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Oleje uzyskiwane z ryb zwierają szereg substancji czynnych, które
działając na poziomie komórkowym wpływają na wiele funkcji organizmu. Oleje z wątroby rekina są bogate w alkiloglicerole – związki
mające silne właściwości stymulujące układ immunologiczny. W niniejszym opracowaniu poddano analizie wyniki badań sugerujących
aktywność przeciwnowotworową alkologilceroli – związków będących główna komponentą olei uzyskanych z ryb morskich, a także
efekt ich stosowania w leczeniu wspomagającym różnych typów nowotworów.

Fish oils contain several active compounds that modify cell activity
and influence various functions of the human body. Shark liver oils
are rich in 1-O-alkylglycerols which have strong ability to stimulate
human immune system. In this review we discuss findings of the
recent studies that showed antitumor properties of 1-O-alkylglycerols
derived from fish oils and its effect in adjunctive treatment of several
types of cancer.
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Oleje uzyskiwane z ryb zawierają szereg substancji czynnych, które działając na poziomie komórkowym wpływają na
wiele funkcji organizmu. Oleje z wątroby rekina są bogate w
alkiloglicerole i skwalen, zawierają natomiast niewielkie ilości
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3. Główną składową oleju z wątroby rekina (OWR) o silnym działaniu biologicznym są 1-O-alkiloglicerole (AKG). Dzięki określonym proporcjom alkilogliceroli i pozostałym związkom w nim zawartym
znalazł on zastosowanie w leczeniu stanów chorobowych
wynikających z osłabionej odpowiedzi immunologicznej, a
także wspomagająco w leczeniu nowotworów [39, 40, 41].
Zalety stosowania olejów rybich stały się ostatnio niezwykle popularnym celem badań, co wynika z obserwacji efektów medycyny naturalnej, a w szczególności danych epidemiologicznych krajów z dietą bogatą w tłuszcz ryb morskich
(Japonia, kraje skandynawskie, Islandia). Badania epidemiologiczne wskazują, iż dieta bogata w oleje rybie ma działanie
profilaktyczne w stosunku do chorób nowotworowych i chorób układu krążenia, jak również poprawia wyniki leczenia
tych chorób [1, 3, 4, 5, 6]. Coraz częściej podkreśla się możliwość stosowania oleju rybiego w leczeniu chorób autoimmunizacyjnych, alergii, czy leczenia niepłodności pochodzenia męskiego [20].
Od wielu lat onkolodzy proponują swoim pacjentom trzy
metody leczenia: interwencję chirurgiczną, chemioterapię i
radioterapię. Pojawiły się nowe leki przeciwnowotworowe,
takie jak trazumab i imatinib działające swoiście w stosunku
do określonego typu nowotworu. W ostatnich latach trwają
intensywne pracę nad stworzeniem szczepionki wykorzystującej potencjał własnych limfocytów CD8 i CD4 do niszczenia komórek nowotworowych. Opracowywane są strategie
bazujące na aktywacji układu immunologicznego z zastosowaniem namnażania limfocytów CD8 i CD4 in vitro, szcze-
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pienia immortalizowanymi komórkami nowotworowymi, stymulacji komórek dendrytycznych czy syntezie drobnych peptydów immunogennych będących analogami antygenów komórek nowotworowych (tzw. szczepionka peptydowa).
Dotychczas tylko jedna metoda znalazła obecnie zastosowanie – szczepionka w leczeniu zaawansowanego raka prostaty (Provenge). Niezależnie od przyjętych strategii terapii
przeciwnowotworowej, prawidłowe funkcjonowanie układu
immunologicznego wydaje się być kluczowe dla prawidłowego działania szczepionki. W świetle współczesnej wiedzy dotyczącej udziału poszczególnych składowych układu
immunologicznego w zwalczaniu komórek nieprawidłowych
i niebezpiecznych dla organizmu, preparaty zawierające alkiloglicerole mogą stanowić poważny oręż nie tylko w profilaktyce, ale również we wspomaganiu leczenia nowotworów. W niniejszej pracy przedstawiono mechanizmy działania
1-O-alkilogliceroli ze szczególnym uwzględnianiem ich właściwości przeciwnowotworowych.

