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Wp³yw diety bogatej w zwi¹zki alkilogliceroli, skwalenu oraz
wielonienasyconych kwasów t³uszczowych szeregu n-3 na
niektóre zjawiska odpornoci naturalnej u zdrowych

The effect of alkoksyglycerols, sqalene and n-3 fatty acid on
some innate immunity parameters in healthy people

Preparat BioMarine 570 jest dobrze tolerowanym preparatem, który
wspiera odpornoæ naturaln¹. Uzyskiwany jest z w¹troby rekina szetlendzkiego. Cel badania. Ocena tolerancji i efektów klinicznych preparatu BioMarine 570. Materia³ i metody. Badanie przeprowadzono u 10 zdrowych ochotników, którym podawano 9 kapsu³ek BioMarine 570 przez 30 dni. Badania kliniczne i laboratoryjne wykonano
przed podaniem preparatu i po zakoñczeniu przyjmowania. Badania odpornoci naturalnej obejmowa³y: sk³adowe uk³adu dope³niacza, podstawowe subpopulacje limfocytów T, komórek NK i limfocytów B, profil Th1/Th2 cytokin wydzielanych przez limfocyty krwi obwodowej, limfocyty regulatorowe CD4+CD25+, wytwarzanie reaktywnych form tlenu (RFT) przez granulocyty. Wyniki. Nie zaobserwowano ¿adnych dzia³añ ubocznych. Wykazano, ¿e preparat zwiêksza stê¿enie C1q, powoduje przesuniêcie równowagi w kierunku Th1,
ale nie wp³ywa na limfocyty regulatorowe CD4+CD25+, wywiera
wp³yw na redystrybucjê limfocytów T ocenianych wskanikiem CD4/
CD8 (1,3 vs 1,8) oraz generacjê RFT. Wnioski. Preparat jest bezpiecznym czynnikiem wspomagaj¹cym odpornoæ naturaln¹ i mo¿e
byæ stosowany jako bezpieczny preparat wspomagaj¹cy leczenie
immunoregulacyjne.

BioMarine 570 is well tolerated agent supporting the innate immunity. It was isolated from Greenland shark liver. Aim. To evaluate the
effect of BioMarine. Matherial and method. The 10 healthy, randomly chosen volunteers are included to the protocol. Volunteers
are given 9 capsules of BioMarine a day for 30 days. The clinical
and laboratory parameters were analyzed before and after the treatment.. The following innate immunity parameters were analyzed: C1q,
C3 C4 and CH50 of complement level, CD4/CD8 ratio, Th1/Th2 cytokine polarization, reactive oxygen intermediates production (ROI).
Results. Clinically no side effects were noted. BioMarine intake has
increased the C1q level, increase CD4/CD8 ratio from 1.3 to 1.8 and
polarized Th1/Th2 lymphocyte cytokine secretion towards Th1. The
modulation of ROI production by neutrophils was also noted. BioMarine has no affect on CD4+CD25+ regulatory lymphocytes. Conclusion. Concluding BioMarine is save, effective and innate immunity supporting agent, can be effectively applied in the people with
disturbed immune system as harmless and effective agent normalizing the immune misbalance.
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Substancje zawarte w olejach z ryb od wielu lat znajduj¹
siê w krêgu zainteresowañ badaczy ze wzglêdu na ich korzystny wp³yw w leczeniu chorób o pod³o¿u zapalnym. Udowodniono, ¿e oleje rybie otrzymywane w procesie t³oczenia
w¹troby bogate s¹ w zwi¹zki wykazuj¹ce aktywnoæ biologiczn¹. W sk³adzie lipidów uzyskanych z w¹troby rekinów
(Centroscymnus crepitater, Etmopterus granulosus, Deania
colcea oraz Centrophorus scalpratus) dominuj¹ etery acylogliceroli: diacyloglicerole  DAGE (ang. diacylglyceryl
ethers, 1-0-Alkyl-2,3-diacyloglycerol ethers), triacyloglicerole  TAG (ang. triacylglycerols), zwi¹zki skwalenu oraz
wielonianasycone kwasy t³uszczowe szeregu n-3 bogate w
kwas dekozaheksaenowy (DHA) oraz kwas eikozapentaenowy (EPA). Jednym z najbardziej wartociowych pod wzglêdem sk³adu chemicznego preparatów jest BioMarine 570.
Sk³ad preparatu jest cile powtarzalny i proporcje g³ównych sk³adników w du¿ym przybli¿eniu odpowiadaj¹ tym,
które wystêpuj¹ w warunkach naturalnych (jedna kapsu³ka
zawiera: zwi¹zki skwalenu 120 mg, alkiloglicerole  120 mg,
wielonienasycone kwasy t³uszczowe szeregu n-3  25 mg,
witamina A  50 IU i witamina D  5 IU).

