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Effect of high doses of shark liver oil supplementation
on T cell polarization and peripheral blood polymorphonuclear
cell function

Oleje rybie znajduj¹ coraz szersze zastosowanie w profilaktyce i leczeniu chorób. Ich w³aciwoci sta³y siê przedmiotem badañ immunologicznych.
W niniejszej pracy oceniono wp³yw oleju z w¹troby rekina, przyjmowanego w du¿ych dawkach przez 13 zdrowych ochotników, na podstawowe parametry immunologiczne: morfologiê krwi, gospodarkê
lipidow¹ i stan czynnociowy oraz integralnoæ komórek w¹troby.
Osoby bior¹ce udzia³ w eksperymencie przyjmowal³y 3,6 g skwalenu, 3,6 g alkilogliceroli i 750 mg wielonienasyconych kwasów (n-3
na dobê przez okres 4 tygodni). Stwierdzono wp³yw preparatu na
zwiêkszenie reaktywnoci neutrofili krwi obwodowej w stosunku do
patogenów bakteryjnych, wzrost poziomu sk³adowej C4 uk³adu dope³niacza, wzrost ca³kowitej pojemnoci antyoksydacyjnej surowicy, a tak¿e przewagê produkcji cytokin typu 1 IFN-C, TNF-= i IL-2
przez komórki jednoj¹drzaste krwi obwodowej. Olej z w¹troby rekina, przyjmowany w du¿ych dawkach wp³yn¹³ na gospodarkê lipidow¹ osób badanych. Stwierdzono wzrost poziomu cholesterolu ca³kowitego do wartoci 224,46 ± 62,198 mg/dl w stosunku do wartoci
182,92 ± 29,290 mg/dl przed rozpoczêciem eksperymentu. Zaobserwowano równie¿ spadek poziomu frakcji HDL i wzrost LDL. Gospodarka cholesterolem uleg³a samoistnej normalizacji u wszystkich
badanych w 4 tygodnie po zakoñczeniu przyjmowania preparatu.
Badania wskazuj¹, ¿e dzia³anie preparatu wynika przede wszystkim
z w³aciwoci biologicznych skwalenu i 1-O-alkilogliceroli  g³ównych sk³adników oleju z w¹troby rekina. Antagonistyczne, przeciwzapalne dzia³anie WKT n-3 pozosta³o bez wp³ywu na badane parametry. Jak wynika z obserwacji, stosowanie oleju z w¹troby rekina w
bardzo du¿ych dawkach, mo¿e mieæ korzystne oddzia³ywanie u chorych z nawracaj¹cymi zaka¿eniami bakteryjnymi, wirusowymi i grzybiczymi, natomiast wzglêdnym przeciwwskazaniem do stosowania
preparatu w takich ilociach s¹ choroby uk³adu sercowo-naczyniowego z zaburzon¹ gospodark¹ lipidow¹ oraz choroby o pod³o¿u autoimmunizacyjnym.

Fish oils supplementation has been recently widely used in prevention and treatment of the diseases in humans. Fish oil beneficial effects have been investigated in a number of animal disease models
as well as human studies.
Here, we examined clinical, immunological and biochemical effects
of shark lever oil supplementation in high doses in 13 volunteers.
The experiment was based on the consumption of 3,6 g of squalene, 3,6 g of alkylglycerols and 750 mg of n-3 polyunsaturated fatty
acids (PUFA) per day for 4 weeks. We have shown the increased
response of neutrophils towards bacteria, the increased level of C4
component of complement in blood, the rise of total antioxidant status of serum, and the predominance of Type 1 cytokine IFN-C, TNF= and IL-2 production by peripheral blood mononuclear cells after
shark liver oil intake. Moreover, shark liver oil supplementation markedly affect lipid metabolism and cholesterol balance. The increase
of total cholesterol level from 182,92 ± 29,290 mg/dl before oil consumption to 224,46 ± 62,198 mg/dl after diet rich in oil, and the decrease of HDL fraction were noted. However, metabolism of lipids
normalised spontaneously after the end of the experiment in all the
individuals. The results of the present study have shown, that the
main effects of shark liver oil are the result of the biological activity
of squalene and 1-O-alkylglycerols, which dominate in the composition of the oil quantitatively. On the contrary, anti-inflammatory effects of n-3 PUFA do not manifest, when taking together with high
doses of squalene and alkylglycerols. On the bases of these observations, we propose that shark liver oil supplementation in high doses is beneficial in bacterial, viral and fungal infections, whereas
patients with atherosclerosis or autoimmune diseases should avoid
the consumption of high amounts of shark liver oil.
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Preparaty uzyskiwane z t³uszczu rybiego znane s¹ od wielu
lat jako rodki maj¹ce zastosowanie w profilaktyce i leczeniu wielu chorób. Nowoczesne techniki diagnostyki immunologicznej umo¿liwi³y wykazanie wp³ywu zwi¹zków zawartych w olejach ryb na uk³ad immunologiczny oraz powi¹zanie dzia³ania leczniczego tych substancji ze zmianami niektórych parametrów odpornoci. Terapia oparta o oleje z
ryb uruchamia naturalne mechanizmy reguluj¹ce odpowied

