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Cancer is one of the most frequent causes of human death worldwide. It is
a consequence of inherited DNA impairments or mutations induced by several
exogenous factors. Diet is one of the most important exogenous factors, which
is responsible for one-third cancer incidents in humans. Heterocyclic aromatic
amines (HCA) arise during thermal processing of food. Based on the results on
rodents and epidemiological data IARC classified HCA as probably (class 2A) or
possibly (class 2B) carcinogenic to humans. After metabolic activation by
cytochrome P450, N-hydroxy derivatives of HCA demonstrate strong mutagenic
activity as they can form adducts with DNA. Experiments on laboratory animals
indicated that HCA induce digestive tract, breast and lung cancers. Epidemiological data also confirm the association between HCA consumption and cancer
appearance in humans. Although it is impossible to completely eliminate HCA
from diet, there are several ways to limit the exposure to HCA and decrease
their negative impact on human organisms.
Key words:
cancer, heterocyclic aromatic amines, food derived mutagens, cytochrome
P450.

1. Wstêp
Choroby nowotworowe s¹ wywo³ane uwarunkowanymi dziedzicznie nieprawid³owoœciami na poziomie DNA lub mutacjami
powsta³ymi wskutek dzia³ania czynników œrodowiska. Jednym
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z najistotniejszych takich czynników jest dieta, która odpowiada za jedn¹ trzeci¹
wszystkich przypadków nowotworów. Heterocykliczne aminy aromatyczne (HCA)
nale¿¹ do grupy zwi¹zków kancerogennych powstaj¹cych w wyniku termicznej obróbki ¿ywnoœci. Wedle klasyfikacji IARC z 1997 r., dokonanej na podstawie wyników
badañ na gryzoniach oraz danych epidemiologicznych, HCA zakwalifikowano jako
zwi¹zki prawdopodobnie (klasa 2A) lub mo¿liwie (klasa 2B) kancerogenne dla ludzi.
HCA s¹ metabolizowane za poœrednictwem enzymów I i II fazy metabolizmu ksenobiotyków. Powsta³e w wyniku tych przemian reaktywne formy mog¹ wi¹zaæ siê
z DNA tworz¹c addukty, które, jeœli nie zostan¹ usuniête w wyniku skutecznej naprawy, mog¹ byæ odpowiedzialne za mutagennoœæ tych zwi¹zków. HCA u zwierz¹t
laboratoryjnych indukuj¹ nowotwory w wielu narz¹dach, m.in. w obrêbie uk³adu pokarmowego, piersi i p³uc. Na podstawie wyników badañ populacyjnych wskazuje siê
na powi¹zanie spo¿ycia przez ludzi produktów zawieraj¹cych HCA z wiêksz¹ czêstoœci¹ wystêpowania u nich chorób nowotworowych. Ca³kowite wyeliminowanie
HCA z diety jest niemo¿liwe, jednak istnieje szereg sposobów pozwalaj¹cych na
ograniczenie spo¿ycia tych zwi¹zków oraz zminimalizowanie negatywnych efektów
ich dzia³ania w organizmie.

