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Biosynthesis of gallic acid and its application
Summary
Gallic acid belongs to aromatic plant substances (poliphenols). Two main
biosynthesis pathways in plants of this compound were described as shikimate
and polyketide pathways. Gallic acid is applied in agriculture, where it is used as
inhibitor of aflatoxin produced by Aspergillus. Gallic acid is also used in food
manufactur, as antioxidant, sweetener or antiseptical and antifungal substance.
Furthermore, gallic acid effectively prevents and inhibits diseases’ progress. It
can be used in the therapy of diabetes type II, neoplastic and allergic diseases
or in treatment of arteriosclerosis.
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Historia wykorzystywania substancji pochodzenia roœlinnego
przez ludzi siêga odleg³ych stuleci. Od wieków znany jest pozytywny wp³yw na ludzkie zdrowie lekarstw bazuj¹cych na roœlinnych naparach i wyci¹gach. Doskona³ym przyk³adem jest zielona
herbata, której walory lecznicze znano ju¿ w czasach cesarzy
chiñskich.
Do powszechnie stosowanych zwi¹zków fenolowych naturalnego pochodzenia nale¿y kwas galusowy (GA, kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy). Jest on roœlinnym metabolitem wtórnym,
powstaj¹cym w wyniku przemian szikimianu lub w procesie syntezy poliketydowej (1).
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2. Biosynteza kwasu galusowego u roœlin
Rozpowszechnieniu kwasu galusowego w królestwie roœlin towarzyszy znaczna
ró¿norodnoœæ w procesach jego biosyntezy. Znane s¹ dwie g³ówne drogi powstawania kwasu galusowego u roœlin: szlak kwasu szikimowego i poliketydowa droga syntezy (2-4).

2.1. Synteza kwasu szikimowego
Szlak szikimowy odgrywa wa¿n¹ rolê w syntezie kwasu galusowego i innych
zwi¹zków aromatycznych u roœlin. Drog¹ t¹ powstaj¹ aminokwasy aromatyczne: fenyloalanina, tyrozyna, tryptofan wykorzystywane przez roœliny wy¿sze jako sk³adniki budulcowe bia³ek oraz jako prekursory metabolitów wtórnych. W procesie tym
powstaj¹ równie¿ aromatyczne kwasy fenolowe i fenylopropenowe, wchodz¹ce
w sk³ad z³o¿onych struktur metabolitów wtórnych, np. lignin (3-5).
Substratami w biosyntezie kwasu galusowego szlakiem kwasu szikimowego s¹
fosfoenolopirogronian i erytrozo-4-fosforan. Zwi¹zki te ulegaj¹ kondensacji do heterocyklicznego zwi¹zku 3-deoksy-O-arabino-heptylulozo-7-fosforanu. Reakcjê kata-

Rys. 1. Szlak syntezy kwasu szikimowego (5).
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Rys. 2. Etapy syntezy kwasu galusowego z kwasu chinowego (5).

lizuje syntaza 3-deoksy-O-arabino-heptylulozo-7-fosforanu (syntaza DAPH), której
czwartorzêdow¹ strukturê stabilizuj¹ aktywatory: jony Mn2+, tryptofan i tyrozyna.
Syntaza DAPH wi¹¿e w centrum aktywnym fosfoenolopirogronian w wyniku czego
nastêpuje defosforylacja po³¹czona z równoczesn¹ hydroksylacj¹. Powsta³y produkt
w reakcji z erytrozo-4-fosforanem tworzy deoksy-O-arabino-heptylulozo-7-fosforan,
który nastêpnie ulega cyklizacji do kwasu 3-dehydrochinowego (5,6). Reakcje katalizuje syntaza 3-dehydrochinowa, wymagaj¹ca do aktywnoœci katalitycznej obecnoœci
BIOTECHNOLOGIA 1 (88) 119-131 2010
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NAD+ i dwuwartoœciowych kationów. Syntezie kwasu 3-dehydrochinowego towarzysz¹ wewn¹trzcz¹steczkowe reakcje oksydoredukcyjne przy wêglu C5 deoksy-O-arabino-heptylulozo-7-fosforanu i od³¹czenie grupy fosforanowej z reszty erytrozo-4-fosforanu (5). Po dehydratacji kwasu 3-dehydrochinowego z udzia³em dehydratazy 3-dehydrochinowej powstaje kwas 3-dehydroszikimowy. Ostatnim etapem
syntezy szikimianu jest redukcja kwasu 3-dehydroszikimowego z udzia³em dehydrogenazy szikimowej zale¿nej od NADH lub NADPH (5) (rys. 1).