immunologiczn¹ organizmu i nie wywo³uje dzia³añ niepo¿¹danych; przeciwwskazania s¹ nieliczne [23]. W sk³adzie lipidów, pozyskiwanych z w¹troby rekinów Centroscymnus
crepitater, Etmopterus granulosus, Deania colcea i Centrophorus scalpratus w procesie t³oczenia, dominuj¹ etery acyloglyceroli: diacyloglycerole (ang. diacylglyceryl ethers 
DAGE) (1-0-Alkyl-2,3-diacyloglycerol ethers), triacyloglycerole (ang. triacylglycerols  TAG), zwi¹zki skwalenu oraz
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wielonienasycone kwasy t³uszczowe (WKT) szeregu n-3,
bogate w kwas dekozaheksaenowy (DHA) oraz kwas eikozapentaenowy (EPA) [13].
Wczeniejsze badania kliniczne wykaza³y, i¿ sk³adniki oleju
rybiego wykazuj¹ aktywnoæ biologiczn¹ zarówno w stosunku do elementów odpornoci wrodzonej, jak i nabytej [7, 15,
22, 23, 31]. Dzia³anie WKT szeregu n-3 sta³o siê przedmiotem licznych badañ; niewiele natomiast wiadomo o mechanizmach dzia³ania 1-0-alkilogliceroli czy zwi¹zków skwalenu.
Ustalono, ¿e EPA i DHA wykazuj¹ dzia³anie przeciwzapalne,
hamuj¹c syntezê pochodnych kwasu arachidonowego i cytokin prozaplanych [8]. Stosowanie WKT n-3 przyczynia siê do
redukcji poziomu trójglicerydów i cholesterolu ca³kowitego we
krwi osób badanych [21]. Ponadto w badaniach in vitro wykazano dzia³anie supresyjne WKT n-3 w stosunku do komórek nowotworowych [2, 11]. 1-0-alkiloglicerole  g³ówny sk³adnik oleju  równie¿ wykazuj¹ dzia³anie przeciwnowotworowe. Zwi¹zki te dzia³aj¹ bezporednio cytotoksycznie na komórki nowotworowe in vivo i hamuj¹ proliferacje komórek [5,
6, 10, 12, 14, 17, 24]. 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
[19]. Wykazano, i¿ dzia³anie nasilaj¹ce odpowied immunologiczn¹ przez 1-0-alkiloglicerole wynika prawdopodobnie z
indukcji syntezy i zwiêkszonego uwalniania aktywnych pochodnych czynnika aktywuj¹cego p³ytki (ang. platelet activating factor; PAF) przez komórki immunokompetentne, eksponowane na tego typu zwi¹zki [18, 27, 34]. Konsekwencj¹
zwiêkszonego uwalniania PAF jest aktywacja odpornoci nieswoistej poprzez indukcjê agregacji p³ytek krwi, zwiêkszenie
przepuszczalnoæ naczyñ, aktywacjê neutrofili i makrofagów
[32]. Skwalen, w rodowisku naturalnym, w najwiêkszych ilociach wystêpuje w w¹trobach ryb morskich, a w mniejszej
iloci w olejach rolinnych. Jest prekursorem syntezy cholesterolu i witaminy D. Zwi¹zki skwalenu stanowi¹ g³ówny sk³adnik t³uszczów wydzielanych przez gruczo³y ³ojowe skóry. Uwa¿a siê, i¿ skwalen, zawarty w wydzielinie gruczo³ów stanowi
naturalny komponent nieswoistej bariery ochronnej organizmu przed patogenami [25]. Dzia³anie immunomoduluj¹ce
skwalenu prawdopodobnie 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. W badaniach na zwierzêtach wykazano, i¿ skwalen podawany wraz z po¿ywieniem
w dawkach 25-100 mg/kg m.c. dziennie powoduje zwiêkszon¹ aktywnoæ komórek NK, wzrost i aktywnoæ limfocytów o
fenotypie CD3+ oraz zwiêkszon¹ aktywnoæ fagocytarn¹ neutrofili krwi obwodowej [1]. Ponadto, dziêki swoim w³aciwociom fizykochemicznym skwalen znalaz³ zastosowanie w produkcji szczepionek jako adiuwant u³atwiaj¹cy prezentacjê antygenu komórkom immunokompetentnym [3, 5].
Wczeniejsze badania naszego zespo³u wykaza³y korzystny wp³yw stosowania oleju z w¹troby rekina u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów [31], nawracaj¹cymi infekcjami górnych dróg oddechowych [22], nawracaj¹cymi
aftami jamy ustnej [15]. Dawki preparatu w tych badaniach
wynosi³y 1080 mg/dobê skwalenu i alkilogliceroli oraz 225
mg/dobê WKT n-3. W wyniku stosowania preparatu obserwowano obni¿enie aktywnoci uk³adu dope³niacza i poszczególnych jego sk³adowych. Produkcja reaktywnych form tlenu
(RFT) przez neutrofile zwiêksza³a siê u chorych z nawracaj¹cymi zaka¿eniami górnych dróg oddechowych i chorych z
nawracaj¹cymi aftami, natomiast w grupie chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów produkcja RFT spada³a po leczeniu olejem [15, 22, 31]. Stosowanie preparatu mia³o ponadto wp³yw na liczebnoæ (odsetek komórek jednoj¹drzastych) niektórych subpopulacji limfocytów krwi obwodowej:
obserwowano wzrost odsetka komórek CD8+ i CD19+ [15,
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22]. Jednak¿e ze wzglêdu na to, ¿e pacjenci bior¹cy udzia³ w
tych badaniach przyjmowali równoczenie inne leki, w pe³ni
wiarygodna ocena wp³ywu oleju z w¹troby rekina na uk³ad
immunologiczny nie by³a mo¿liwa.
W pimiennictwie brak jest danych umo¿liwiaj¹cych okrelenie optymalnego dawkowania oleju z w¹troby rekina, który jest preparatem z³o¿onym. Ponadto przeciwstawne dzia³anie 1-0-alkilogliceroli i skwalenu w stosunku do WKT n-3
na uk³ad immunologiczny i gospodarkê lipidow¹ utrudnia
ucilenie wskazañ do stosowania w du¿ych dawkach naturalnych z³o¿onych preparatów pochodz¹cych z w¹troby ryb.
Precyzyjne iloci przyjmowania kwasów t³uszczowych opracowano jedynie dla WKT n-3. W celach terapeutycznych poziom dobowego spo¿ycia EPA + DHA nie powinien przekraczaæ 7 g [13].
W obecnych badaniach oceniono wp³yw oleju z w¹troby
rekina  stosowanego w du¿ych dawkach  (zwi¹zki skwalenu 3,6 g/dobê, alkiloglicerole 3,6 g/dobê, WKT n-3 750 mg/
dobê) na wybrane procesy metaboliczne i immunologiczne
ludzkiego organizmu, ze szczególnym uwzglêdnieniem przemiany lipidowej i niektórych funkcji limfocytów i granulocytów obojêtnoch³onnych.
Próbowano odpowiedzieæ na pytania, czy stosowanie preparatu w bardzo du¿ych dawkach przyczyni siê do pobudzenia immunocytów oraz czy taka terapia wywo³a skutki uboczne, które zmniejsz¹ p³yn¹ce z niej korzyci.