WIELOKIERUNKOWE DZIAŁANIE
1-O-AKLILOGLICEROLI
Naturalne 1-O-alkiloglicerole są związkami aktywnymi biologicznie, występującymi w największej ilości w szpiku kostnym, śledzionie, wątrobie, mleku ludzkim, błonie komórkowej komórek linii mieloidalnej i czerwonokrwinkowej [17].
Analizując skład procentowy poszczególnych komponent
AKG u różnych gatunków zwierząt kręgowych, zwraca uwagę fakt największego występowania AKG w wątrobach ryb
morskich, a w szczególności rekinów, które wyjątkowo rzadko
zapadają na choroby nowotworowe [11, 15]. Największy
udział związków uzyskanych w procesie tłoczenia wątroby
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uzależniony od diety i każda jej modyfikacja ma bezpośrednie odzwierciedlenie w jej funkcjonowaniu. Jednym z najważniejszych egzogennych składników błon komórkowych są
1-O-alkiloglicerole, które jak wykazały badania na zwierzętach poprawiają nie tylko płynność, ale także wpływają na
pojemność antyoksydacyjną komórek, co w przypadku leukocytów a w szczególności linii monocytarno/makrofagowej
oraz mieloidalnej ma bardzo istotne znaczenie związane z
produkcją reaktywnych form tlenu [2]. Kwestią otwartą nadal
pozostaje czy tego typu modyfikacje związane z podażą alkilogliceroli maja odzwierciedlenie w lepszym funkcjonowaniu szlaku aktywacji komórki z wykorzystaniem receptorów i
przekaźnictwa wewnątrzkomórkowego związanego ze szlakiem fosfolipazy. Pierwsze próby weryfikacji tej hipotezy rozpoczęto w połowie lat 90. W badaniach prowadzonych techniką znakowania [3H]-alkilogliceroli, wykazano na liniach
komórkowych, iż 1-O-alkiloglicerole są aktywnie inkorporowane do komórek i biorą aktywny udział w przekaźnictwie
komórkowym. Trzy najważniejsze obserwacje pochodzą z
badań na linii THP1 [19] (monocytarnej), linii komórek śródbłonka [26] oraz płytkach krwi [31]. Badania przeprowadzone na liniach komórek śródbłonka wykazały jednoznacznie,
iż alkiloglicerole pochodzenia egzogennego są aktywnie
wbudowywane w błonę komórkową oraz uczestniczą w syntezie 1-O-alkylo-2-acyloglycerolu będącego prekursorem
diacyloglicerolu (DAG) i jednocześnie hamują aktywność enzymatyczną kinazy C [8, 18]. Z kolei badania na linii THP1
potwierdziły przewidywanie o udziale 1-O-aliklogliceroli w
syntezie aktywnej formy PAF poprzez promocję syntezy prekursora PAF 1-O-alkyloglicerofosfatydylocholiny [19]. Dodatkowo wykazano, iż mobilizacja PAF szczególnie uwidacznia

