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Kurkumina, stan zapalny, proces starzenia i choroby
związane z wiekiem
E Sikorai1, Giovanni Scapagnini2, Mario Barbagallo3

Abstrakt
W dniach 7-8 kwietnia 2009 r. w Palermo (Włochy) odbyło się sympozjum dotyczące Patofizjologii Udanego i Nieudanego Starzenia
Się (Pathophysiology of Successful and Unsuccessful Ageing). Poniżej przedstawiamy streszczenie wykładu E. Sikory z komentarzem
przewodniczących, G. Scapagnini i M. Barbagallo. Proces starzenia objawia się pogorszeniem stanu zdrowia i zwiększeniem
prawdopodobieństwa nabycia chorób związanych z wiekiem, takich jak rak, choroba Alzheimera, miażdżyca tętnic, zaburzenia
metabolizmu i innych. Najprawdopodobniej ich przyczyna leży w stanach zapalnych o niewielkim nasileniu (ang. low grade
inflammation) napędzanych stresem oksydacyjnym, objawiających się podwyższonym stężeniem cytokin prozapalnych, takich jak
IL-1, IL-6 i TNF-α, kodowanych genami aktywowanymi przez czynnik transkrypcji NF-KB. Uważa się, że proces starzenia jest
plastyczny i można go spowolnić poprzez ograniczenie podaży kalorii i przyjmowanie nutraceutyków. Zgodnie z powyższym, efekt
spowolnienia procesu starzenia i odłożenia w czasie nadejścia chorób związanych z wiekiem można osiągnąć poprzez inhibicję
stanów zapalnych zależnych od NF-kB. W prezentowanej pracy poglądowej rozpatrujemy zdolność kurkuminy (z przyprawy
zwanej kurkumą lub ostryżem) - silnego przeciwutleniacza i środka przeciwzapalnego - do poprawy stanu zdrowia u osób
starszych.

Wprowadzenie
W dniach 7-8 kwietnia 2009 roku w Palermo
(Włochy) odbyło się sympozjum dotyczące Patofizjologii
Udanego i Nieudanego Starzenia Się (Pathophysiology of
Successful and Unsuccessful Ageing). Poniżej przedstawiono
podsumowanie komentarzy i myśli przewodnich E. Sikory,
G. Scapagnini'ego i B. Barbagallo.
Proces starzenia i choroby związane z wiekiem
Proces starzenia, w przeciwieństwie do koncepcji
długowieczności, nie jest uwarunkowany genetycznie. Nie
istnieją wyselekcjonowane geny, które rzeczywiście
pobudzałyby starzenie. Założeniem teorii ewolucji jest
znalezienie
kompromisu
pomiędzy
utrzymaniem
organizmu a inwestycją w reprodukcję [1]. Długość życia
regulowana jest przez geny kontrolujące funkcje
metaboliczne,
systemy
przeciwutleniaczy,
procesy
naprawcze w DNA, proces starzenia komórkowego, a także
śmierć komórkową. Ich rola stopniowo zmniejsza się na
skutek przypadkowych błędów w replikacji DNA i
uszkodzeń
makrocząsteczek,
co
prowadzi
do
nagromadzenia wraz z wiekiem uszkodzonych tkanek i
komórek niezdolnych do dalszego podziału. Niemniej
jednak, zróżnicowane tkanki, z których zbudowane są
różne narządy, mogą wykazywać odmienne modele
starzenia komórkowego (senescencji) [2-4]. Zmiany
nasilające się wraz z wiekiem są przede wszystkim
wynikiem zwiększonego stężenia reaktywnych form tlenu
(ROS), jak pierwszy zaproponował Harman [5].