MATERIA£ I METODY
Do grupy badanych osób zakwalifikowano 13 zdrowych ochotników (5 mê¿czyzn i 8 kobiet) w wieku 26-45 lat. Badani przez
okres 4 tygodni przyjmowali preparat BioMarine 570 piêæ razy
dziennie po szeæ kapsu³ek. W sk³ad jednej kapsu³ki wchodzi skwalen 120 mg, alkiloglicerole 120 mg, wielonienasycone kwasy t³uszczowe szeregu n-3 25 mg, witamina A 50 j.m.
i witamina D 5 j.m. Przed rozpoczêciem oraz po zakoñczeniu
przyjmowania preparatu od ka¿dej z osób pobrano 2 ml krwi
na heparynê litow¹, 2 ml na EDTA i 3 ml krwi na skrzep w
celu wykonania badañ immunologicznych, oceny wybranych
parametrów gospodarki lipidowej i morfologii krwi. Przed rozpoczêciem przyjmowania preparatu, a nastêpnie co tydzieñ
przez okres badania i 1 miesi¹c po zakoñczeniu eksperymentu, pacjenci zg³aszali siê na kontrolne badanie lekarskie.
Na przeprowadzenie badañ uzyskano zgodê Komisji Etyki
Badañ Naukowych I-CZMP w £odzi. Ocenê parametrów gospodarki lipidowej, próby w¹trobowe oraz morfologiê krwi
obwodowej wykonano w Zak³adzie Diagnostyki Laboratoryjnej I-CZMP w £odzi.
Stê¿enie sk³adowych uk³adu dope³niacza C3 i C4 oraz
stê¿enie immunoglobulin klasy IgG, IgA, IgM oceniono metod¹ nefelometryczn¹ z u¿yciem odczynników firmy The Binding Site, UK. Badania przeprowadzono na aparacie Minineph (The Binding Site, UK).
Wybuch tlenowy neutrofilów oceniano metod¹ cytometrii
przep³ywowej, komercyjnym zestawem Bursttest (BD Bioscience, Pharmingen). Komórki poddano stymulacji bakteriami E. coli (108 bakterii/ml) lub PMA  ester forbolu (phorbol 12 -myristate 13-acetate) 16 mM.
Ca³kowit¹ pojemnoæ antyoksydacyjn¹ surowicy (ang.
Total Antioxidant Status  TAS) oceniono metod¹ kolorymetryczn¹ opart¹ na redukcji powstawania kationo-rodnika
ABTS°+ [kation 2, 2-azydo-bis (3-etylobenzotiazolino-6-sulfonowy)], która zachodzi pod wp³ywem antyutleniaczy zawartych w przestrzeni zewn¹trzkomórkowej. Badanie przeprowadzono przy u¿yciu zestawu firmy Randox Lab., UK w 96celkowych przezroczystych p³ytkach. Odczyt absorbancji
badanych próbek i standardów przeprowadzono metod¹ jednopunktowego pomiaru przy d³ugoci fali 630 nm. Mierzono
absorbancjê pocz¹tkow¹ (po dodaniu chromogenu) oraz absorbancjê po 3 minutach od momentu dodania substratu (nadtlenek wodoru). Stê¿enia antyutleniaczy wyliczono na pod-