ryb morskich mają diacyloglycerole (diacylglyceryl ethers –
DAGE, 1-0-Alkyl-2,3-diacyloglycerol ethers) – około 41 %, oraz
triacyloglycerole (triacylglycerols – TAG) – około 58% [21]. W
oleju uzyskanym z tłoczenia wątroby rekina występuje mieszanina różnych alkilogliceroli, różniących się długością łańcucha i nasyceniem. W porównaniu do ludzi, oleje rybie posiadają zminiejszony odsetek komponenty z podstawnikiem 16:0
(alkohol chimylowy) i 18:0 (alkohol batylowy) a zwiększony udział
18:1 (alkohol selachylowy) 9 16:1 (tab. 1). Godnym odnotowania jest fakt, iż różnice występują nie tylko w obrębie rodzin,
ale także pomiędzy poszczególnymi gatunkami rekinów.
U ssaków część 1-O-alkilogliceroli dostarczanych wraz z
pożywieniem jest wchłaniana bez enzymatycznego rozszczepienia w przewodzie pokarmowym. Badania wskazują, iż są
one w takiej postaci wbudowywane w fosfolipidy błon komórkowych większości komórek. [10]. W przebiegu stanów zapalnych z 1-O-alkylo-2-acylo-sn-glycero-3-fosfocholiny, na
drodze enzymatycznej przemiany (acetylacji), syntetyzowany jest czynnik aktywujący płytki – PAF (platelet activating
factor) i kwas arachidonowy [34]. Ponieważ AKG stanowią
naturalny rezerwuar substratu do syntezy eikonazoidów i leukotrienów, związków niezbędnych do prawidłowej odpowiedzi immunologicznej, wydaje się, iż jeden z mechanizmów
działania AKG może zachodzić właśnie tą drogą. Potwierdzeniem tej tezy jest obserwacja kliniczna genetycznie uwarunkowanego zespołu niedoboru enzymu syntetyzującego
1-O-alkiloglicerole w organizmie człowieka. Konsekwencją
braku syntetazy 1-O-alkilogliceroli jest niedostateczna synteza PAF, klinicznie opisana, jako zespół Zellwegera [35].
W badaniach z wykorzystaniem technik radioizotypowych
wykazano, że skład błony komórkowej komórek jest ściśle
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Tabela 1. Zestawienie składu odsetkowego poszczególnych komponent alkilogliceroli w obrębie różnych gatunków. Opracowano na podstawie: Magnusson
CD, Haraldsson GG. Ether lipids. Chem. Phys. Lipids. 2011, 164, 315-40
Table 1. Distribution of different components of 1-O-alkylglycerols (%) within the different species. Based on: Magnusson CD, Haraldsson GG. Ether lipids.
Chem. Phys. Lipids. 2011, 164, 315-40
Alkiloglicerole
ludzki szpik kostny
(1-O-alkylglycerols)
(human bone
marrow)

10:0
12:0

K

ludzkie mleko
(human milk)

mleko krowie
(cow’s milk)

olej z wątroby rekina
grenlandzkiego
(shark liver oil
– Somniosus
microcephalus)

olej z wątroby
rekinów
tasmańskich
(shark liver oil –
Tasmaniensis
etmopterus)
0,28
0,19

olej z wątroby
dorsza
(cod liver oil)