2. Przyczyny wystêpowania chorób nowotworowych
Choroby nowotworowe stanowi¹ jedn¹ z najczêstszych przyczyn œmierci. Wed³ug raportu Œwiatowej Organizacji Zdrowia z 2002 r. na œwiecie co roku na raka
umiera ponad 7 milionów osób, co stanowi 12,6% wszystkich przypadków œmierci
(1).
Pojawienie siê nowotworu przebiega wieloetapowo. Pierwszym etapem jest inicjacja nowotworowa normalnych komórek, która mo¿e byæ wywo³ana bezpoœrednim oddzia³ywaniem mutagenów z DNA, jak to siê dzieje w przypadku HCA. Zazwyczaj chemiczne mutageny atakuj¹ DNA tworz¹c addukty. Addukty te w przypadku
niezadzia³ania mechanizmów naprawczych mog¹ prowadziæ do zmian w sekwencji
DNA, które mog¹ byæ utrwalone w procesie replikacji. W konsekwencji mo¿e dojœæ
do mutacji somatycznej (lub wielu mutacji somatycznych), a zainicjowane komórki
mog¹ utraciæ kontrolê ró¿nicowania, proliferacji i apoptozy przekszta³caj¹c siê
w komórki nowotworowe. Kolejnym etapem powstawania nowotworu jest promocja. Komórki nowotworowe na skutek dalszej proliferacji mog¹ utworzyæ ³agodny
guz nowotworowy. Nale¿y podkreœliæ, ¿e zmiany nowotworowe zachodz¹ce podczas etapów inicjacji i promocji s¹ odwracalne. Nastêpnie mo¿e dojœæ do nieodwracalnego etapu progresji nowotworu. Zachodz¹ca angiogeneza mo¿e doprowadziæ
do przerzutów komórek nowotworowych do odleg³ych narz¹dów (2).
Bezpoœredni zwi¹zek z procesem kancerogenezy mog¹ mieæ mutacje w genach
zwi¹zanych z kontrol¹ cyklu komórkowego, transdukcj¹ sygna³u, napraw¹ DNA, stabilnoœci¹ chromosomów, metaboliczn¹ aktywacj¹/detoksykacj¹ ksenobiotyków, jak
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równie¿ te zaanga¿owane w dzia³anie receptorów i neurotransmiterów czy pe³ni¹ce
funkcje immunologiczne (3). Wystêpowanie takich mutacji mo¿e byæ uwarunkowane dziedzicznie czynnikami genetycznymi lub te¿ czynnikami œrodowiskowymi (4).
Na podstawie analiz przeprowadzonych na bliŸniêtach wskazuje siê, ¿e rola dziedzicznych czynników genetycznych w rozwoju nowotworów jest stosunkowo niewielka. Na ich podstawie stwierdzono, ¿e uwarunkowania genetyczne s¹ odpowiedzialne za 42% nowotworów prostaty, 35% nowotworów okrê¿nicy oraz 27% nowotworów piersi; pozosta³e przypadki zachorowañ na te nowotwory s¹ zwi¹zane
z czynnikami œrodowiskowymi (5). Potwierdzeniem istotnoœci roli œrodowiska w powstawaniu chorób nowotworowych s¹ prace przeprowadzone na emigrantach z Polski. Zauwa¿ono, ¿e ryzyko zachorowania takich osób na niektóre nowotwory po
osiedleniu siê w Stanach Zjednoczonych, czy te¿ Australii zbli¿y³o siê do poziomu
obserwowanego w danym kraju (6,7).

3. Œrodowiskowe czynniki kancerogenne
Spoœród czynników œrodowiskowych przyczyniaj¹cych siê do powstawania chorób nowotworowych najczêœciej wymienia siê czynniki zwi¹zane ze stylem ¿ycia, takie jak: palenie papierosów, spo¿ywanie alkoholu, niew³aœciwa dieta oraz rodzaj
wykonywanego zawodu. Prawdopodobieñstwo wyst¹pienia nowotworu zwiêksza
siê równie¿ u osób po przebytych infekcjach bakteryjnych (wywo³anych przez np.
Helicobacter pylori) oraz wirusowych (m.in. wirusowe zapalenie w¹troby typu B i C,
zaka¿enia wirusami brodawczaka i Epsteina-Barr). Na czêstoœæ wystêpowania nowotworów wp³ywaj¹ ponadto zanieczyszczenia wody i powietrza, przyjmowane leki
(m.in. preparaty hormonalne, œrodki stosowane w chemioterapii nowotworów) oraz
promieniowanie jonizuj¹ce (8,9). Bardzo istotnym czynnikiem œrodowiskowym wp³ywaj¹cym na zapadalnoœæ na nowotwory jest dieta, która mo¿e stanowiæ bezpoœredni¹ przyczynê nawet jednej trzeciej wszystkich nowotworów (10,11). Szacuje siê, ¿e
poprzez zmianê przyzwyczajeñ ¿ywieniowych mo¿liwe by³oby unikniêcie nawet
75% przypadków raka prostaty, 70% przypadków raka jelita grubego oraz 50% zachorowañ na raka piersi, trzustki, pêcherza ¿ó³ciowego i œluzówki macicy (11). Wed³ug
raportu AICR (American Institute for Cancer Research) z 1997 r. spo¿ywanie posi³ków wysokokalorycznych zwiêksza prawdopodobieñstwo zachorowania na raka
trzustki, a osoby oty³e ³atwiej zapadaj¹ na nowotwory œluzówki macicy, nerki, piersi, okrê¿nicy i pêcherza ¿ó³ciowego. Wykazano równie¿ zwi¹zek pomiêdzy wysok¹
zawartoœci¹ t³uszczu w po¿ywieniu a zachorowalnoœci¹ na raka p³uc, okrê¿nicy i odbytnicy oraz prostaty, natomiast czêste spo¿ywanie miêsa jest zwi¹zane ze wzrostem wystêpowania raka jelita grubego, trzustki, piersi, prostaty i nerki (12). Wiele
obecnych w po¿ywieniu substancji kancerogennych, jak: mykotoksyna – aflatoksyna B1, wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne oraz heterocykliczne aminy
aromatyczne (HCA), ma zdolnoœæ bezpoœredniego oddzia³ywania z DNA (13). AflaBIOTECHNOLOGIA 4 (87) 133-151 2009
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toksyna B1 wystêpuje w wyniku zanieczyszczenia pleœniami orzechów i zbó¿ w czasie ich przechowywania i nale¿y do najsilniejszych spoœród wszystkich znanych kancerogenów ssaczych (14). Wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne powstaj¹
w czasie obróbki termicznej ¿ywnoœci, np. podczas pieczenia, grillowania czy wêdzenia (15), a w wiêkszych iloœciach wystêpuj¹ jako zanieczyszczenia powietrza
i mog¹ odk³adaæ siê na powierzchni roœlin uprawnych (16). Heterocykliczne aminy
aromatyczne, podobnie jak wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne, powstaj¹ w wyniku obróbki termicznej ¿ywnoœci (4).