Wiele obserwacji dotycz¹cych kondycji zdrowotnej spo³eczeñstw sk³ania do poszukiwania zale¿noci pomiêdzy rodzajem spo¿ywanych pokarmów a stanem zdrowia. Stosunkowo
dobrze poznane zosta³y aminokwasy i rola bia³ek. Nadchodzi
era dociekañ i badania zwi¹zków pomiêdzy diet¹ zawieraj¹c¹
kwasy t³uszczowe, a mechanizmami regulacji ró¿nych procesów fizjologicznych (m.in.: uk³adu odpornoci, homeostazy
uk³adu krzepniêcia, gospodarki lipidowej). Kwasy t³uszczowe
warunkuj¹ funkcjonowanie sytemu komunikowania siê miêdzykomórkowego i przewodzenia sygna³u pobudzenia wewn¹trz poszczególnych komórek (23).
Wyniki badañ klinicznych dotycz¹ce wp³ywu diety wzbogaconej w wielonienasycone kwasy t³uszczowe na procesy
immunologiczne (zjawiska odpornoci) nie s¹ jednoznaczne
(22). Dobrze udokumentowane zosta³y obserwacje przeprowadzone u 68 chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Badanych chorych podzielono na dwie grupy, jedna przebywa³a na zwyk³ej diecie, zwanej diet¹ zachodni¹  WD (ang.
western diet), druga na diecie przeciwzapalnej  AID (ang.
anti-inflammatory diet) wzbogacanej kwasem arachidonowym
(<90 mg/dzieñ). Nastêpnie chorzy obu grup przez 3 miesi¹-