Substratem w syntezie kwasu galusowego powstaj¹cego szlakiem szikimianu
mo¿e byæ równie¿ kwas chinowy (4,5). Zwi¹zek ten ulega utlenieniu z udzia³em dehydrogenazy chinowej zale¿nej od NAD+ lub NADP+, w wyniku czego powstaje
kwas 3-dehydrochinowy, który poprzez 3-dehydroszikimian ulega przekszta³ceniu
do szikimianu b¹dŸ kwasu protokatechowego. Koñcowe produkty reakcji s¹ prekursorami kwasu galusowego (4,5,7) (rys. 2).

2.2. Powi¹zanie syntezy kwasu galusowego ze szlakiem szikimianu
Znane s¹ trzy g³ówne drogi syntezy kwasu galusowego u roœlin powi¹zane ze
szlakiem szikimianu (7,8) (rys. 3):

Rys. 3. Warianty procesu syntezy kwasu galusowego zwi¹zane ze szlakiem kwasu szikimowego (7).
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– bezpoœrednia dehydrogenacja kwasu szikimowego, z utworzeniem kwasu
3-dehydroszikimowego jako zwi¹zku poœredniego,
– synteza z kwasu protokatechowego tworzonego przez b-oksydacjê bocznego
³añcucha kwasu kawowego lub przez odwodnienie kwasu 3-dehydroszikimowego,
– b-oksydacja kwasu 3,4,5-trihydroksycynamonowego.
Bezpoœrednia dehydrogenacja kwasu szikimowego do galusowego, z 3-dehydroszikimianem jako intermediatem, jest najefektywniejsz¹ drog¹ syntezy GA u roœlin
Rhus typhina i Acer sacchuirinum oraz w liœciach (9) i m³odych pêdach herbaty (8).
Udzia³ pozosta³ych dróg w syntezie GA jest niewielki (9). W badaniach prowadzonych na R. typhina z wykorzystaniem naturalnego izotopu tlenu 18O Werner wykaza³, ¿e Ÿród³em ponad 90% atomów tlenu trzech grup hydroksylowych kwasu galusowego jest erytrozo-4-fosforan, prekursor kwasu szikimowego (10).
W dehydrogenacji kwasu szikimowego do galusowego uczestnicz¹: dehydrogenaza szikimowa, przekszta³caj¹ca szikimian do 3-dehydroszikimianu i dehydrogenaza 3-dehydroszikimowa, w wyniku dzia³ania której powstaje kwas galusowy. Kofaktorem reakcji jest NADH lub NADPH (11).
W syntezie kwasu galusowego z kwasu protokatechowego bierze udzia³ monooksygenaza (7,10). W tym przypadku grupa karboksylowa kwasu galusowego
pochodzi od atomu wêgla b L-fenyloalaniny. Czêstotliwoœæ w³¹czania siê wêgla
tego prekursora kwasu protokatechowego wynosi poni¿ej 1%, co œwiadczy o ma³ym udziale tego szlaku w syntezie GA (9,10). Przypuszcza siê, ¿e biosynteza kwasu galusowego drogami, w których zwi¹zkiem poœrednim jest fenyloalanina, mo¿e
byæ hamowana ujemnym sprzê¿eniem zwrotnym na dwóch etapach otrzymywania
tego aminokwasu szlakiem szikimianu. Regulacji podlega aktywnoœæ mutazy choryzmianowej i kumulacja intermediatów poprzedzaj¹cych powstanie kwasu choryzmowego, zwi¹zku poœredniego w biosyntezie aromatycznych aminokwasów
z szikimianu (9).
Zaproponowana przez Zenk synteza kwasu galusowego z kwasu 3,4,5-trihydroksycynamonowego, po³¹czona jest ze szlakiem syntezy z kwasu protokatechowego.