4. Wystêpowanie heterocyklicznych amin aromatycznych (HCA)
Pierwsze doniesienie o kancerogennym dzia³aniu miêsa poddanego obróbce termicznej pochodzi ju¿ z 1939 r., kiedy zauwa¿ono, ¿e ekstrakty z pieczonej koniny
powoduj¹ powstawanie guzów piersi u myszy (17). W latach siedemdziesi¹tych
ubieg³ego stulecia stwierdzono, ¿e dym powstaj¹cy podczas pieczenia miêsa i ryb
wykazuje dzia³anie mutagenne wobec bakterii Salmonella typhimurium (18). Nastêpnie, poprzez zastosowanie ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi i ró¿nych rodzajów chromatografii kolumnowej wyizolowano aktywne sk³adniki wykazuj¹ce dzia³anie mutagenne i kancerogenne oraz okreœlono ich strukturê (19). Odkryto, ¿e
grup¹ mutagenów/kancerogenów powstaj¹cych podczas obróbki termicznej miêsa
s¹ heterocykliczne aminy aromatyczne (HCA). W tabeli 1 przedstawiono powszechnie stosowane skróty i pe³ne nazwy najczêœciej wystêpuj¹cych heterocyklicznych
amin aromatycznych.

Tabela 1
Powszechnie stosowane skróty i pe³ne nazwy najczêœciej wystêpuj¹cych heterocyklicznych amin aromatycznych
Skrót

Pe³na nazwa

1

2

IQ

2-amino-3-metyloimidazo[4,5-f]chinolina

MeIQ

2-amino-3,4-dimetyloimidazo[4,5-f]chinolina

IQx

2-amino-3-metyloimidazo[4,5-f]chinoksalina

MeIQx

2-amino-3,8-dimetyloimidazo[4,5-f]chinoksalina

DiMeIQx

2-amino-3,4,8-trimetyloimidazo[4,5-f]chinoksalina

7,8-DiMeIQx

2-amino-3,7,8-trimetyloimidazo[4,5-f]chinoksalina

4-CH2OH-8-MeIQx

2-amino-4-hydroksymetylo-3,8-dimetyloimidazo[4,5-f]chinoksalina

PhIP

2-amino-1-metylo-6-fenyloimidazo[4,5-b]pirydyna

4’-hydroksy-PhIP

2-amino-6-(4-hydroksyfenylo)-1-metyloimidazo[4,5-b]pirydyna

Trp-P-1

3-amino-1,4-dimetylo-5H-pirydo[4,3-b]indol

Trp-P-2

3-amino-1-metylo-5H-pirydo[4,3-b]indol
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1