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Kluczowym elementem procesu starzenia się organizmu
jest starzenie się układu odpornościowego, które może
mieć częściowy wpływ na zmiany immunologiczne
związane z wiekiem [6]. Trwające całe życie wystawienie
na działanie nadmiaru antygenów (bakteryjnych,
wirusowych, autogenicznych, które można uznać za
czynniki powodujące stres) prowadzi do stopniowego
spadku liczebności dziewiczych limfocytów T (Th0). Z
drugiej strony, następuje akumulacja limfocytów T pamięci
i limfocytów T efektorowych CD8+CD28, które wydzielać
będą zwiększoną liczbę cytokin prozapalnych [7]. Kolejnym
poważnym skutkiem przewlekłego narażenia na działanie
antygenów jest progresywna aktywacja makrofagów i
komórek zależnych w większości narządów i tkanek
organizmu, zaburzająca równowagę pomiędzy sieciami
zapalnymi i przeciwzapalnymi. W wyniku powyższego
dochodzi do przewlekłego stanu prozapalnego o
niewielkim nasileniu (inflamm-ageing, czyli starzenie się w
stanie
zapalnym)
[6].
Inflamm-ageing
można
scharakteryzować jako wzrost liczby różnych cytokin
prozapalnych obecnych w tkankach i podwyższone
stężenie pozostałych markerów stanu zapalnego, m.in.
składników kaskady krzepnięcia, a także obecność infekcji
wirusowych powodowanych wirusami, takimi jak wirus
cytomegalii (CMV) czy wirus Epsteina-Barr (EBV) [8].
Komórki czynnie uczestniczące w powstawaniu stanu
zapalnego o niskim nasileniu to głównie komórki układu
immunologicznego, ale i inne komórki, które uległy
starzeniu na skutek stresu geno-toksycznego i które
wydzielają wiele cytokin zapalnych, tworząc fenotyp
wydzielniczy związany ze starzeniem komórek (SASP) [9].
Chociaż proces starzenia sam w sobie nie jest chorobą, to w
jego wyniku organizm staje się podatny na wiele z nich

Holliday twierdzi, że wiele zmian i chorób związanych z
wiekiem jest nie do rozróżnienia [10]. Rzeczywiście
wydaje się, że liczne patologie związane z wiekiem i
proces starzenia się posiadają wspólne szlaki
sygnalizacyjne. Wysunięto hipotezę, że stany zapalne o
niewielkim nasileniu mogą być nie tylko przyczyną
samego starzenia się (inflamm-ageing i SASP), ale i wielu
chorób związanych z wiekiem [11-13].
Na podstawie kilku modeli rozumowania i zebranych
dowodów powszechnie uznano, że istnieje związek
pomiędzy stanem zapalnym a rakiem. Mówiąc
najogólniej, rak i stan zapalny powiązane są dwoma
szlakami: wewnętrznym i zewnętrznym. Szlak
wewnętrzny oznacza, że aktywacja onkogenów
powoduje wytwarzanie mediatorów zapalnych w
przekształconych
komórkach,
głównie
poprzez
pobudzenie czynnika transkrypcji NF-kB. W szlaku
zewnętrznym z kolei warunki zapalne lub zakaźne
zwiększają
ryzyko
rozwoju
raka.
Z
badań
epidemiologicznych wynika, że przewlekłe stany
zapalne predysponują do zachorowań na różnego typu
nowotwory złośliwe [14]. Niedawno postawiono
hipotezę, że stan zapalny jest siódmą cechą
charakterystyczną raka [15], którą powinno się dodać
do znanego już sześcioelementowego kanonu [16].
Stan zapalny jest również uważany za decydujący,
pierwszy krok w rozwoju miażdżycy tętnic [13].
Wczesny etap aterogenezy charakteryzuje się
przyciąganiem/przyleganiem
monocytów
do
śródbłonka naczynia, a następnie ich migracją do ściany
naczynia.