W syntezie tej kwas kawowy ulega hydroksylacji do kwasu 3,4,5-trihydroksycynamonowego, który na drodze b-oksydacji przekszta³ca siê w GA (7,9). Przemiany takie zaobserwowano u Rhus typhina i Acer sacchuirinum (9) oraz w m³odych pêdach
herbaty (8).
Ishikura w badaniach zale¿noœci miêdzy sposobem syntezy GA a wiekiem roœliny
i okresem wegetacyjnym, wykaza³, ¿e biosynteza kwasu galusowego w m³odych liœciach Acer buergerianum i Rhus succedanea przebiega g³ównie drog¹ bezpoœredniej
dehydrogenacji szikimianu. Obecnoœæ nieznakowanej fenyloalaniny powodowa³a
dwukrotne zwiêkszenie udzia³u znakowanych cz¹steczek szikimianu w syntezie GA.
Prawdopodobn¹ przyczyn¹ tego zjawiska by³ wp³yw dodatkowej fenyloalaniny na
regeneracjê puli tego aminokwasu niezbêdnego do funkcjonowania tkanek. Wzrost
iloœci cz¹steczek fenyloalaniny hamowa³ konwersjê szikimianu do tego aminokwasu
przez mechanizm ujemnego sprzê¿enia zwrotnego na poziomie mutazy choryzmiaBIOTECHNOLOGIA 1 (88) 119-131 2010
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nowej (7). Udzia³ fenyloalaniny w syntezie kwasu galusowego w m³odych liœciach
obu roœlin wynosi³ od 1/8 do 1/12 udzia³u kwasu szikimowego. Odmienn¹ sytuacjê
odnotowano w dojrza³ych roœlinach, u których w³¹czanie fenyloalaniny do GA by³o
bardziej skuteczne od w³¹czania szikimianu. Mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e drogi
syntezy zwi¹zane z kwasem protokatechowym, powsta³ym w wyniku b-oksydacji
kwasu kawowego i 3,4,5-trihydroksycynamonowego, w których zwi¹zkiem poœrednim jest fenyloalanina, s¹ g³ównymi drogami syntezy GA w dojrza³ych, jesiennych
liœciach tych roœlin (7).
Prekursorem kwasu galusowego jest równie¿ kwas fenylomlekowy. Uwa¿a siê,
¿e ulega on przekszta³ceniu przez ketokwas, który jako produkt przejœciowy uczestniczy w syntezie fenyloalaniny. Fenyloalanina z kolei, szlakiem przez fenylopropanoid, konwertowana jest do GA (7).
Pomimo wystêpowania kilku szlaków syntezy kwasu galusowego u roœlin, najczêœciej przebiega ona poprzez dehydrogenacjê szikimianu. Wynika to z faktu, ¿e
taka synteza jest krótsza w porównaniu ze szlakiem przez fenylopropanoid, któremu ponadto towarzysz¹ procesy endoergiczne wymagaj¹ce wiêkszych nak³adów
energetycznych ni¿ dehydrogenacja szikimianu. Biosynteza GA przez dehydrogenacjê szikimianu jest równie¿ niezale¿na od intensywnoœci œwiat³a, poniewa¿ nie obejmuje regulowanej œwiat³em reakcji katalizowanej przez amoniakoliazê fenyloalaninow¹ (8).

2.3. Poliketydowy szlak syntezy kwasu galusowego
W 1950 r. Birch wykaza³, ¿e substancjami powstaj¹cymi w wyniku powtarzaj¹cych siê reakcji kondensacji octanu s¹ zwi¹zki poliketydowe o ró¿nej liczbie reszt
acylowych (12). Wystêpuj¹ one zarówno u roœlin ni¿szych jak i wy¿szych, wchodz¹c
m.in. w sk³ad flawonoidów (4).
Biosynteza zwi¹zków poliketydowych rozpoczyna siê od acetylo-CoA stanowi¹cego
starter i wielu cz¹steczek malonylo-CoA, jako dawców fragmentów dwuwêglowych.
