktywnoæ komórek NK, limfocytów T
oraz zwiêkszon¹ aktywnoæ fagocytarn¹ neutrofilów krwi
obwodowej [1]. W³aciwoci te mog¹ istotnie przyczyniæ siê
do modyfikacji odpornoci przeciwko patogenom i odpowiedzi przeciwnowotworowej organizmu. Dzia³anie aktywuj¹ce
uk³ad immunologiczny mo¿e mieæ równie¿ swoje negatywne
konsekwencje w postaci rozwoju odpowiedzi w stosunku do
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IMMUNOLOGICZNEGO

P

– hamowanie na drodze kompetycyjnej

Ryc. 1. Rola WKT szeregu n-3 i 1-O-alkilogliceroli oraz ich wzajemnej równowagi w regulacji procesu zapalenia
Fig. 1. Role of n-3 polyunsaturated fatty acid and 1-O-alkylglycerols, and their balance in inflammation

w³asnych antygenów. Tak¹ mo¿liwoæ potwierdzaj¹ badania
na zwierzêtach, u których zaobserwowano indukcjê wytwarzania autoprzeciwcia³ anty-nRNP/Sm i Su po podaniu dootrzewnowym skwalenu [16].
Wp³yw skwalenu na gospodarkê lipidow¹
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Zbadano wp³yw zwiêkszonej poda¿y skwalenu na parametry
gospodarki lipidowej, jako ¿e skwalen jest prekursorem syntezy cholesterolu. Uzyskane wyniki nie rozwi¹zuj¹ jednoznacznie badanego problemu, wskazuj¹c jednak, ¿e u cz³owieka wystêpuje dodatnia korelacja pomiêdzy iloci¹ spo¿ytego skwalenu, a stê¿eniem cholesterolu [18, 20, 30, 35].

WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA
DO STOSOWANIA PREPARATÓW NA BAZIE
OLEJU Z W¥TROBY REKINA
W ostatnich latach znacznie poszerzy³a siê wiedza dotycz¹ca dzia³ania oleju z w¹troby rekina na organizm cz³owieka. Pierwotnie tego typu oleje by³y zalecane do leczenia wspomagaj¹cego w chorobie nowotworowej. Dziêki
w³aciwociom stymuluj¹cym uk³ad immunologiczny, tego
typu oleje mog¹ byæ stosowane wspomagaj¹co w leczeniu chorób wynikaj¹cych z niedostatecznej odpowiedzi immunologicznej. Przyk³adem mog¹ byæ przetrwa³e zaka¿enia, w przebiegu których patogeny nie ulegaj¹ eliminacji z
ustroju. Jednak rozwa¿ania te pozostaj¹ w sferze teoretycznej, gdy¿ brakuje rzetelnych badañ klinicznych weryfikuj¹cych tê tezê. Nasze wczeniejsze badania przeprowadzone na grupie 19 osób wykaza³y wp³yw stosowania

oleju z w¹troby rekina na zmniejszenie czêstotliwoci nawrotów choroby u pacjentów z nawracaj¹cymi zaka¿eniami górnych dróg oddechowych [19].
Brakuje cis³ych zaleceñ co do dawkowania oleju z w¹troby rekina. Poleca siê w celach leczniczych stosowaæ do 3 g
oleju na dobê, natomiast profilaktycznie 750 mg na dobê [34].
Nasz zespó³ bada³ wp³yw wy¿szych dawek u zdrowych ochotników. Wykazano, ¿e olej jest znacznym stymulatorem uk³adu immunologicznego, gdy jest stosowany w dawce 5,1 g na
dobê [18, 19]. Badania te wskazuj¹ na mo¿liwoæ wykorzystania oleju z w¹troby rekina w tak du¿ych dawkach we wspomaganiu leczenia infekcji wirusowych czy bakteryjnych, a tak¿e
nowotworów, kiedy to po¿¹dana jest aktywacja zarówno naturalnej, jak i swoistej odpowiedzi immunologicznej [18, 19].
Na podstawie licznych badañ klinicznych z zastosowaniem olejów rybich nie wykazano istotnych objawów niepo¿¹danych w trakcie stosowania preparatów. Preparaty pochodz¹ce z rybich w¹trób zawieraj¹ znaczny udzia³ zwi¹zków
skwalenu w swoim sk³adzie, co mo¿e mieæ wp³yw na gospodarkê lipidow¹. Przyjmuj¹cy du¿e dawki oleju z w¹troby rekina powinni mieæ monitorowan¹ gospodarkê lipidow¹, a decyzja do podjêcia takiego leczenia przez chorych z hiperlipidemi¹ musi byæ ka¿dorazowo rozwa¿ona przez lekarza.
Z ka¿dym rokiem na polskim rynku farmaceutycznym,
pojawia siê coraz wiêcej preparatów pochodz¹cych z t³uszczu rybiego. W zale¿noci od pochodzenia oleju, jego sk³ad
mo¿e znacznie siê ró¿niæ, co ogranicza proste, rutynowe zastosowanie kliniczne danego preparatu. Ze wzglêdu na to,
¿e oleje pochodzenia rybiego s¹ dostêpne bez recepty, ulotki informacyjne powinny zawieraæ wyczerpuj¹ce informacje
dotycz¹ce sk³adu i dzia³ania oferowanego preparatu. W tych
stanach klinicznych, gdzie wymagana jest silna aktywacja
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uk³adu immunologicznego, olej jako substancja naturalna,
niemodyfikowana chemicznie, o du¿ym zakresie dzia³ania i
charakteryzuj¹ca siê nielicznymi przeciwwskazaniami, mo¿e
byæ wysoce skutecznym immunostymulatorem, wspomagaj¹cym konwencjonalne leczenie.
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