2

AaC

2-amino-9H-pirydo[2,3-b]indol

MeAaC

2-amino-3-metylo-9H-pirydo[2,3-b]indol

Glu-P-1

2-amino-6-metylodipirydo[1,2-a:3’,2’-d]imidazol

Glu-P-2

2-amino-dipirydo[1,2-a:3’,2’-d]imidazol

HCA wystêpuj¹ w próbkach ¿ywnoœci w stê¿eniach rzêdu ng/g próbki, a ich zawartoœæ jest zró¿nicowana w zale¿noœci od metody przygotowania i wzrasta wraz
ze zwiêkszaniem temperatury obróbki termicznej. W tabeli 2 przedstawiono stê¿enia wybranych HCA w przyk³adowych produktach poddanych obróbce termicznej.
Rezultaty uzyskane przez konkretne oœrodki badawcze mog¹ wykazywaæ znaczne
ró¿nice wynikaj¹ce ze zmiennego sk³adu prób poddawanych analizie, jak równie¿
z faktu trudnych do ujednolicenia warunków traktowania pokarmu. Mo¿na jednak
stwierdziæ, ¿e najczêœciej wystêpuj¹cymi HCA w miêsie poddanym obróbce termicznej s¹ PhIP i MeIQx, przy czym stê¿enia PhIP s¹ wy¿sze ni¿ stê¿enia MeIQx. Zawartoœæ innych HCA, takich jak IQ, IQx, MeIQ, Trp-P-1, Trp-P-2, AaC i MeAaC zwykle nie
przekracza 1ng/g (20). Oprócz ¿ywnoœci HCA zosta³y równie¿ wykryte w niskich stê¿eniach w powietrzu, wodzie deszczowej, œciekach komunalnych, dymie papierosowym, spalinach (21), dymie pochodz¹cym ze spalania drewna i gumy (22) oraz
w próbkach wody pobranych z rzeki (23).

Tabela 2
Zawartoœæ amin heterocyklicznych w wybranych produktach poddanych obróbce termicznej (26)
Rodzaj
produktu
wo³owina

Rodzaj
obróbki
termicznej
pieczenie

Stê¿enie [ng/g próbki]
IQ

MeIQ

0,19

MeIQx

4,8-DiMeIQx

2,11

PhIP

Trp-P-1

Trp-P-2
0,25

15,7

0,21

wo³owina mielona sma¿enie

0,64

0,12

0,56

0,19

0,21

kurczak

2,33

0,81

38,1

0,12

0,18

1,01

0,67

42,5

6,44

0,10

69,2

pieczenie

baranina

pieczenie

dorsz

sma¿enie

0,16

0,03

0,15

Ze wzglêdu na budowê chemiczn¹ HCA mo¿na podzieliæ na dwie grupy: aminy
grupy I, które po potraktowaniu 2 mM NaNO2 trac¹ swoj¹ aktywnoœæ mutagenn¹
w wyniku zamiany reszty aminowej w hydroksylow¹, oraz aminy grupy II (aminy
typu IQ), charakteryzuj¹ce siê tym, ¿e ich reszta aminowa nie ulega przemianie pod
wp³ywem 2 mM NaNO2 (4). Aminy grupy I s¹ reprezentowane m. in. przez Trp-P-1,
BIOTECHNOLOGIA 4 (87) 133-151 2009
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Rys. 1. Struktury wybranych mutagennych amin heterocyklicznych. IQ: 2-amino-3-metyloimidazo[4,5-f]chinolina; MeIQ: 2-amino-3,4-dimetyloimidazo[4,5-f]chinolina; MeIQx: 2-amino-3,8-dimetyloimidazo[4,5-f]chinoksalina; PhIP: 2-amino-1-metylo-6-fenyloimidazo[4,5-b]pirydyna; Trp-P-2: 3-amino-1-metylo-5H-pirydo[4,3-b]indol; Glu-P-1: 2-amino-6-metylodipirydo[1,2-a:3’,2’-d]imidazol.