W syntezie kwasu galusowego uczestnicz¹ 3 cz¹steczki malonylo-CoA, które po
kondensacji tworz¹ nietrwa³e, po³¹czone z cz¹steczk¹ enzymu produkty przejœciowe – poliketokwasy. Nastêpnie w reakcji cyklizacji, której towarzyszy wydzielenie
wody, powstaje kwas orselinowy, bêd¹cy prekursorem w licznych syntezach zwi¹zków aromatycznych, w tym kwasu galusowego. W wyniku dekarboksylacji kwasu orselinowego powstaje orcynol, który mo¿e ulegaæ dwom typom reakcji. Do atomu
wêgla C4 orcynolu mo¿e zostaæ przy³¹czona grupa hydroksylowa, b¹dŸ grupa metylowa tego zwi¹zku mo¿e byæ przekszta³cona w karboksylow¹. W wyniku tych reakcji
powstaj¹ odpowiednio 3,4,5-trihydroksytoluen i kwas 3,5-dihydroksybenzoesowy
(4). W ostatnim etapie syntezy kwasu galusowego dochodzi do utlenienia wêgla
grupy metylowej 3,4,5-trihydroksytoluenu do grupy karboksylowej lub do hydroksylacji przy wêglu C4 kwasu 3,5-dihydroksybenzoesowego (4) (rys. 4).
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Rys. 4. Poliketydowa droga syntezy kwasu galusowego (4).

3. Zastosowanie kwasu galusowego
W badaniach prowadzonych przez naukowców z Western Regional Research
Center’s Plant Mycotoxin Research Unit w Kalifornii na komercyjnych odmianach
orzecha w³oskiego – Tulare dowiedziono, ¿e wzrost odpornoœci tych odmian na zaka¿enia grzybami mikroskopowymi w stosunku do innych wynika³ ze zwiêkszonej
zawartoœæ kwasu galusowego, naturalnego garbnika orzecha. W obecnoœci tanin
grzyby uwalniaj¹ kwas galusowy, przez co paradoksalnie blokuj¹ swoj¹ zdolnoœæ do
wytwarzania aflatoksyn. Enzymem uczestnicz¹cym w tej reakcji jest tanaza. Poziom
BIOTECHNOLOGIA 1 (88) 119-131 2010
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tanin zawieraj¹cych kwas galusowy u Tulare jest wystarczaj¹cy do blokowania wzrostu stê¿enia szkodliwych aflatoksyn. Mahoney i Molyneux badaj¹c intensywnoœci
syntezy aflatoksyn i stê¿enie kwasu galusowego u kilkunastu odmian angielskiego
orzecha w³oskiego oraz dwóch czarnego orzecha w³oskiego stwierdzili, ¿e odmiana
Tulare zawiera dwukrotnie wiêksz¹ koncentracjê „podstawowej broni” przeciwko
aflatoksynie, jak¹ jest kwas galusowy, w porównaniu z odmian¹ Chico najbardziej
podatn¹ na zaka¿enia. Mechanizm hamowania produkcji aflatoksyn przez GA nie
zosta³ dot¹d wyjaœniony (13,14).
Prowadzone badania nad wykorzystaniem kwasu galusowego w inhibicji syntezy
aflatoksyn u orzechów oraz innych roœlin uprawnych mog¹ przyczyniæ siê do eliminacji szkodliwych fungicydów i zast¹pienia ich naturalnymi substancjami (13).
W celu ograniczenia zagro¿enia aflatoksyn¹ modyfikuje siê roœliny w takim kierunku, by otrzymaæ nadekspresjê produkcji enzymów odpowiedzialnych za powstawanie GA (14).
Kwas galusowy stosuje siê w rolnictwie równie¿ jako czynnik zapobiegaj¹cy
kie³kowaniu ziemniaków podczas ich magazynowania. Zebrane bulwy ziemniaka
przechowywane s¹ w stopniowo coraz ni¿szych temperaturach do osi¹gniêcia 10°C.