ce otrzymywali albo kapsu³ki z olejem rybim 30 mg/kg m.c./
dzieñ, albo placebo z zachowaniem zasad podwójnej lepej
próby. U chorych na diecie AID otrzymuj¹cych olej rybi nast¹pi³o istotne zmniejszenie obrzêków stawów, sztywnoci,
stwierdzono mniejsze wytwarzanie leukotrienu LTB4 i tromboksanu B2 oraz metabolitów prostaglandyn (1).
Wielu autorów przychyla siê do opinii, ¿e dieta z olejem
rybim, zw³aszcza zawieraj¹cym kwas EPA obni¿a aktywnoæ
limfocytów Th1, wi¹zan¹ z rozwojem i podtrzymywaniem przewlek³ego procesu zapalnego (6). Za t¹ teori¹ przemawia fakt
korzystnego wp³ywu tych preparatów na przebieg/z³agodzenie objawów w przewlek³ych stanach zapalnych. Dieta zawieraj¹ca wielonienasycone kwasy t³uszczowe mo¿e modyfikowaæ równie¿ niektóre zjawiska odpornociowe u zdrowych.
Stwierdzono obni¿one wytwarzanie PGE2 i LTB4 przez komórki jednoj¹drzaste krwi obwodowej  PBMC (ang. peripheral blood manonuclear cells) po stymulacji lipopolisacharydem (LPS) o 60-75%, a tak¿e zmniejszenie wytwarzania
TNF-a i IL-1b. Istotnie obni¿y³a siê równie¿ aktywnoæ komórek NK (13). W innych badaniach przeprowadzonych
wród zdrowych po zastosowaniu diety wzbogaconej w olej
rybi zaobserwowano wzrost proliferacji limfocytów i wydzielania IFN-g, dieta ta nie modyfikowa³a natomiast wydzielania
interleukiny 4. Wp³yw diety nie zale¿a³ od zastosowanych antyoksydantów (21). Wskazuje to na mo¿liwe dzia³anie polaryzacyjne modyfikuj¹ce odpowied typu Th1/Th2.
W badaniach in vitro na uk³adach izolowanych wykazano,
¿e kwasy t³uszczowe szeregu n-3 redukuj¹ wytwarzanie reaktywnych form tlenu przez neutrofile lub izolowane z nich frakcje
komórkowe, zjawisko to ulega nasileniu wraz ze wzrostem d³ugoci ³añcucha wêglowego i wzrostem liczby wi¹zañ podwójnych (8, 18). Inn¹ sk³adow¹ preparatu wkazuj¹c¹ aktywnoæ
biologiczn¹ s¹ etery acylogliceroli, które poprzez aktywacjê i
wzrost uwalniania czynnika aktywuj¹cego p³ytki  PAF (ang.
platelet activating factor) maj¹ dzia³anie prozapalne (nasilaj¹
odpowied komórek immunokompetentnych w stosunku do
patogenów. Alkiloglicerole poprzez PAF maj¹ w³aciwoci poredniego aktywowania makrofagów zwiêkszaj¹c ich aktywnoæ
fagocytarn¹ (4). 1-0-alkiloglicerole wchodz¹ w sk³ad naturalnych
lipidów narz¹dów hematopoetycznych. Bior¹ bezporedni udzia³
w procesie hematopoezy wszystkich linii komórkowych (uk³adu
bia³okrwinkowego  mieloblastycznego, limfoblastycznego, megakariocytarnego jak i uk³adu czerwonokrwinkowego). Badania zapocz¹tkowane w latach 60. przez Brohulta wykaza³y, ¿e
zwi¹zki alkilogliceroli maj¹ korzystny wp³yw os³onowy zmniejszaj¹c skutki uboczne podczas radioterapii (5).
Celem podjêtych badañ by³a ocena wp³ywu preparatu
BioMarine 570 pobieranego przez osoby zdrowe w warunkach normalnych obci¹¿eñ zawodowych na niektóre zjawiska z zakresu odpornoci naturalnej (ang. innate immunity), które s¹ pierwotne w stosunku do odpornoci nabytej
(ang. aquired immunity), ale w istotny sposób wp³ywaæ mog¹
na stan zdrowia, przebieg i wielkoæ odczynów odpornoci
nabytej.

MATERIA£ I METODY
Badania wykonane zosta³y u 10 zdrowych osób (3 mê¿czyzn
i 7 kobiet) w wieku 35-65 lat. Badani przez okres 6 tygodni
przyjmowali preparat BioMarine 570, firma Marinex (zwi¹zki
skwalenu  120 mg, alkiloglicerole  120 mg, wielonienasycone kwasy t³uszczowe szeregu n-3 (DHA, EPA)  25 mg,
witamina A  50 IU i witamina D  5 IU) 3 razy dziennie po
trzy kapsu³ki.
Oceniane parametry. U wszystkich badanych wykonano
ocenê obrazu morfologicznego krwi obwodowej, okrelono
stê¿enie sk³adowych uk³adu dope³niacza: C1q, C3, C4, czynnika B i aktywnoæ hemolityczn¹  CH50, oceniano generacje
reaktywnych form tlenu, wytwarzanie cytokin prozapalnych
(IL-12, TNF-a, IL-10, IL-6, IL-1b i IL-8) oraz profil cytokin typu