688

stawie wzorca i ró¿nicy pomiêdzy absorbancj¹ po dodaniu
substratu a absorbancj¹ pocz¹tkow¹. Wyniki wyra¿ono w
mmol/l.
Badanie profilu cytokin typu Th1/Th2 (INF-g, TNF-a, IL-10,
IL-2, IL-4, IL-5) generowanych przez komórki jednoj¹drzaste
(ang. peripheral blood mononuclear cells  PBMC) przeprowadzono metod¹ cytometrii przep³ywowej z wykorzystaniem
zestawu CBA Th1/Th2 Human Kit, firmy BD Bioscience (FACSCalibur, BD Bioscience). Komórki jednoj¹drzaste krwi obwodowej zosta³y wyizolowane poprzez wirowanie na gradiencie gêstoci (Lymphoprep; Nycomed Pharma AS, Norway).
Do hodowli PBMC u¿yto p³ynu RPMI 1640 medium (Biomed,
Lublin, Poland) z dodatkiem 10% v/v p³odowej surowicy cielêcej (FCS, Sigma-Aldrich, Saint Louis, USA) i 1% v/v penicyliny i streptomycyny (Sigma-Aldrich, Saint Louis, USA).
Gêstoæ PBMC wynosi³a 1x106 komórek/ml. Poziom wytwarzanych cytokin oceniano w supernatantach 21-godzinnej
hodowli PBMC w atmosferze CO2 (5 %) w temp. 37°C z dodatkiem jako stymulatora PHA (5 mg/ml).
Sk³ad odsetkowy subpopulacji limfocytów T i limfocytów
B oceniono metod¹ cytometrii przep³ywowej przy u¿yciu testu IMK Plus firmy BD Bioscience, stosuj¹c standardowe
metody ich oceny z wykorzystaniem krwi pe³nej. Poziom czynnika reumatoidalnego (ang. reumatoid factor  RF) oznaczono jakociowo testem lateksowym (Arthri-Slidex) i ilociowo
testem Waalera-Rosea (czu³oæ testu 0,4 IU/ml) firmy BioMerieux, Lyon, France.
U wszystkich badanych oceniono ponadto obraz morfologiczny krwi obwodowej (WBC, odsetek oraz liczbê bezwzglêdn¹ limfocytów i granulocytów, liczbê p³ytek, liczbê erytrocytów i wskaniki czerwonokrwinkowe, hemoglobinê), podstawowe parametry gospodarki lipidowej (cholesterol ca³kowity,
HDL-Ch, LDL-Ch, TG) a tak¿e wykonano oznaczenie aminotransferaz AlAT i AspAT, oraz bilirubinê ca³kowit¹. Wymienione parametry oceniono dwukrotnie: przed i po zakoñczeniu przyjmowania preparatu. W przypadkach nieprawid³owego lipidogramu po zakoñczeniu eksperymentu, badania gospodarki lipidowej powtarzano co tydzieñ, a¿ do stwierdzenia normalizacji wyników.
Dla wszystkich ocenianych parametrów w obrêbie grup
badanych obliczono wartoæ redni¹, odchylenie standardowe (SD), a tak¿e standardowy b³¹d redniej  S.E.M. Do
weryfikacji statystycznej zastosowano test t - Studenta dla
zmiennych powi¹zanych w celu uchwycenia ró¿nic w wartociach uzyskanych przed i po zakoñczeniu przyjmowania
preparatu.

WYNIKI
Obserwacje kliniczne
W trakcie trwania eksperymentu 12 ochotników nie zg³asza³o powa¿nych dolegliwoci. Podczas cotygodniowych kontrolnych badañ lekarskich nie zaobserwowano objawów nakazuj¹cych odstawienie lub zmniejszenie dawki preparatu.
U 4 badanych wyst¹pi³y przemijaj¹ce bóle stawów, u wszystkich osób niewielki przyrost masy cia³a. U jednej z 13 osób w
pierwszym tygodniu brania preparatu odnotowano zapalenie
górnych dróg oddechowych, które ust¹pi³o samoistnie po
okresie siedmiu dni.
Morfologia krwi
W ocenie morfologii krwi nie odnotowano istotnych przesuniêæ zarówno w sk³adzie odsetkowym i bezwzglêdnej liczbie uk³adu bia³okrwinkowego, jak i szeregu parametrów
opisuj¹cych uk³ad czerwonokrwinkowy (RBC, HGB, wskaniki czerwonokrwinkowe). Na uwagê zas³uguje niewielki
spadek p³ytek krwi (z 233,7 ± 40,37 103/ml do 217,5 ± 44,46
103/ml, p=0,01) oraz niewielkie zmniejszenie odsetka granulocytów (przed 58,4 ± 8,28%, po 55,1 ± 6,76%; p=0,07).
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Sk³ad odsetkowy limfocytów krwi
Odnotowano obni¿enie odsetka limfocytów o fenotypie CD3+
(limfocyty T) oraz CD19+ (limfocyty B) (ryc. 1). Pozosta³e
subpopulacje limfocytów (CD4+, CD8+) nie uleg³y zmianie.
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Ryc. 1. Rozk³ad procentowy podstawowych subpopulacji limfocytów T, limfocytów B we krwi, przed i po kuracji. Dane przedstawiono jako wartoæ redni¹ ± SD
Fig. 1. T and B lymphocytes distribution in peripheral blood of healthy volunteers before and after treatment. Data are presented as mean ± SD

Ocena metabolizmu tlenowego neutrofili krwi
obwodowej (PMN)
Badania wykaza³y, i¿ preparat przyjmowany w du¿ych dawkach
powoduje zdecydowane zwiêkszenie odpowiedzi PMN ocenianej wzrostem produkcji reaktywnych form tlenu zarówno w kontakcie z patogenem bakteryjnym (bakterie E. coli) jak i podczas
bezporedniej stymulacji oksydazy NADPH estrem forbolu (PMA).
Odsetek komórek odpowiadaj¹cych, jak i ich aktywnoæ bójcza
(zdolnoci do generacji RFT) uleg³y zwiêkszeniu (ryc. 2).
Ca³kowita pojemnoæ antyoksydacyjna surowicy
Obecne badania potwierdzi³y wczeniejsze obserwacje wskazuj¹ce na w³aciwoci antyoksydacyjne olejów rybich. Odnotowano redni wzrost wartoci TAS z 1,65 ± 0,190 ml/L przed
do 1,98 ± 0,185 ml/L po zakoñczeniu eksperymentu (p<0,05).
Generacja cytokin przez komórki jednoj¹drzaste krwi
po stymulacji PHA
Przyjmowanie preparatu w du¿ych dawkach spowodowa³o
znaczny wzrost uwalniania IFN-g oraz TNF-a. U 10 z 13 badanych osób odnotowano wzrost IFN-g powy¿ej 5000 pg/ml u 3
osób brak zmian (p<0,05). redni wzrost uwalniania IFN-g wyniós³ 64% w porównaniu do wartoci przed rozpoczêciem eksperymentu (ryc. 3). U 7 z 13 badanych odnotowano wzrost poziomu TNF-a, u 2 osób nie zaobserwowano zmian, natomiast u
jednej z osób stwierdzono obni¿enie uwalniania TNF-a (p<0,05).
redni wzrost uwalniania TNF-a wyniós³ 26% w porównaniu do
wartoci przed rozpoczêciem dowiadczenia (ryc. 3). Odnotowano równie¿ istotny wzrost produkcji IL-2 (23,8 ± 17,65 pg/ml
vs 74,4 ± 64,97 pg/ml; p=0,0038) (ryc. 4). U wszystkich badanych wykazano obni¿enie produkcji IL-10 (przed podaniem
1883,5 ± 1140,28 pg/ml vs 629,0 ± 565,13 pg/ml po odstawieniu; p=0,001) (ryc. 4). rednio obni¿enie uwalniania IL-10 po
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Ryc. 3. rednie zmiany w produkcji cytokin IFN-g, TNF-a oraz IL-10, podczas czterotygodniowej kuracji, przez komórki jednoj¹drzaste krwi w 21 godzinnych hodowlach po stymulacji PHA (5 mg/ml, 37°C, 5% CO2). Wielkoæ
zmian wyra¿ono jako procent wartoci uzyskanych przed rozpoczêciem kuracji
Fig. 3. The average change in production of IFN-g, TNF-a and IL-10, by
PBMC stimulated with PHA (5 mg/ml, 37°C, 5% CO2) after consumption of
fish liver oil in high dose for four weeks. The data are presented as percent of
levels before treatment