Trp-P-2, AaC, MeAaC, Glu-P-1 oraz Glu-P-2, natomiast do amin grupy II nale¿¹ m. in.
IQ, MeIQ, MeIQx, DiMeIQx i 7,8-DiMeIQx. Inny podzia³ HCA obejmuje dwie klasy:
aminowe pochodne imidazoazaarenów (imidazochinoliny, imidazochinoksaliny i imidazopirydyny) oraz aminokarboliny (pirydoindole i pirydoimidazole) (20). Na rysunku 1 przestawiono struktury wybranych HCA (4). W niektórych danych literaturowych wskazuje siê, ¿e powstawanie amin heterocyklicznych typu IQ (imidazochinolin i imidazochinoksalin) zachodzi poprzez reakcjê Maillarda, z udzia³em kreatyny
lub kreatyniny, wolnych aminokwasów oraz cukrów (24). Udzia³ tych samych prekursorów prowadzi do powstania imidazopirydyn (25). Z kolei aminokarboliny produkowane s¹ w czasie pirolizy aminokwasów i bia³ek (4). HCA wykazuj¹ wysok¹ stabilnoœæ, zarówno gdy s¹ u¿ywane jako sk³adnik pokarmu do testów na gryzoniach, jak
równie¿ w rozcieñczonych roztworach wodnych przeznaczonych do eksperymentów biologicznych (26).

5. Mutagennoœæ HCA
HCA wykazuj¹ silne dzia³anie mutagenne w teœcie Amesa, przewy¿szaj¹ce mutagennoœæ innych mutagenów wystêpuj¹cych w po¿ywieniu, takich jak aflatoksyna B1,
benzo[a]piren (przedstawiciel wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych) czy te¿ metyloglioksal obecny w kawie. W tabeli 3 przedstawiono wyniki mutagennoœci w teœcie Amesa uzyskane dla HCA oraz innych mutagenów/kanceroge138
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nów izolowanych z po¿ywienia. Nale¿y jednak nadmieniæ, ¿e podczas badañ przeprowadzonych na ssaczych liniach komórkowych nie stwierdzono istnienia znacz¹cych ró¿nic w mutagennoœci tych zwi¹zków. Mo¿e to wynikaæ z faktu aktywnoœci
enzymów estryfikuj¹cych, takich jak acetylotransferazy czy transferazy sulfonianowe, wystêpuj¹cych w komórkach ssaczych (26). Wszystkie badane HCA wykazuj¹
dzia³anie mutagenne dopiero po aktywacji metabolicznej (27). W badaniach dotycz¹cych mutagennoœci HCA na ssaczych liniach komórkowych wykazano, ¿e ta
grupa zwi¹zków indukuje powstawanie charakterystycznych typów mutacji. Wykryto, ¿e mutacje w genie Ha-ras u gryzoni potraktowanych MeIQ to g³ównie transwersje G:C na T:A, z kolei u zwierz¹t, którym podano PhIP zmiany dotyczy³y g³ównie delecji G z sekwencji 5’-GGGA-3’ genu Apc (28). Niezbêdnym elementem struktury chemicznej decyduj¹cym o mutagennym dzia³aniu HCA jest pierwszorzêdowa grupa
aminowa. Zwi¹zki zbli¿one pod wzglêdem budowy chemicznej do HCA, nie posiadaj¹ce takiego ugrupowania s¹ bardzo s³abymi mutagenami lub wcale nie wykazuj¹
charakteru mutagennego (29). Ponadto wykazano szereg zale¿noœci pomiêdzy
struktur¹ a aktywnoœci¹ mutagenn¹ HCA, takich jak: liczba pierœcieni aromatycznych (im wiêksza, tym wiêksze dzia³anie mutagenne) oraz rodzaj po³¹czenia pomiêdzy pierœcieniami aromatycznymi (pierœcienie sprzê¿one s¹ silniejszymi mutagenami). Istotna jest równie¿ pozycja grup zawieraj¹cych azot w odniesieniu do szkieletu aromatycznego cz¹steczki (obecnoœæ takich grup wzd³u¿ d³ugiej osi cz¹steczki
zwiêksza charakter mutagenny), a tak¿e obecnoœæ, liczba i po³o¿enie heterocyklicznego atomu azotu oraz wystêpowanie pierœcienia metyloimidazolowego po³¹czonego z innym uk³adem aromatycznym (chinolin¹, chinoksalin¹, naftalenem czy fenylopirydyn¹) (30). Niezwykle istotnym elementem zwi¹zku struktury z aktywnoœci¹ mutagenn¹ HCA jest grupa metylowa przy³¹czona do pierœcienia aromatycznego.
Otrzymana syntetycznie pochodna IQ posiadaj¹ca zdemetylowany pierœcieñ imidazolowy wykazuje mutagennoœæ 6 razy mniejsz¹ od IQ (31). Równie¿ grupy metylowe
na pierœcieniach chinolinowych czy chinoksalinowych wp³ywaj¹ na wzrost mutagennoœci HCA (32).