Ekspresja
cząsteczek
przylegania
komórkowego sprzyja przyleganiu leukocytów do
śródbłonka naczyń i jest wywoływana czynnikami
zapalnymi, w tym IL-1, TNF-α i CRP. Ponadto
postępujące
nagromadzanie
makrofagów
wychwytujących oksydowane cząsteczki LDL prowadzi
do wytworzenia tzw. komórek piankowatych (ang. foam
cells) i pasm stłuszczeń (ang. fatty streaks). NF-KB
wydaje się być głównym mediatorem stanu zapalnego i
dysfunkcji śródbłonka u osób starszych [17].
Zaobserwowano istnienie stanu zapalnego w
blaszkach amyloidowych (blaszkach starczych) i
otaczających je glejach o podwyższonej ekspresji białka
C-reaktywnego (CRP) ostrej fazy i interleukin
prozapalnych, takich jak IL-6 i IL-1, u pacjentów z
chorobą Alzheimera i w modelach zwierzęcych [18].
Podstawą do przypuszczeń, że w chorobę Alzheimera
zaangażowane są mechanizmy zapalne, są także
zdolności niektórych leków przeciwzapalnych do
modyfikacji przebiegu choroby [19, 20].
Otyłość, insulinooporność i cukrzyca typu 2 są ściśle
związane
z
przewlekłym
stanem
zapalnym.
Wystawienie na działanie nadmiernej liczby składników
odżywczych i energetycznych może prowadzić do
reaktywacji dawnego potencjału zapalnego tkanek
ważnych dla procesów metabolicznych. Faktycznie
wykazano, że tkanka tłuszczowa osób otyłych wytwarza
zwiększone ilości cytokin prozapalnych (TNF, IL-6) i
innych czynników prozapalnych [21].

Założenie, że pomiędzy procesem starzenia a
chorobami związanymi z wiekiem istnieje powiązanie,
nasuwa zasadnicze pytanie, czy koncentracja wysiłków
na samym wyleczeniu chorób związanych z wiekiem
jest optymalnym sposobem na zdrowsze i
wygodniejsze
życie
starszych.
Rzeczywiście,
przedstawiono nową strategię, która - miejmy nadzieję
- sprawi, że starzenie się będzie zdrowe. Ostatnio
postulowano, że interwencje ukierunkowane na
spowolnienie procesu starzenia mogłyby przynieść o
wiele więcej korzyści niż celowanie w poszczególne
choroby [22]. Teoria ewolucji Kirkwooda (ang.
disposable soma) mówi, że starzenie się jest procesem
nieuniknionym, ale jednocześnie plastycznym i
podatnym na sterowanie [23]. Możliwe więc, że
właśnie za pomocą interwencji dietetycznych,
farmaceutycznych lub zmian genetycznych można
przedłużyć długość życia [22].
Kurkumina jako środek przeciwzapalny
Nutraceutyki to składniki pokarmowe, które
posiadają udowodnione, korzystne właściwości
fizjologiczne lub
ochronne przed
chorobami
przewlekłymi. Mogą pomagać zapobiegać chorobom i
procesowi starzenia. Kluczową rolę w modulacji ryzyka
rozwoju chorób i w udanym starzeniu się odgrywa
dieta. Wśród składników żywieniowych, rośliny jadalne
są istotne z uwagi na zawartość cząsteczek roślinnych
kontrolujących procesy biochemiczne organizmów
zwierzęcych na poziomie komórkowych.
Znaczenie kurkuminy jako nutraceutyka podkreśla
wiele dowodów naukowych potwierdzających jej
właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne in vitro i
in vivo. Kurkumina jest cząsteczką roślinną
otrzymywaną z kłącza ostryżu, zwanego też kurkumą
(Curcuma longa), nadającą indyjskiej curry żółte
zabarwienie. W medycynie indyjskiej i chińskiej
kurkuminę od tysiącleci stosuje się w leczeniu wielu
chorób i jako środek przyspieszający gojenie ran.