W tych warunkach pozostaj¹ one w stanie uœpienia do dwóch miesiêcy. Po tym czasie wymagana jest ich kriogenizacja lub traktowanie chemicznymi inhibitorami
kie³kowania, takimi jak chloroprofam, co wp³ywa negatywnie na jakoœæ i wygl¹d bulwy ziemniaka. Ch³odzenie jest technik¹ bardzo drog¹, a niska temperatura przyczynia siê do konwersji skrobi do cukrów redukuj¹cych, wywo³uj¹cych niepo¿¹dane
zmiany wizualne i organoleptyczne bulw ziemniaka. Obecnie istnieje tendencja do
zastêpowania trudno degradowalnych i czêsto wysoce toksycznych zwi¹zków chemicznych ich naturalnymi substytutami. Du¿e nadzieje wi¹¿e siê z kwasem galusowym, który hamuje kie³kowanie bulw, ogranicza martwicê, miêkniêcie bulw oraz
powstanie nieprzyjemnego smaku i zapachu (15).
Kwas galusowy znalaz³ równie¿ zastosowanie w przemyœle chemicznym, spo¿ywczym i farmaceutycznym. W przemyœle spo¿ywczym stosuje siê go jako induktor
s³odkoœci charakteryzuj¹cy siê tym, ¿e daje odczucie s³odkoœci nawet po wyp³ukaniu ust (16). Zalet¹ GA, w przeciwieñstwie do innych s³odzików, jest jego skuteczne
i trwa³e dzia³anie oraz brak negatywnego wp³ywu na zdrowie. Za takim wykorzystaniem kwasu galusowego przemawia równie¿ jego dostêpnoœæ i cena (60 USD/kg),
która jest nawet 500 razy ni¿sza od ceny kwasu chlorogenowego. Ponadto GA jest
zwi¹zkiem niskokalorycznym i nie powoduje charakterystycznego posmaku (np.
aspartam wywo³uje posmak metaliczny) (16).
W produkcji napojów wykorzystuje siê zdolnoœæ GA do tworzenia kompleksów
z jonami ¿elaza Fe3+ (17). W przetwarzaniu warzyw i owoców oraz w produkcji
z nich napojów stosowana jest filtracja przez niejednorodny granulat filtracyjny, zazwyczaj diatomit. Filtr ten zazwyczaj zawiera niewielkie iloœci zwi¹zków ¿elaza,
w skutek czego pierwiastek ten mo¿e przedostawaæ siê do produktu. Powoduje to
pogorszenie walorów smakowych i skraca termin wa¿noœci produktu. Chelatowanie
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jonów Fe3+, stanowi¹cych zanieczyszczenie pofiltracyjne, cz¹steczkami kwasu galusowego zmniejsza zawartoœæ tego jonu rozpuszczonego w napojach (17).
Kwas galusowy i jego estry znalaz³y zastosowanie jako antyoksydanty, g³ównie
przeciwdzia³aj¹ce je³czeniu t³uszczów (18-21). Poza usuwaniem powsta³ych ju¿ wolnych rodników, ograniczaj¹ one powstawanie nowych form poprzez chelatowanie
prooksydantów (20). Jako przeciwutleniacze powszechnie u¿ywane s¹ trzy estry
kwasu galusowego otrzymywane po estryfikacji GA z odpowiednim alkoholem. Galusan propylu (E310) jest silnym antyutleniaczem stosowanym do utrwalania ró¿nego rodzaju olejów, t³uszczów jadalnych, przypraw, koncentratów zup, gumy do ¿ucia, p³atków œniadaniowych, pasztetów i przetworów miêsnych (22-24). Galusan dodecylu, inaczej zwany galusanem laurylu (E312), wykazuje mniejsz¹ aktywnoœæ przeciwutleniaj¹c¹ ni¿ galusan propylu, lecz jest bardziej aktywny w emulsjach. Znalaz³
on zastosowanie m.in. przy otrzymywaniu olejów roœlinnych i rybich, smalcu i innych t³uszczy zwierzêcych, margaryny, past serowych, przypraw, aromatów, olejków eterycznych, purée ziemniaczanego (21-24). Trzecim estrem GA, o podobnym
dzia³aniu do E310 i E312, jest galusan oktylu (E311) (24).
Kwas galusowy, podobnie jak wiele wtórnych metabolitów roœlinnych, wykazuje
silne w³aœciwoœci antybakteryjne, dziêki czemu jest stosowany jako naturalny antybiotyk skierowany przeciwko drobnoustrojom. Antybakteryjne dzia³anie kwasu galusowego polega na os³abieniu adhezji komórek bakterii do pod³o¿a, uszkodzeniu
enzymów i bia³ek transportu przez b³onê (25). Molekularny mechanizm oddzia³ywañ z bia³kami obejmuje tworzenie niespecyficznych wi¹zañ wodorowych, hydrofobowych oraz kowalencyjnych. Antybakteryjne w³aœciwoœci GA i jego estrów okaza³y siê skuteczne w walce z Clostridium botulinum i w hamowaniu wytwarzania toksyny botulinowej przez tê bakteriê (26).