Th1/Th2 (INF-g, TNF-a, IL-10, IL-5, IL-4 i IL-2), udzia³ procentowy subpopulacji limfocytów T, limfocytów B i komórek NK.
Oznaczeñ wymienionych parametrów dokonano dwukrotnie:
przed i po zakoñczeniu przyjmowania preparatu.
Stê¿enie sk³adowych C3 i C4 oznaczano metod¹ nefelometryczn¹ z u¿yciem odczynników firmy The Binding Site na aparacie Minineph firmy The Binding Site. Stê¿enie sk³adowej C1q
oznaczano metod¹ immunodyfuzji radialnej na p³ytkach firmy
Dade Behring. Stê¿enie czynnika B oznaczano metod¹ immunodyfuzji radialnej na p³ytkach firmy The Binding Site. Ca³kowit¹ aktywnoæ hemolityczn¹ uk³adu dope³niacza oceniano
wed³ug zmodyfikowanej metody Mayera. Ocenê wybuchu tlenowego neutrofilów oceniano metod¹ cytometrii przep³ywowej komercyjnym zestawem Bursttest (BD). Komórki poddano stymulacji liofilizowanymi bakteriami Escherichia coli lub
estrem forbolu  PMA (ang. phorbol myristate acetate).
Stê¿enie wytwarzanych cytokin oceniano w supernatantach uzyskanych po 21-godzinnej inkubacji PBMC w atmosferze CO2 (5%) w temperaturze 37°C. Komórki by³y inkubowane w samym pod³o¿u hodowlanym (RPMI 1640 z dodatkiem 10% zinaktywowanej p³odowej surowicy cielêcej  FCS;
56°C, 30 min), 100 U/ml penicyliny i 100 mg/ml streptomycyny) lub z dodatkiem PHA (5 mg/ml). Analizê stê¿enia poszczególnych cytokin przeprowadzono metod¹ cytometrii przep³ywowej z wykorzystaniem komercyjnie dostêpnych zestawów,
odpowiednio CBA Inflammation Kit i CBA Th1/Th2 Kit, firmy
Becton Dickinson (FACSCalibur, BD).
Udzia³ procentowy subpopulacji limfocytów T, limfocytów
B, komórek NK i limfocytów o fenotypie CD4+CD25+ oceniano metod¹ cytometrii przep³ywowej przy u¿yciu testu IMK Plus
firmy Becton Dickinson oraz przeciwcia³ monoklonalnych anty
CD4 (FITC, klon SK3) i anty CD25 (PE klon 2A3) (BD).
Analiza statystyczna. Dla wszystkich ocenianych parametrów w obrêbie badanych grup obliczono wartoæ redni¹, odchylenie standardowe (SD), a tak¿e standardowy
b³¹d redniej  SEM. Do weryfikacji statystycznej zastosowano test t-Studenta dla zmiennych powi¹zanych w celu
uchwycenia ró¿nic w wartociach uzyskanych przed i po
leczeniu.
Na przeprowadzenie badañ uzyskano zgodê Komisji Etyki Badañ Naukowych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
w £odzi (23 czerwca 2004 r.).

WYNIKI
W okresie miesiêcznego przyjmowania preparatu BioMarine
nie zaobserwowano ¿adnych dzia³añ ubocznych lub nietolerancji, które nakazywa³yby przerwanie podawania preparatu. Analizuj¹c wybrane parametry uk³adu dope³niacza po
miesiêcznej kuracji zaobserwowano obni¿enie stê¿enia C3,
C4 i czynnika B i znamienny wzrost stê¿enia C1q. Wyniki zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Analiza stê¿eñ sk³adowych uk³adu dope³niacza oraz aktywnoci hemolitycznej CH50, przed i po 30-dniowym stosowaniu preparatu BioMarine 570
Table 1. The complement level and total hemolytic activity  CH50, before
and after taken of BioMarine 570 preparation
Parametry
uk³adu
dope³niacza
Pameters of
complement
CH50 (U/ml)

Przed podaniem preparatu
Before treatment
(n=10)

x ± SD

Po 30-dniowym
stosowaniu
30 days after treatment
(n=9)

x ± SD

44,7 ± 3,98

45,6± 3,07

C3 (mg/dl)

146,9 ± 14,07

134,0 ± 10,65*

C4 (mg/dl)

23,9 ± 1,29

21,3 ± 1,09*

B (mg/dl)

31,8 ± 4,33

24,9 ± 2,31*

C1q (mg/dl)

13,0 ± 1,13

17,2 ± 0,82*

*p£0,05 w porównaniu do wartoci uzyskanych przed podaniem preparatu /
as compared to before treatment

Średnia intensywność fluoroscencji
(Mean fluorescent intensity)