stymulacji PHA wynios³o 45% (ryc. 3). Stê¿enie IL-4 i IL-5 pozosta³y na niezmienionym poziomie (ryc. 4).
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Poziom sk³adowych uk³adu dope³niacza i immunoglobulin
w surowicy

przed pobraniem preparatu (before treatment)
po 4 tygodniowej kuracji (after treatment)
* – p<0,05 w porównaniu do wartości przed podjętą kuracją
(* – p<0.05 as compared to before treatment)
Ryc. 2. Produkcja reaktywnych form tlenu (RFT) przez neutrofile krwi, stymulowane E. coli i PMA oceniana metoda cytometrii przep³ywowej. Dane przedstawiono jako redni¹ wartoæ Mean Fluorescent Intensity (MFI), oraz procent komórek wytwarzaj¹cych RFT (rednie ± SD)
Fig. 2. Reactive Oxygen Intermediates (ROI) production by peripheral blood
neutrophiles stimulated with E. coli and PMA. Data are presented as Mean
Fluorescent Intensity (MFI) and percent of neutrophiles which produce ROI
(mean ± SD)
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Oceniono wp³yw przyjmowanego preparatu na poziom niektórych sk³adowych uk³adu dope³niacza oraz poziom immunoglobulin poszczególnych klas. W badaniach wykazano, i¿
przyjmowanie preparatu w wysokich dawkach powoduje niewielki wzrost poziomu immunoglobuliny klasy IgG (z 1004,1
± 218,76 mg/dl do 1081,26 ± 22,455 mg/dl; p=0,01), nie
wp³ywa natomiast na poziom immunoglobulin klasy IgM i
IgA (ryc. 5). Odnotowano równie¿ istotny wzrost sk³adowej
C4 uk³adu dope³niacza (17,05 ± 4,316 mg/dl vs 21,92 ± 4,739
mg/dl; p=0,008) przy jednoczesnym braku uchwytnych zmian
w poziomie sk³adowej C3 (ryc. 6).
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Ryc. 4. Poziom produkcji cytokin typu Th2 (IL-4, IL-5, IL-10) i Th1 (IL-2) przez komórki jednoj¹drzaste krwi obwodowej w 21 godzinnych hodowlach po
stymulacji PHA (5 mg/ml, 37°C, 5% CO2) (wartoci rednie ± SD)
Fig. 4. The Th2 type (IL-4, IL-5, IL-10) and Th1 type (IL-2) cytokine production by PBMC cultured for 21 hours and stimulated with PHA (5 mg/ml, 37°C, 5%
CO2) (mean ± SD)
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182,92 ± 29,290 mg/dl, po odstawieniu preparatu 224,46 ±
62,198 mg/dl). U czterech osób podwy¿szony poziom cholesterolu ca³kowitego utrzymywa³ siê przez kolejne trzy tygodnie przy wartociach przekraczaj¹cych 200 mg/dl. Ca³kowity powrót do wartoci wyjciowych u tych osób nast¹pi³ w
czwartym tygodniu po zaprzestaniu przyjmowania preparatu. Odnotowano wyrane obni¿enie frakcji HDL-Ch (przed
64,2 ± 20,90 mg/dl, po 58,7 ± 16,97 mg/dl) oraz wzrost frakcji
LDL-Ch (przed 89,3 ± 30,08 mg/dl, po 136,54 ± 61,87 mg/dl).
U dwóch osób zmienione poziomy HDL-Ch i LDL-Ch utrzymywa³y siê przez kolejne trzy tygodnie. Wskanik HDL-Ch/cholesterol ca³kowity uleg³ zmniejszeniu z 0,35 ± 0,105 do 0,27
± 0,088 (p=0,0022). Wartoci poziomów trójglicerydów pozosta³y na niezmienionym poziomie (przed 147,3 ± 87,99 mg/
dl, po 146,1 ± 82,64 mg/dl; p=0,4812) (tab. 1).

przed pobraniem preparatu (before treatment)
po 4 tygodniowej kuracji (after treatment)
* – p<0,05 w porównaniu do wartości przed podjętą kuracją
(* – p<0.05 as compared to before treatment)

[mg/dl]

Ryc. 5. Analiza poziomów poszczególnych klas immunoglobulin (IgG, IgM
oraz IgA) przed i po 4 tygodniowej kuracji. Dane przedstawiono w postaci
wartoci rednich ± SD
Fig. 5. The levels of immunoglobulins (IgG, IgM and IgA), before and after
treatment. The data are presented as mean ± SD