Kwas galusowy okaza³ siê równie¿ zwi¹zkiem wykazuj¹cym pozytywny wp³yw na
zdrowie cz³owieka. Wiele wskazuje na to, ¿e zwi¹zki polifenolowe herbaty mog¹
byæ stosowane w zapobieganiu i leczeniu cukrzycy typu II jako œrodki antyhiperglikemiczne (27,28). Terapia z wykorzystaniem polifenoli, w przeciwieñstwie do terapii z wykorzystaniem glikopeptydów, nie wywo³uje skutków ubocznych (28). Kwas
galusowy i jego estry ((-) galusan epikatechiny, (-) galusan epigalokatechiny, monoi digalusan teaflawiny) wraz z innymi polifenolami ekstrahowanymi z herbaty, wykazuj¹ antyhiperglikemiczne w³aœciwoœci, które mo¿na wykorzystaæ jako aktywne
sk³adniki do produkcji preparatów farmaceutycznych (28). W badaniach Hosoda
i wsp., prowadzonych na grupie ochotników cierpi¹cych na cukrzycê typu drugiego,
wykazano wp³yw roœlinnych polifenoli na zawartoœæ glukozy we krwi. Ochotnicy zostali poddani leczeniu preparatem z herbaty oolong. Na podstawie wyników doœwiadczeñ pokazano, ¿e picie herbaty ogranicza³o iloœæ glukozy we krwi, a w sprzê¿eniu z innym œrodkiem antyhiperglikemicznym efektywnoœæ spadku glukozy we
krwi wzrasta³a (29). Mechanizm dzia³ania kwasu galusowego i innych polifenoli herbaty polega na hamowaniu a-amylazy i glikozydaz odpowiedzialnych za hydrolizê
wêglowodanów. Hamowanie aktywnoœci tych enzymów redukuje wch³anianie cuBIOTECHNOLOGIA 1 (88) 119-131 2010
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krów, co przyczynia siê do ograniczenia hiperglikemii poposi³kowej, maj¹cej du¿e
znaczenie terapeutyczne (30).
Kim i wsp. wykazali moduluj¹cy wp³yw GA na alergiczne reakcje zapalne. Kwas
galusowy t³umi³ dzia³anie syntetycznego zwi¹zku 48/80 i immunoglobuliny E indukuj¹cych uwalnianie histaminy w komórkach tucznych. Hamuj¹cy wp³yw GA na
uwolnienie histaminy polega poœrednio na modulacji stê¿enia cAMP i wewn¹trzkomórkowych jonów wapnia. Kwas galusowy powoduje wzrost koncentracji cAMP,
prawdopodobnie poprzez hamowanie cAMP fosfodiesterazy, co inhibuje uwalnianie
jonów wapnia z przestrzeni wewn¹trzkomórkowych (31). Nie bez znaczenia jest
równie¿ hamuj¹cy wp³yw GA na obni¿anie sprawnoœci dzia³ania czynników stymuluj¹cych ekspresjê prozapalnych cytokinin, na przyk³ad TNFa. Wykazano, ¿e aktywnoœæ tych zwi¹zków podlega blokowaniu przez GA na poziomie j¹drowego czynnika- kB oraz p38. Przejawiany przez GA hamuj¹cy wp³yw na etapy transmisji sygna³u
zwi¹zanego z zapalnymi reakcjami alergicznymi sugeruje mo¿liwoœæ jego wykorzystania jako œrodka leczniczego w zapalnych chorobach alergicznych (31).