Badania dzia³añ pojedynczych sk³adowych preparatu
by³y wykonywane g³ównie w warunkach dowiadczalnych
in vitro (22). Istotne informacje kliniczne mo¿na uzyskaæ
po zastosowaniu kompleksowego preparatu u ludzi, ale w
tym typie badania bardzo trudno jest wskazaæ na g³ówne
sk³adowe preparatu odpowiedzialne za interesuj¹ce dzia³ania jak te¿ zrozumieæ ich mechanizm. Badany preparat
zawiera skwalen wykazuj¹cy w³aciwoci adiuwantowe,
które mog¹ wp³ywaæ na wytwarzanie reaktywnych form tlenu (RFT). Zaobserwowano zmniejszenie wytwarzania RFT
po zadzia³aniu stymulatora pozareceptorowego PMA, co
mo¿e sugerowaæ zjawiska przeciwstawne do zapalenia (12)
(ryc. 1).
Bursttest

Tabela 2. Analiza stê¿enia cytokin uwalnianych przez PBMC niestymulowane przed i po zakoñczeniu przyjmowania preparatu BioMarine 570. Dane
przedstawiono w postaci wartoci rednich ± b³¹d standardowy redniej
(SEM)
Table 2. The cytokine production by PBMC unstimulated and stimulated
with PHA before and after taken of BioMarine preparation. Data are expressed as (mean ± SEM)
Parametr
Parameter

INF-g

Po leczeniu 30-dniowym
30 days after treatment
(n=9)

x ± SEM

13,8 ± 7,38
1460,5 ± 415,45

140,9 ± 29,43*
3303,7 ± 554,00*

276,8 ± 47,58
442,2 ± 57,68

559,2 ± 101,76*
859,3 ± 106,86*

ns / un
PHA

TNF-a ns / un
PHA
IL-1b

ns / un
PHA

1042,3 ± 158,66
1200,3 ± 151,82

676,3 ± 81,36*
916,1 ± 115,85

IL-2

ns / un
PHA

5,4 ± 0,29
16,5 ± 3,27

5,8 ± 0,29
25,6 ± 5,96*

IL-4

ns / un
PHA

3,1 ± 0,62
20,6 ± 5,16

3,4 ± 0,69
25,5 ± 5,87

IL-5

ns / un
PHA

<3,0
27,1 ± 5,16

<3,0
23,3 ± 8,08

IL-10

ns / un
PHA

2118,6 ± 448,34
2105,6 ± 389,67

1179,2 ± 201,92*
1212,2 ± 220,66*

1400
*

Przed podaniem preparatu
Before treatment
(n=10)

x ± SEM

700

*p£0,05 w porównaniu do wartoci uzyskanych przed podaniem preparatu /
as compared to before treatment) ns komórki niestymulowane PBMC / un
unstimulated PBMC

0
Escherichia coli

PMA

przed podaniem preparatu / before treatment
po kuracji 30-dniowej / after treatment
*p<0,05 w porównaniu do wartości przed podjętą
kuracją / as compared to before treatment
Ryc. 1. Analiza wytwarzania reaktywnych form tlenu uwalnianych przez neutrofile krwi obwodowej, stymulowane Escherichia coli oraz PMA; rednia ± SD
Fig. 1. Reactive oxygen intermediates production by peripheral blood neutrophiles stimulated with Escherichia coli or PMA; data are presented as mean ± SD

Po miesiêcznym okresie przyjmowania preparatu istotnie
wzros³o wytwarzanie TNF-a zarówno przez limfocyty niestymulowane, jak i po pobudzeniu przez PHA, obni¿y³o siê natomiast IL-1b. Oceniaj¹c profil cytokin typu Th1/Th2 (CBA Th1/
Th2 Kit), stwierdzono istotny wzrost generacji IFN-g i TNF-a
przez limfocyty w uk³adzie kontrolnym i po stymulacji PHA
oraz zwiêkszone wytwarzanie IL-2 po pobudzeniu przez
fytohematoglutaninê (PHA) (tab. 2).
Preparat nie wp³yn¹³ na dystrybucjê elementów morfotycznych krwi obwodowej (poza niewielkim wzrostem bezwzglêdnej liczby granulocytów). Zmianie uleg³ rozk³ad limfocytów
T w postaci znacznego zmniejszenia procentowego udzia³u
limfocytów CD8+ i nieznacznego CD4+ (wskanik CD4/CD8
uleg³ istotnemu powiêkszeniu). Odsetek limfocytów regulatorowych CD4+CD25+ nie zmieni³ siê (ryc. 2).