1,4

14:0
14:1

0,5

0,9

5,8

2

1,39
0,14

15
15:1

0,4

0,5

4,5

0,7

0,36
0,12

0,5
1,9

16:0 chimylowy
16:1

33,2

24,8
3,2

27,8
1,4

9,1
10,2

15,9
4,14

13,4
19,2

17
17:1

1,1

1,4
1,6

0,9
1,8

3,6

0,31
0,61

1,8
2,2

18:0 batylowy
18:1 selachylowy

27
20,3

21,8
37,5

29,5
17,7

2,8
59,4

2,52
34,04

2,7
23,2

1,6

0,78
15,85

18:2
18:3 n-3

1,4

19
20:0

6,1
2,9

2,4
1,6

0,1
0,2

1,5

0,02
0,34

0,1
0,2

20:1
20:2

3,2

2,3

0,3

6,2

0,95
0,08

8,2

20:3 n-3
20:3 n-6

4,57
0,02

20:4 n-6
20:5 n-3

0,26
1,81

21:0
22:0

0,2
0,7

0,3
0,7

22:1 n-9
22:2

5,1

3,4

22:6 n-3
24:0

0,2

2,1

1,40
0,35

24:1

2,6

1,4

4,17

2,2

0,12
0,1

0,1
0,7

0,36
0,62

2,6
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się po stymulacji poliklonalnej, co jak słusznie podkreślali autorzy a późniejsze badania potwierdziły, ma istotne znaczenie w mobilizacji całego układu immunologicznego.
Na marginesie warto dodać, iż ze zwiększoną syntezą PAF
wiąże się również poprawa procesu spermatogenezy i reakcji akrosomalnej prowadzącej do fuzji gamet [16, 22]. Obserwacje in vivo prowadzone na świniach, których pokarm podstawowy był suplementowany 1-O-alkiloglicerolami (40g/dobę
przez okres 28 dni) wykazały poprawę podstawowych parametrów nasienia (m.in. zwiększona ruchliwość, żywotność,
jak i całkowita liczba plemników w ejakulacie) [27]. Podobny
efekt uzyskano w badaniach in vitro w inkubacji ejakulatu z
naturalnymi alkiloglicerolami (olej z wątroby rekina) [7].
Na podstawie badań klinicznych prowadzonych u ludzi i
zwierząt, u których stosowano suplementację diety AKG, wykazano, że związki te stymulują układ immunologiczny i hematopoezę. Badania prowadzone na ludziach wykazały poprawę funkcjonowania układu immunologicznego, zarówno
mechanizmów wrodzonych, jak i nabytych, humoralnego, jak i
komórkowego. Olej, w skład którego oprócz 1-O-alkilogliceroli
wchodziły PUFA n-3 i skwalen miał wpływ na zwiększenie aktywność i potencjału bójczego neutrofilii, zwiększenie potencjału limfocytów po stymulacji poliklonalnej do syntezy IL-6,
IL-8, TNF, INF-g przy jednoczesnym zahamowaniu syntezy
IL-10 [23, 24, 38]. Co istotne, zwiększonej aktywacji neutrofili
ocenianej intensywnością syntezy reaktywnych form tlenu
(RFT) po stymulacji E.coli czy PMA towarzyszyła zwiększona
całkowita pojemność antyoksydacyjna osocza – parametr
świadczący, iż oleje równolegle mają działanie osłaniające
przed negatywnymi skutkami działania RFT.
Bardzo ciekawe z punktu widzenia fizjologii człowieka wydają się być badania nad zwierzętami, którym podawano suplementację AKG. Analiza porównawcza wybranych parametrów układu immunologicznego potomstwa zwierząt
karmionych dietą bogatą w 1-O-alkiloglicerole vs dieta tradycyjną wykazała, iż potomstwo świń, którym w okresie prenatalnym wzbogacono dietę w 1-O-alkiloglicerole ma zdecydowanie zwiększoną ilość immunoglobulin i swoistych przeciwciał
w stosunku do antygenów podawanych w szczepionkach
ochronnych, co jednocześnie miało bezpośrednie przedłożenie w późniejszym okresie na skuteczność szczepień ochronnych, lepszy przyrost masy ciała i rzadszą zapadalność na
najczęstsze w populacji zwierząt hodowlanych choroby [28].
W badaniach laboratoryjnych odnotowano zwiększoną liczbę
bezwzględną limfocytów T, neutrofilii i monocytów we krwi w
porównaniu do zwierząt karmionych tradycyjnie bez suplementacji [28]. Inne badania również potwierdziły stymulujące w stosunku do limfocytów B działanie AKG [30].
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nowotworowe vs zwierzęta z dietą tradycyjną. Udział AKG w
hamowaniu działania bFGF potwierdzają również badania in
vitro na linii komórek śródbłonka, w których wykazano, iż AKG
hamują proliferację tych komórek po stymulacji bFGF [31].
W kolejnych badaniach poddano ocenie działanie poszczególnych składowych AKG, co pomogło ustalić, które ze
związków obecnych w naturalnych olejach rybich mają najsilniejsze działanie przeciwnowotworowe. AKG obecne w
naturalnych olejach posiadają zróżnicowany udział procentowy poszczególnych komponent, wśród których na szczególną uwagę zasługuje 6 związków różniących się stopniem
wysycenia i ilością wiązań podwójnych (ryc. 1).
W badaniach na modelu zwierzęcym rozwoju guza litego
wykazano, iż najsilniejszą aktywność przeciwnowotworową
posiadają AKG z dodatkowym wiązaniem podwójnym w pozycji 7 grupy funkcyjnej 16:1n-7 (1-O-(Z)-9’-heksadecynylosn-glicerol) oraz w pozycji 9 – 18:1n-9 (alkohol selachylowy;
(1-O-(Z)-9’-oktadecynylo-sn-glicerol), natomiast pozostałe
komponenty AKG 16:0 (alkohol chimylowy), 12:0 (1-O-dodeclo-sn-glicerol) niewielką. Alkiloglicerole 18:0 (alkohol batylowy) – przy chorobach nowotworowych powinny być ograniczane, gdyż stymulują do rozwoju guza. (ryc. 1). Ciekawym
spostrzeżeniem było również, iż syntetyczne AKG z podstawnikami 18:1n-9 oraz 16:1n-7 silnie hamują rozwój splenomegalii w porównaniu zarówno do grupy kontrolnej (nie poddanej suplementarnej diecie), jak i myszy karmionych
naturalnymi AKG [9]. Natomiast komponenta z podstawnikiem 18:0 zwiększała wagę śledziony, potwierdzając negatywne obserwacje kliniczne zwierząt.
Na podstawie badań syntetycznych analogów AKG przeprowadzonych na linii komórek śródbłonkowych HUVEC również
można wyciągnąć podobne wnioski. Analizując wpływ poszczególnych komponent AKG na proliferację wykazano, iż po hodowli
z komórkami śródbłonka największy efekt zahamowania proliferacji posiadają AKG zawierające grupy 18:1 i 16:1 [9, 10, 29].
Wyniki tych badań mają bardzo istotny aspekt praktyczny. Obecnie na rynku farmaceutycznym jest wiele preparatów olejów ryb morskich reklamujących swoje działanie immunostymulujące i przeciwnowotworowe. W świetle obecnej
wiedzy, konieczne jest, aby firmy oferujące preparaty olejów
rybich, podawały skład procentowy poszczególnych związków obecnych w oleju rybim, bądź też przed wprowadzeniem
preparatu na rynek dowiodły skuteczności jego działania na
modelu zwierzęcym (tab. 1).
Preparat BioMarine, którego działanie zostało ocenione
przez nasz zespół w badaniach klinicznych, posiada w swoim
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CH2OH