Kwas galusowy, jako naturalny sk³adniki po¿ywienia, przeciwdzia³a lub znosi aktywnoœæ œrodowiskowych mutagenów i kancerogenów na ró¿nych etapach procesu
nowotworowego (32, 33). Do jednych z najniebezpieczniejszych, a zarazem bardzo
powszechnych, kancerogenów zalicza siê zwi¹zki N-nitrozowe, powstaj¹ce w ¿o³¹dku
podczas reakcji azotanów i amin. Szczególnie szkodliwe, jak siê wydaje, s¹ N-nitrozoamidy przyczyniaj¹ce siê do powstawania nowotworów ¿o³¹dka. Wykazano, ¿e
kwas galusowy jest inhibitorem tworzenia siê tych zwi¹zków (33). Usuwanie mutagenów i kancerogenów zachodzi z udzia³em enzymów oraz na drodze bezpoœredniej interakcji pomiêdzy mutagenem lub kancerogenem a innym zwi¹zkiem. Stwierdzono poœredni wp³yw GA na enzymatyczny rozk³ad mutagenów i kancerogenów
poprzez inhibicjê, b¹dŸ indukcjê odpowiednich bia³ek katalitycznych (33). W³aœciwoœci przeciwutleniaj¹ce GA umo¿liwiaj¹ jego wykorzystanie jako zmiatacza rodników
tlenowych, zarówno w fazie inicjacji, jak i promocji procesu nowotworzenia (33-36).
Za zastosowaniem GA w terapii antynowotworowej przemawia równie¿ mo¿liwoœæ
wykorzystania kwasu do indukcji enzymów II fazy detoksykacji, takich jak dysmutaza ponadtlenkowa i S-transferaza glutationowa. Ponadto kwas galusowy dzia³a jako
chelator aktywnych jonów metali, które powoduj¹ uszkodzenia lipidów, kwasów
nukleinowych i bia³ek, a jako katalizatory przyczyniaj¹ siê do powstawania wolnych
rodników hydroksylowych (34,36,37). Wykazano, ¿e GA jako nukleofil mo¿e wi¹zaæ
elektrofilowe mutageny w reakcjach zmiatania (38).
W komórkach bêd¹cych w stanie homeostazy, apoptoza jest stanem biologicznej œmierci komórki, regulowanej przez odpowiednie aktywatory i inhibitory.
W przypadku komórek nowotworowych owa kontrola zostaje przesuniêta w kierunku czynników blokuj¹cych œmieræ komórki (39). W badaniach Farieda i wsp. (32) wykazano, ¿e kwas galusowy znacznie hamowa³ proliferacjê komórek nowotworowych
i indukowa³ apoptozê w komórkach raka prze³yku, nie powoduj¹c programowanej
œmierci komórek nierakowych. Podobne rezultaty otrzymano w badaniach, w któ128
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rych kwas galusowy indukowa³ apoptozê komórek nowotworowych w bia³aczce,
raku p³uc, raku ¿o³¹dka, raku prostaty, gruczolakoraku okrê¿nicy (32,34). Na podstawie analizy molekularnego mechanizmu apoptozy wykazano, ¿e GA podwy¿sza
próg bia³ek proapoptycznych Bax, indukuje aktywnoœæ kapsaz i przyczynia siê do
obni¿enia poziomu bia³ek blokuj¹cych proces apoptozy, takich jak Bcl-2 i Xiap (32).
Jednym z najbardziej obiecuj¹cych zastosowañ kwasu galusowego w medycynie
jest, jak siê wydaje, jego wykorzystanie jako czynnika antyneurodegradacyjnego
(37,40). W badaniach Bana i wsp. nad neuroprotekcyjnymi w³aœciwoœciami GA, wyizolowanego z ekstraktu z Sanguisorba officinalis dowiedziono, ¿e hamowa³ on apoptozê w korowych komórkach nerwowych szczura powodowan¹ akumulacj¹ peptydów b-amyloidu (40).
Chantal i wsp. wykazali, ¿e kwas galusowy charakteryzuje siê du¿ym powinowactwem do selekty-nP i zdolnoœci¹ ich modyfikowania poprzez ³¹czenie siê z nimi,
ograniczaj¹c tym samym ich wk³ad w tworzenie p³ytek mia¿d¿ycowych, jedn¹
z g³ównych przyczyn choroby wieñcowej serca. Drugi z proponowanych mechanizmów przeciwmia¿d¿ycowego dzia³ania GA zwi¹zany jest z jego w³aœciwoœciami antyoksydacyjnymi. Stwierdzono, ¿e GA ogranicza rozwoju arteriosklerozy poprzez
hamowanie utleniania LDL, prawdopodobnie w wyniku hamowania produkcji ponadtlenku przez komórki makrofagów (37,41).