Ostatnio naukowcy poświęcają jej wiele uwagi ze
względu na potencjał hamowania proliferacji komórek
rakowych i/lub indukowania wielu szlaków sygnalizacji
komórkowej prowadzących do różnego rodzaju śmierci
komórkowej [24,25]. Kurkumina - środek wywołujący
śmierć
komórkową
wzbudziła
głębokie
zainteresowanie jako czynnik chemoprewencyjny i
przeciwnowotworowy, co znalazło potwierdzenie w
wielu badaniach przedklinicznych i eksperymentach in
vitro prowadzonych na zwierzętach.
Ponadto kurkumina jest ciekawa z uwagi na jej
potencjalne zastosowanie w leczeniu wielu chorób (nie
tylko nowotworowych) o podłożu zapalnym, w tym
chorób sercowo-naczyniowych, choroby Alzheimera,
reumatoidalnego zapalenia stawów i zespołu
metabolicznego. Chociaż obecnie światowych badań
klinicznych jest niewiele [26], już rozpoczęto
prowadzenie wielu badań z zastosowaniem modeli
zwierzęcych i komórkowych ukierunkowanych na
sprecyzowanie
mechanizmu
cząsteczkowego
i
biologicznego wpływu kurkuminy.
Kurkumina posiada niespotykaną liczbę celów
cząsteczkowych
(ang.
molecular
targets),
uzasadniających jej działanie chemoprewencyjne,
antyoksydacyjne
i
przeciwzapalne
(ostatnio
analizowane w [27,28].

Pokrótce, wśród wzmiankowanych celów znajdują się
czynniki transkrypcji, z AP-1 na czele, i innymi jak np.
SP-1 p53, STAT-3, ATF3, Nrf2, PPAR-γ, CHOP, HIF-1a,
beta-katenina i NF-KB, enzymy takie jak kinazy białkowe
(PKA, PKC, FAK, Src), S-transferaza glutationowa,
topoimeraza typu II DNA, telomeraza, hemooksygenaza1, acetylotransferaza histonów p300, metaloproteinazy,
lipoksygenaza (5-LOX), cyklooksygenaza 2 (COX-2) itd.
Najdalej idące konsekwencje fizjologiczne wydają się
znajdować źródło w aktywności kurkuminy jako
inhibitora działania czynnika transkrypcji NF-kB.
Czynnik transkrypcji NF-kB jest kluczowym regulatorem
procesu zapalnego, aktywującym ekspresję wielu
cytokin prozapalnych, takich jak TNF-α, IL-1p i IL-6.
Niektóre z białek aktywowanych działaniem NF-kB, jak
np. TNF-α, są jednocześnie jego aktywatorami, co ma
szczególne znaczenie dla przewlekłego stanu zapalnego.
NFKB jest prawdopodobnym winowajcą inflammageing,
ponieważ jego system sygnalizacyjny integruje
wewnątrzkomórkową
regulację
odpowiedzi
immunologicznej zarówno w procesie starzenia, jak i w
chorobach związanych z wiekiem [29].
Wiele efektów działania kurkuminy można również
wyjaśnić zdolnością cząsteczki do opanowania ostrego i
przewlekłego zapalenia poprzez oczyszczanie z
reaktywnych form tlenu i azotu i wzmocnienie
antyoksydacyjnego mechanizmu obronnego (np.
poprzez wzrost stężenia glutationu). Kurkumina to
jednak nie tylko prosty przeciwutleniacz. To czynnik
elektrofilowy, który uruchamia szlak sygnalizacyjny
Nrf2/ARE, odgrywający kluczową rolę w aktywacji
enzymów antyoksydacyjnych, enzymów drugiej fazy, a
także tzw. witagenów (oksygenaza hemu (HO), Hsp70,
reduktaza tioredoksyny, sirtuiny), które mogą mieć
decydujące znaczenie w rozwoju chorób wywołanych
stresem oksydacyjnym [30].