Tabela 1. Zestawienie rednich wartoci ± SD niektórych wskaników funkcji komórek w¹trobowych (AspAt, AlAt, bilirubina ca³kowita) oraz wybranych parametrów gospodarki lipidowej (cholesterol ca³kowity, HDL-Ch, LDLCh, TG oraz wskanik HDL-Ch/cholesterol ca³kowity) u osób badanych przed
i po cztero tygodniowej kuracji
Table 1. Liver function tests and some parameters of lipid metabolism and
cholesterol balance before and after treatment with high doses of shark
liver oil (mean ± SD)
Przed kuracj¹
(before
treatment)

Po kuracji
(after treatment)

Zakres wartoci
prawid³owych
(reference valve)

AspAT [I/l]

17,5 ± 5,09

20,2 ± 4,71*

K <31, M <37

200

AlAT [I/l]

18,1 ± 5,38

21,5 ± 6,09*

K <31, M <41

150

Bilirubina
ca³kowita
[mg/dl] (Bilirubin)

0,56 ± 0,204

0,65 ± 0,206*

<1,2
Wartoci
po¿¹dane

Cholesterol
ca³kowity [mg/dl]
(total cholesterol)

182,9 ± 29,29

224,5 ± 62,20*

<200

Trójglicerydy
[mg/dl]
(Trigliceride)

100

50
*
0
C3

C4

przed pobraniem preparatu (before treatment)
po 4 tygodniowej kuracji (after treatment)
* – p<0,05 w porównaniu do wartości przed podjętą kuracją
(* – p<0.05 as compared to before treatment)
Ryc. 6. Analiza poziomów sk³adowych uk³adu dope³niacza C3 oraz C4 przed i
po 4 tygodniowej kuracji. Dane przedstawiono w postaci wartoci rednich ± SD
Fig. 6. The complement C3 and C4 level before and after treatment. The data
are presented as mean ± SD

Badanie obecnoci czynnika reumatoidalnego
Badania na obecnoæ czynnika RF, przeprowadzone przed
rozpoczêciem przyjmowania preparatu, oceniane zarówno
testem lateksowym, jak i testem Waalera-Rose by³y ujemne
u wszystkich ochotników. U dwóch osób testem WaaleraRose odnotowano miano 1:20 (8 IU/ml), podczas gdy stê¿enie graniczne wynosi 30 IU/ml. Po czterotygodniowym przyjmowaniu oleju z w¹troby rekina u ¿adnego z badanych nie
odnotowano dodatniego wyniku tych testów. U osób z dodatnim mianem, 1:20 przed rozpoczêciem eksperymentu, nie
zaobserwowano zmiany miana po zakoñczeniu kuracji.

147,9 ± 87,99

146,1 ± 82,64

<200

HDL-Ch [mg/dl]

64,2 ± 20,90

58,7 ± 16,97*

K 40-80, M 35-66

LDL-Ch [mg/dl]

89,3 ± 30,08

136,5 ± 61,87*

<135

Wskanik (Index):
HDL-Ch/
cholesterol
ca³kowity [mg/dl]

0,35 ± 0,105

0,27 ± 0,088*

>0,20

*  p£0,05 ró¿nica istotna statystycznie w porównaniu do wartoci przed kuracj¹
*  p£0,05 compared to before treatment levels

Parametry stanu czynnociowego i integralnoæ
komórek w¹troby
U wszystkich badanych przed przyjmowaniem preparatu
poziom bilirubiny nie przekracza³ zakresu wartoci prawid³owych. Po zakoñczeniu eksperymentu poziom bilirubiny
ca³kowitej nieznacznie uleg³ zwiêkszeniu (przed eksperymentem 0,56 ± 0,204 mg/dl, po 0,65 ± 0,206 mg/dl; zakres
wartoci prawid³owych 0,2-1,0 mg/dl) (p=0,0096). rednie
wartoci aktywnoci enzymów AlAT oraz AspAT równie¿
uleg³y wzrostowi i ró¿nice okaza³y siê istotne statystycznie. Podobnie jednak, jak w przypadku bilirubiny, wartoci
te nie przekroczy³y górnego zakresu wartoci referencyjnych, zarówno dla wartoci rednich, jak i jednostkowych
dla poszczególnych osób (tab. 1).

Parametry gospodarki lipidowej

OMÓWIENIE

Przyjmowanie du¿ych dawek preparatu (30 kapsu³ek dziennie) wywo³a³o niemal u wszystkich osób (10 z 13) zdecydowany wzrost cholesterolu ca³kowitego (przed badaniami

Olej z w¹troby rekina jest naturalnym preparatem z³o¿onym,
w którego sk³ad wchodzi skwalen, alkiloglicerole, WKT n-3 oraz
niewielkie iloci witamin A i D. Wp³yw wysokich dawek tych