Kwas galusowy jest równie¿ siln¹ substancj¹ œci¹gaj¹c¹. Stosowany jest samodzielnie lub w obecnoœci innych substancji, do zatrzymywania krwotoków, towarzysz¹cych m.in. chorobie wrzodowej ¿o³¹dka. Mechanizm hamowania krwawienia
polega na kurczeniu i uszczelnianiu naczyñ krwionoœnych oraz koagulacji bia³ek
(42,43). Poza hamowaniem wewnêtrznego krwawienia, dzia³anie przeciwkrwotoczne GA stosuje siê w leczeniu trudno goj¹cych siê i ropiej¹cych ran. Œci¹gaj¹ce i wysuszaj¹ce w³aœciwoœci GA wykorzystuje siê w terapii przewlek³ej biegunki. Kwas
ten, podobnie jak inne garbniki, pora¿a zakoñczenia nerwowo-czuciowe i motoryczne perystaltyki jelit. Co wiêcej, GA z udzia³em swych grup hydroksylowych tworzy wi¹zania wodorowe z cz¹steczkami bia³ek zlokalizowanych na powierzchni b³on
œluzowych przewodu pokarmowego, powoduj¹c ich denaturacjê. Prowadzi to do hamowania przenikania p³ynów ustrojowych przez b³ony œluzowe, co ogranicza wysiêki zapalne (42-44). Inn¹ dolegliwoœci¹, w której leczeniu kwas galusowy okaza³ siê
skutecznym œrodkiem, jest nadpotliwoœæ. GA stosowany miejscowo na skórê tworzy
warstwê uszczelniaj¹c¹, powsta³¹ ze zdenaturowanej keratyny skóry i bia³ek b³on
œluzowych, która powoduje absorbowanie wydzielanej wody i ³oju oraz zamykanie
porów skórnych (26,43)
Poza antybakteryjnymi w³aœciwoœciami, kwas galusowy okaza³ siê zwi¹zkiem
o dzia³aniu przeciwwirusowym. W badaniach prowadzonych przez Kratza i wsp. wykazano hamuj¹cy wp³yw GA i jego pochodnych na wirusy Herpes simplex typu 1
(HSV-1) i ludzkiego niedoboru odpornoœci (HIV-1). W pierwszym przypadku blokowanie infekcji przebiega na poziomie wi¹zania siê patogenu do komórki i jego penetracji. Prawdopodobnie kwas galusowy powoduje od³¹czenie siê wirusów ju¿
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zwi¹zanych z komórk¹ ofiary w wyniku zaburzeñ struktury glikoprotein zlokalizowanych na otoczce wirusa. GA i jego pochodne blokuj¹ ekspresjê wirusowych bia³ek:
ICP27, GC, GD i VP5, przez co ograniczaj¹ penetracjê i replikacjê wirusa. W przypadku infekcji wirusem HIV-1 inhibicja polega na blokowaniu aktywnoœci wirusowej integrazy (19).

4. Podsumowanie
W dobie wzrastaj¹cej chemizacji œrodowiska naturalnego coraz wiêcej uwagi poœwiêca siê pozyskiwaniu zwi¹zków biologicznie czynnych ze Ÿróde³ naturalnych. Do
substancji, które znalaz³y zastosowanie w przemyœle oraz lecznictwie, ze wzglêdu
na swoje dzia³anie antyseptyczne, antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe, nale¿y
kwas galusowy. Poznanie procesu biosyntezy tego zwi¹zku, warunków wp³ywaj¹cych
na intensywnoœæ jego syntezy i fizjologii roœlin produkuj¹cych kwas galusowy
z wiêksz¹ wydajnoœci¹ mo¿e przyczyniæ siê do ograniczenia jego chemicznej syntezy i pozyskiwania go metod¹ biosyntezy z udzia³em roœlin uprawnych.
Praca finansowana ze œrodków na naukê w latach 2007-2010 jako projekt badawczy w³asny
nr N N305 3626 33.
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