OMÓWIENIE
Uzyskane wyniki wskazuj¹ na korzystne nastêpstwa stosowania preparatu BioMarine 570 u ludzi zdrowych. Wykazano, ¿e preparat powoduje nieznaczny wzrost zawartoci granulocytów krwi obwodowej z jednoczesnym
zmniejszeniem wytwarzania RFT po stymulacji drog¹ pozareceptorow¹ (nie wykazano wp³ywu na wytwarzanie RFT
po stymulacji E. coli), nasila wytwarzanie TNF-a, IFN-g,
IL-2 przez limfocyty T przy jednoczesnym zmniejszeniu
udzia³u procentowego subpopulacji limfocytów CD8+ i
CD4+. Obserwacje te jednoznacznie mog¹ wskazywaæ na
potencjalnie lepsz¹ odpowied organizmu w kontakcie z

CD4+CD25+
NK
index
CD4/CD8

*
*

CD8

*

CD4
CD19
CD3
0

40

80

po kuracji 30-dniowej / after treatment
przed podaniem preparatu / before treatment
*p<0,05 w porównaniu do wartości przed podjętą
kuracją / as compared to before treatment
Ryc. 2. Rozk³ad procentowy podstawowych subpopulacji limfocytów T, limfocytów B oraz komórek NK we krwi obwodowej, przed i po stosowaniu preparatu BioMarine 570; rednie ± odchylenie standardowe (SD)
Fig. 2. T and B lymphocytes distribution in peripheral blood of healthy volunteers before and after taken of BioMarine 570 preparation; data are presented as mean ± SD

patogenami. W okresie objêtym obserwacj¹ nikt z pobieraj¹cych preparat nie chorowa³ na choroby infekcyjne typowe dla okresu jesienno-zimowego.
Liczne badania z w³aciwie zastosowanym placebo wskazuj¹ na mo¿liwoæ ró¿nych dzia³añ, jako nastêpstwo niespecyficznych efektów immunostymulacyjnych skwalenu (mog¹
wywo³aæ dowiadczalne zapalenia stawów u szczurów), a
tak¿e na korzystne dzia³anie oleju z ryb na przebieg chorób
zapalnych (11, 14). Obserwacje te sugeruj¹ mo¿liwoæ zmniejszenia dawek leków przeciwzapalnych w leczeniu konwencjonalnym (19). Wzrost proliferacji komórek ludzkiego raka
okrê¿nicy linii HT29 badano po podaniu ich myszom bezgrasiczym, które przebywa³y na ró¿nych dietach, wykazano, ¿e
dieta zawieraj¹ca 6-nienasycone (n-6) kwasy t³uszczowe pro-