Modyfikuj¹cy wp³yw du¿ych dawek preparatu oleju z w¹troby rekina na polaryzacjê limfocytów T

zwi¹zków  podawanych jednoczasowo  nie by³ dotychczas
badany.
W obecnych badaniach wykazano, ¿e stosowanie oleju z w¹troby rekina w wysokich dawkach przez okres 4 tygodni znacz¹co wp³ynê³o na uk³ad immunologiczny i gospodarkê lipidow¹ osób bior¹cych udzia³ w eksperymencie.
Stwierdzono zwiêkszon¹ odpowied neutrofili na stymulacjê E. coli i PMA w tecie Bursttest przeprowadzonym we
krwi pe³nej. Aktywacja neutrofili mo¿e byæ zwi¹zana z dzia³aniem alkilogliceroli, które zwiêkszaj¹ uwalnianie biologicznie
czynnego PAFu, a tak¿e z dzia³aniem skwalenu, który opsonizuje i u³atwia prezentacjê antygenów [5, 28]. Zwiêkszona i
bardziej wydajna opsonizacja patogenów przez zwi¹zki skwalenu ma swoje prze³o¿enie na zwiêkszenie liczby komórek
odpowiadaj¹cych na stymulacjê bakteriami E. coli (ryc. 2).
Równie¿ wzmo¿one wydzielanie cytokin prozapalnych takich
jak TNF-a, IL-2 (ryc. 2, 3) przy jednoczesnym zahamowaniu
produkcji IL-10 przez limfocyty jest dodatkowym czynnikiem
zwiêkszaj¹cym bardziej efektywne zabijanie bakterii na drodze tlenowozale¿nej, które ma miejsce podczas zjawiska
uzbrajania neutrofili (preaktywacji) [23, 32]. Obserwacje te
maj¹ odzwierciedlenie w zmianach obserwowanych w morfologii krwi, w której na skutek zwiêkszenia produkcji RFT
organizm fizjologicznie zareagowa³ obni¿eniem bezwzglêdnej liczby oraz odsetkiem neutrofili. Najprawdopodobniej jest
to jeden z mechanizmów obronnych ludzkiego organizmu
przed konsekwencjami stresu oksydacyjnego.
Zwiêkszeniu potencja³u oksydacyjnego neutrofili równie¿
towarzyszy³ wzrost ca³kowitej pojemnoci antyoksydacyjnej
surowicy. Jednym z mo¿liwych mechanizmów wzrostu TAS
jest dzia³anie skwalenu, który jak wczeniejsze badania wykaza³y posiada w³aciwoci przeciwutleniacza [13, 23]. Dzia³anie takie zabezpiecza organizm przed niekorzystnymi konsekwencjami stresu oksydacyjnego, wynikaj¹cego ze zwiêkszonej produkcji RFT przez komórki fagocytuj¹ce podczas
reakcji zapalnej.
Stosowanie oleju z w¹troby rekina w du¿ych dawkach
mia³o wp³yw zarówno na parametry odpornoci nabytej, jak i
wrodzonej. Zaobserwowano polaryzacjê limfocytów T w kierunku Th1, co manifestowa³o siê nasileniem uwalniania przez
PBMC IFN-g, TNF-a i IL-2, przy jednoczesnym obni¿eniu produkcji IL-10, charakterystycznej dla limfocytów Th2. Stwierdzono ponadto zwiêkszenie stê¿enia IgG w osoczu, co jest
charakterystyczne dla aktywacji odpowiedzi immunologicznej przy udziale limfocytów Th1. Trudno jest wyjaniæ bezporedni mechanizm polaryzacji limfocytów i ich zdolnoci do
syntezy cytokin prozapalnych. Kluczowymi mediatorami wp³ywaj¹cymi na polaryzacjê naiwnych limfocytów Th w kierunku
Th1 poprzez aktywacjê czynników transkrypcyjnych STAT 4
i T-bet s¹ IL-12, IL-18 i INF-a [26, 28]. Prawdopodobnie alkiloglicerole i skwalen, które ilociowo przewa¿aj¹ w oleju z
w¹troby rekina, aktywuj¹ do produkcji cytokin prozapalnych
komórki odpornoci nieswoistej takie jak monocyty, komórki
dendrytyczne i neutrofile. U³atwiaj¹ prezentacjê antygenów
limfocytom T, co w konsekwencji doprowadza do aktywacji
limfocytów Th1. Z drugiej za strony, zwiêkszone wytwarzanie cytokin typu 1 przez PBMC mo¿e byæ przyczyn¹ obserwowanej aktywacji neutrofili i zwiêkszonej generacji RFT po
stymulacji bakteriami lub PMA. Ponadto cytokiny prozapalne
s¹ silnymi stymulatorami wytwarzania sk³adowych uk³adu dope³niacza, co mo¿e t³umaczyæ zwiêkszenie poziomu sk³adowej C4 uk³adu dope³niacza w niniejszych badaniach. Pewnym wyt³umaczeniem zaobserwowanego wzrostu TNF-a
wraz ze sk³adow¹ C4 dope³niacza mo¿e byæ to, i¿ geny koduj¹ce oba te czynniki le¿a w bliskiej od siebie odleg³oci na
tym samym chromosomie 6, co w przypadku pobudzenia komórek immunokompetentnych powoduje, i¿ czynniki transkrypcyjne aktywuj¹ syntezê obu mediatorów jednoczasowo i
synergicznie [33].
Poredni¹ odpowiedzi¹ organizmu na zwiêkszon¹ syntezê czynników prozapalnych jest ograniczenie liczby komórek syntetyzuj¹cych te czynniki, co wykazalimy oceniaj¹c
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odsetek subpopulacji komórek jednoj¹drzastych (obni¿enie
odsetka limfocytów o fenotypie CD3 i CD19).
Analiza badañ biochemicznych, pozwalaj¹cych oceniæ
stan czynnociowy i integralnoæ komórek w¹troby wykaza³a, ¿e preparat podawany w du¿ych dawkach nie jest hepatotoksyczny. Niewielki wzrost poziomu bilirubiny oraz enzymów wskanikowych jest prawdopodobnie konsekwencj¹
zwiêkszenia metabolizmu komórek w¹troby (m.in. produkcji