DZIAŁANIE PRZECIWNOWOTWOROWE
1-O-ALKILOGLICEROLI

CHOH

Obserwacje epidemiologiczne jednoznacznie wskazywały na
protekcyjne działanie związków zawartych w olejach ryb morskich w procesach kancerogenezy [25, 31, 34]. Kwestią otwartą
pozostawało, która ze składowych oleju rybiego ma największy wpływ przeciwnowotworowy. W badaniach przeprowadzonych na modelu zwierzęcym rozwoju guza litego (szczepienie
myszy komórkami LLC-Lewis lung carcinoma cells) wykazano działanie protekcyjne zarówno naturalnych, jak i syntetycznych 1-O-alkilogliceroli. Myszy karmione 1-O-alkiloglicerolami
wykazywały zwiększoną aktywność odrzucania przeszczepionych komórek, a jeśli już doszło do przyjęcia przeszczepu,
zmniejszoną wielkość guza [32]. Autorzy pracy przypuszczają, iż AKG hamują proces angiogenezy niezbędny w rozwoju
guza. Inne prace również potwierdzają hamowanie unaczynienia guza [36, 37]. Sprawdzonymi parametrami, które pozwalają na wiarygodną ocenę tego procesu jest czynnik von
Willebranta oraz bFGF (basic fibroblast growth factor) [33].
Stężenie obu tych czynników uległo istotnemu obniżeniu u
zwierząt karmionych AKG, którym przeszczepiono komórki

R = (CH2)11 CH3

1-O-dodecyl-sn-glicerol (12:0)

R = (CH2)13 CH3

1-O-tetradecyl-sn-glicerol (14:0)

R = (CH2)15 CH3

alkohol chimylowy (16:0)

R = (CH2)17 CH3

alkohol batylowy (18:0)