muje implantacjê komórek guza, ale nie ma wp³ywu na wzrost
guza, dieta zawieraj¹ca 3-nienasycone (n-3) kwasy t³uszczowe nie nasila wzrostu guza i nie ma wp³ywu na implantacjê
(7). Kwasy arachidonowe i linolenowe s¹ niezbêdne do budowy fosfolipidów b³onowych komórek limfoidalnych. Ma³e
spo¿ycie 6-nienasyconych kwasów t³uszczowych nasila, du¿e
za obni¿a niektóre ich funkcje immunologiczne. Ma³e spo¿ycie nienasyconych kwasów t³uszczowych szeregu n-3 (olej
z ryb) nasila procesy immunologiczne, ich nadmiar w po¿ywieniu os³abia prezentacjê antygenu, zwiêksza ekspresjê
cz¹steczek adhezyjnych wp³ywa na wytwarzanie eikozanoidów i cytokin zapalnych. Witamina E czêsto odwraca to dzia³anie (11), ale podawanie du¿ych dawek nienasyconych kwasów t³uszczowych szeregu n-3 mo¿e nasilaæ choroby autoimmunnizacyjne, natomiast szereg n-6 os³abia ich przebieg
lub hamuje rozwój choroby. Zjawiska te zale¿¹ od hamowania wytwarzania eikozanoidów, cytokin i enzymów antyoksydacyjnych (11, 17).
W badaniach przeprowadzonych u 21 chorych z posocznic¹ wykazano, ¿e stê¿enie wolnych kwasów t³uszczowych
w surowicy narasta³o znacznie wraz ze zwiêkszonym wytwarzaniem cytokin zapalnych. Iniekcje do¿ylne nienasyconych kwasów t³uszczowych szeregu n-3 hamuj¹, w przeciwieñstwie do kwasów szeregu n-6, wytwarzanie cytokin
prozapalnych (17). Hamuj¹ce w³aciwoci ró¿nych olejów
testowano u szczurów po allotrasplantacji serca. Wykazano, ¿e olej z ryb przed³u¿a³ redni czas prze¿ycia przeszczepionego serca do 12,3 dnia, odrzut w grupie kontrolnej nastêpowa³ po up³ywie 7,8 dnia. U szczurów z tej samej grupy uwalnianie cytokin z krwinek bia³ych in vitro by³o
znacznie obni¿one (9). Zjawisko to mo¿e zale¿eæ od polaryzacji komórek Th i obni¿enia aktywnoci Th1 (2). Obserwacje kliniczne potwierdzi³y w³aciwoci przeciwzapalne i
korzystne dzia³anie preparatu u ludzi chorych na gociec
stawowy, u których zaobserwowano zmniejszenie nasilenia choroby (20).
W naszych wczeniejszych badaniach podczas stosowania preparatu BioMarine 570 odnotowano zarówno dzia³anie przeciwzapalne  leczenie wspomagaj¹ce reumatoidalnego zapalenia stawów (20) i aft nawrotowych jamy ustnej (10), jak i nasilaj¹ce czynnoæ neutrofilów krwi obwodowej w zwalczaniu przewlek³ych zaka¿eñ bakteryjnych górnych dróg oddechowych (16, 15). Dzia³anie ograniczaj¹ce
przewlek³e procesy zapalne zwi¹zane s¹ z w³aciwociami
wielonienasyconych kwasów t³uszczowych szeregu n-3, natomiast dzia³anie wzmagaj¹ce zwalczanie patogenów (poprzez wzrost cytokin prozapalnych  m.in. TNF-a, IL-6,
IL-8, IL-2, przy jednoczesnym obni¿eniu IL-10) zwi¹zane
jest z aktywnoci¹ alkilogliceroli i skwalenu. Taki dualizm
w³aciwoci zwi¹zków zawartych w olejach rybich obserwowany przy przyjmowaniu preparatu w ró¿nych jednostkach chorobowych oraz u zdrowych, jest wynikiem uruchomienia przez organizm w³asnych mechanizmów reguluj¹cych uk³ad immunologiczny w zale¿noci od aktualnych
potrzeb. Z pewnoci¹ wynika to z faktu, ¿e zwi¹zki zawarte
w tego typu olejach s¹ jedynie substratami do tworzenia
substancji biologicznie aktywnych, których powstawanie
regulowane jest przez procesy enzymatyczne (23). Wyj¹tkiem mog¹ byæ zwi¹zki skwalenu, którego g³ówny efekt biologiczny oparty jest na bezporednim dzia³aniu poprzez
opsonizacjê patogenów i tym samym u³atwieniu ich prezentacji komórkom immunokompetentnym  skwalen ma
w³aciwoci adiuwantu  substancji nonej pozwalaj¹cej rozpoznaæ epitopy patogenu przez komórki immunokompetentne (3).

WNIOSEK
Na podstawie uzyskanych wyników badañ w³asnych oraz
przegl¹du danych pimiennictwa potwierdzono korzystne
dzia³anie preparatu BioMarine 570 wspomagaj¹ce reakcje
odpornoci u doros³ych.
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