Liczba obserwacji potwierdzających korzystne
działanie kurkuminy jako czynnika chroniącego przed
różnymi chorobami, zwłaszcza chorobami związanymi z
wiekiem, wciąż rośnie. Wydaje się, że nadzwyczajna moc
kurkuminy, która sprawia, że możemy ją postrzegać jako
remedium prawie uniwersalne, wynika z zapalnego
podłoża wielu chorób i aktywności przeciwzapalnych
samej kurkuminy.
Poza praktycznym brakiem danych wykazujących
wpływ kurkuminy na proces starzenia i długość życia,
istnieje
przekonujący
i
racjonalny
argument
przemawiający za zdolnością kurkuminy do wywierania
wpływu na proces starzenia komórkowego i opóźnienia
starzenia [25].
Kurkumina a choroba Alzheimera
Niedawno wysunięto hipotezę, że kurkumina jest
potencjalnym lekarstwem na starzenie się mózgu i
schorzenia neurodegeneracyjne [31], co poddano ocenie
w pilotażowym badaniu klinicznym z udziałem
pacjentów z chorobą Alzheimera, uzyskując obiecujące
wyniki wstępne [32]. Kurkumina wykazuje wysokie
powinowactwo do tłuszczów i ma zdolność
przekraczania bariery mózg-krew (BBB), docierając w
ten sposób do mózgu. Pomimo bardzo niskiej
biodostępności
kurkuminy,
główny
metabolizm
preparatu poprzez sprzężenie pozwala mu na dotarcie
do mózgu w stężeniu wystarczającym do

aktywacji kaskady transdukcji sygnału i zmniejszenia
agregacji Ap [33]. Badania epidemiologiczne donoszą,
że kurkumina - jeden z najszerzej rozpowszechnionych
żywieniowych i medycznych związków chemicznych
stosowanych przez ludność Indii - jest odpowiedzialna
za
znaczne
(4,4-krotne)
obniżenie
częstości
występowania choroby Alzheimera w Indiach w
porównaniu do Stanów Zjednoczonych. Co więcej,
starsi obywatele Singapuru, którzy spożywali curry z
kurkumą osiągali wyższe wyniki w mini teście
sprawności umysłowej Mini-Mental State Examination
niż jej niespożywający [35].
Wnioski
Kurkumina posiada zdolność przeciwdziałania
stanom prozapalnym, które biorą udział w chorobach
związanych z wiekiem. W rzeczywistości kurkumina
ma bezpośredni wpływ na kilka zasadniczych celów,
takich jak oczyszczenie z ROS i ich wytwarzanie czy
szlaki sygnalizacyjne NF-kB, co z kolei ogranicza stan
prozapalny stanowiący jedną z przyczyn procesu
starzenia i chorób związanych z wiekiem.
Zasadnicza obawa związaną z terapeutyczną
wartością kurkuminy wynika z jej bardzo niskiej
biodostępności, która z drugiej strony zapewnia brak
toksyczności, nawet przy przyjmowaniu dziennej dawki
8 g. Ponadto z zebranych dotychczas danych wynika, że
kurkumina posiada bardzo wysoką aktywność nie tylko
w badaniach eksperymentalnych in vitro, ale i na
poziomie ustrojowym. Można to tłumaczyć jej
działaniem hormetycznym [36]. Kurkumina wydaje się
zatem być bardzo bezpieczną i dobroczynną przyprawą
nutraceptyczną, która może odpierać proces starzenia i
choroby związane z wiekiem. Niemniej jednak, brak
obecnie dowodów na to, by jakikolwiek nutraceptyk
miał wpływ na starzenie i długość życia. Niezbędne jest
przeprowadzenie badań klinicznych z randomizacją
celem
potwierdzenia
potencjalnej
możliwości
stosowania kurkuminy w prewencji chorób o podłożu
zapalnym, takich jak choroby sercowo-naczyniowe,
choroba Alzheimera, zespół kardiometaboliczny, a
także w celu zapobiegania procesowi starzenia.
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