R = (CH2)8CH=CH(CH2)8

alkohol selacylowy (18:1n-9)

R = (CH2)8CH=CH(CH2)6

1-O-(Z)-9’ heksadecyl-sn-glicerol
(16:1n-7)

CHOR

Ryc. 1. Wzór strukturalny związków 1-O-alkilogliceroli. R-grupy funkcyjne.
Podstawniki 18:1n-9 i 16:1n-7 posiadają właściwości polaryzacji 1-O-alkologliceroli w związki o charakterze przeciwnowotworowym, z kolei podstawnik
18:0 posiada działanie przeciwne - stymulujący proces kancerogenezy [21]
Fig. 1. Structural formula of 1-O-alkylglycerols. R-function groups. Substituents 18: 1n 1n-9 and 16: 1-7 have an ability to polarize 1-O-alkylglycerols into
compounds with anti-tumor properties, while the function group 18: 0 possesses an opposite properties stimulating cancerogenesis [21]
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składzie 34,04% składowej 18:1 (alkohol salachylowy), 15,9%
komponenty 16:1 i zaledwie 2,5% składowej 18:0. Warto również dodać, iż wcześniejsze nasze badania kliniczne wykazały
dość nieoczekiwaną rolę naturalnie otrzymywanych olei w stymulacji układu immunologicznego w zwalczaniu patogenów [23,
24]. Niektóre parametry takie jak zwiększenie potencjału limfocytów T do syntezy układy INF, TNF, IL-2 przy jednoczesnym
zmniejszeniu IL-10 (układ ze stymulacja receptorów TCR przez
PHA), zwiększenie aktywności komórek NK, neutrofili krwi obwodowej do syntezy RFT, które były uzyskane przy podawaniu
dużych dawek tego preparatu 3,6 g AKG/dobę przez okres 3
miesięcy wydają się mieć istotne znaczenie nie tylko w leczeniu
chorób zakaźnych, ale także we wspomaganiu układu immunologicznego w ograniczeniu rozwoju nowotworu [23]. Zarówno obserwacje kliniczne, ocena parametrów immunologicznych
osób leczonych, jak i badania przeprowadzone na grupie zdrowych ochotników mogą wskazywać na korzystne działanie preparatu w zwalczaniu choroby nowotworowej.
Począwszy od obserwacji epidemiologicznych wykonanych już na początku lat 70, badań klinicznych jak i ostatnich
przeprowadzonych na modelach zwierzęcych oraz na liniach
komórkowych wskazują na protekcyjne i lecznicze działanie
AKG. Dalsze badania kliniczne wraz z oceną laboratoryjną
podstawowych parametrów zapalenia, jak i stanu układu immunologicznego wśród osób z chorobą nowotworową wydaje się w pełni uzasadnione.

PODSUMOWANIE
W ostatnich latach znacznie poszerzyła się wiedza dotycząca działania olejów uzyskanych z ryb morskich oraz ich korzystnego dziania na organizm człowieka. Pierwotnie tego
typu oleje były zalecane do leczenia wspomagającego w chorobie nowotworowej. Pionierskie badania zapoczątkowane
na początku lat 70 pod kierunkiem prof. Brohult’a, a będące
konsekwencją obserwacji epidemiologicznych zostały w dużej mierze dzięki rozwojowi biotechnologii potwierdzone na
poziomie komórki. AKG posiadają właściwości stymulujące
układ immunologiczny, bezpośredniego hamowania rozwoju
unaczynienia guza. Mają także możliwości swobodnego
przechodzenia do dowolnej tkanki w tym przechodzenia
przez barierę anatomiczną krew-mózg [12, 13, 14]. aktywność biologiczna, cechy biochemiczne olei bogatych w aktywność 1-O-alkiloglicerole z podstawnikami 18:1 i 16:2 wskazują, iż związki te wydają się być nie tylko istotnym
suplementem diety wzmacniającym układ immunologiczny,
ale mogą stanowić również dodatkowe narzędzie, wspomagające konwencjonalne leczenie, dla lekarzy onkologów.
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