lipoprotein, kwasów ¿ó³ciowych) i wiadczy raczej o funkcji
hepatocytów, ni¿ zaburzeniu integralnoci komórek.
W trakcie obecnych badañ zaobserwowano negatywne
skutki przyjmowania oleju z w¹troby rekina w du¿ych dawkach na gospodarkê lipidow¹. Stwierdzono podwy¿szenie
zawartoci cholesterolu ca³kowitego we krwi z jednoczesnym
spadkiem frakcji HDL i wzrostem LDL u wiêkszoci osób bior¹cych udzia³ w badaniu. Jednak¿e, w ci¹gu 3 tygodni od
zakoñczenia przyjmowania preparatu parametry gospodarki
lipidowej uleg³y samoistnie stopniowej normalizacji u wszystkich badanych osób. Wyniki wczeniejszych badañ sugerowa³y brak negatywnego wp³ywu skwalenu, bêd¹cego prekursorem cholesterolu, na gospodarkê lipidow¹. Wykazano wówczas, ¿e syntetyczne pochodne skwalenu, dostarczone do
organizmu powoduj¹ zahamowanie biosyntezy cholesterolu,
co najprawdopodobniej jest wynikiem hamowania enzymów
mikrosomalnej monooksygenazy skwalenu i mikrosomalnej
cyklazy 2,3-oksydoskwalenu w komórkach hepatoblastomy
[29]. W innym eksperymencie stwierdzono, ¿e skwalen podawany doustnie by³ wch³aniany w oko³o 60%, a podczas
przyjmowania skwalenu przez ludzi w dawce 900 mg/dobê
przez 7-30 dni, jego stê¿enie w surowicy wzrasta³o 17 razy,
przy czym poziom trójglicerydów pozosta³ bez zmian, a poziom cholesterolu nieznacznie obni¿y³ siê [30]. Na podstawie powy¿szych wyników mo¿na stwierdziæ, ¿e stosowanie
oleju z w¹troby rekina w du¿ych dawkach (30 kapsu³ek dziennie) nie jest wskazane u osób z wczeniej stwierdzonymi zaburzeniami gospodarki lipidowej, gdy¿ d³ugotrwa³e podwy¿szenie poziomu frakcji LDL-cholesterolu z jednoczesnym
obni¿eniem frakcji HDL-Ch jest jednym z czynników sprzyjaj¹cych rozwojowi mia¿d¿ycy naczyñ.
W badaniach na zwierzêtach wykazano, i¿ skwalen po
podaniu dootrzewnowym mo¿e indukowaæ produkcjê autoprzeciwcia³ anty-nRNP/Sm i Su [20]. Ponadto w obecnych
badaniach wykazano nasilenie wytwarzania cytokin typu 1 i
zmniejszenie wytwarzania IL-10  cytokiny o dzia³aniu przeciwzapalnym i antagonistycznym w stosunku do cytokin typu
1 u osób przyjmuj¹cych olej z w¹troby rekina, co równie¿
mo¿e promowaæ rozwój procesów zapalnych. Zachodzi³a wiêc
uzasadniona obawa, ¿e przyjmowanie du¿ych dawek preparatu mo¿e nasilaæ istniej¹ce u pacjentów choroby autoimmunizacyjne albo wrêcz je wywo³aæ [20]. W niniejszych
badaniach oceniono obecnoæ czynnika reumatoidalnego
testem lateksowym i Waalera-Rosea. Oznaczenia przed
rozpoczêciem badañ, jak i po ich zakoñczeniu u wszystkich
ochotników wypad³y ujemne. Badania te mog¹ wskazywaæ,
i¿ przyjmowanie preparatu w tak du¿ych dawkach przez
okres czterech tygodni nie ma istotnego wp³yw na indukcjê
lub nasilenie dolegliwoci reumatycznych. Niemniej jednak
nale¿y podkreliæ, i¿ badanie na obecnoæ czynnika reumatoidalnego jest parametrem nieswoistym i brak tego czynnika nie wyklucza ca³kowicie istnienia choroby o pod³o¿u autoimmunizacyjnym.
Wyniki obecnych badañ s¹ pomocne w ustaleniu wskazañ i przeciwwskazañ do stosowania oleju z w¹troby rekina.
Za uzasadnione wydaje siê byæ stosowanie preparatu w leczeniu skojarzonym infekcji wirusowych, bakteryjnych, a tak¿e
alergii czy nowotworów. W leczeniu tych jednostek chorobowych po¿¹dana jest polaryzacja limfocytów T w kierunku Th1
i supresja limfocytów Th2. Dalsze badania, polegaj¹ce na
stosowaniu preparatu wraz z konwencjonalnym leczeniem w
eliminacji zaka¿eñ wirusowych m.in. HBV, HCV, nawracaj¹cych objawowych zaka¿eñ HSV i HPV, jak równie¿ wirusa
grypy, mog³yby wykazaæ skutecznoæ stosowania preparatu
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w wysokich dawkach jako naturalnego immunostymulatora.
Ponadto dziêki wzmocnieniu odpornoci nieswoistej, olej z
w¹troby rekina mo¿e okazaæ siê pomocny w leczeniu nawracaj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych i grzybiczych.
Przeciwwskazaniem do stosowania oleju z w¹troby rekina w du¿ych dawkach s¹ wszelkie choroby o pod³o¿u autoimmunizacyjnym oraz choroby uk³adu sercowo-naczyniowego ze stwierdzonym zaburzeniem gospodarki lipidowej. Po¿¹dane jest ustalenie takiego dawkowania preparatu, które
pozwoli ograniczyæ negatywny wp³yw na gospodarkê lipidow¹ przy jednoczesnym zachowaniu w³aciwoci immunostymuluj¹cych preparatu.
Autorzy pracy sk³adaj¹ podziêkowanie firmie Marinex
International, Pani Jolancie Filipiak, Bo¿enie Lewandowskiej, Anecie Skomia³ oraz pracownikom Zak³adu Diagnostyki Laboratoryjnej I-CZMP w £odzi za pomoc przy realizacji badañ.
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