Tabela 3
Mutagenne i rakotwórcze dzia³anie niektórych sk³adników ¿ywnoœci (91)

HAA

Zwi¹zek

Przyk³ady wystêpowania

Mutagennoœæ
– test Amesa
(liczba kolonii
rewertantów/mg)

1

2

3

4

MeIQ

wywary miêsne

661 000

w¹troba, ¿o³¹dek

MeIQx

sma¿one miêso

145 000

p³uca

Trp-P-2
Glu-P-1

miêso i ryby pieczone na ruszcie
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104 200
49 000

Nowotwory u gryzoni

w¹troba, jelito cienkie i grube
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1

2

3

4

6000

Aflatoksyna B1

kukurydza

N,N-dimetylonitrozoamina

peklowane miêso

Benzo[a]piren

wêdzone ryby

970

skóra

Metyloglioksal

kawa

100

w miejscu iniekcji

0

w¹troba
pêcherz moczowy

6. Aktywacja metaboliczna HCA
HCA wykazuj¹ znaczne dzia³anie mutagenne dopiero po metabolicznej aktywacji, która polega przede wszystkim na przemianie tych zwi¹zków do form elektrofilowych. Na rysunku 2 przedstawiono schemat aktywacji metabolicznej HCA na przyk³adzie IQ. Pierwszy etap aktywacji prowadzi do otrzymania N-hydroksylowych pochodnych, które mog¹ bezpoœrednio wi¹zaæ siê z DNA (27). N-hydroksylacja zachodzi z udzia³em cytochromu P450. Zwielokrotnienie efektu genotoksycznego nastêpuje po podaniu TCDD (2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyny), która jest indukto-

Rys. 2. Aktywacja metaboliczna IQ (27). Pierwszy etap aktywacji, zachodz¹cy z udzia³em cytochromu
P 450, prowadzi do otrzymania N-hydroksylowych pochodnych, które mog¹ bezpoœrednio wi¹zaæ siê
z DNA. Dalsze przemiany polegaj¹ na O-acetylacji i/lub O-siarczanowaniu. Tak otrzymane pochodne IQ
charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ zdolnoœci¹ oddzia³ywania z DNA w porównaniu z N-hydroksy-IQ.
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Rys. 3. Œcie¿ki metabolizmu PhIP (92). Lini¹ ci¹g³¹ zaznaczono przemiany prowadz¹ce do powstania
form aktywnych, natomiast lini¹ przerywan¹ – form niereaktywnych. Znane s¹ dwie drogi metabolizmu
PhIP: aktywacja do N-hydroksy-PhIP oraz detoksykacja do 4’-hydroksy-PhIP. Dalsze drogi metabolizmu
PhIP polegaj¹ na reakcjach sprzêgania. N-hydroksy-PhIP podlega estryfikacji przez transferazê sulfonianow¹ i acetylotransferazê, co prowadzi do powstania wysoce elektrofilowych O-siarczanowych i O-acetylowych estrów (nie pokazano), jednak u ludzi dominuj¹c¹ przemian¹ jest glukuronidacja N-hydroksy-PhIP, co prowadzi do jego detoksykacji. 4’-hydroksy-PhIP mo¿e podlegaæ dalszym przemianom, polegaj¹cym na glukuronidacji (detoksykacja, nie pokazano) i siarczanowaniu. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ
bezpoœredniej glukuronidacji PhIP, co prowadzi do powstania zwi¹zków niereaktywnych.

rem izoenzymów nale¿¹cych do rodziny CYP1A, co wskazuje na udzia³ tej w³aœnie
rodziny w aktywacji HCA. W kolejnych doœwiadczeniach dowiedziono, ¿e g³ównie
odpowiedzialny za aktywacjê jest izoenzym CYP1A2, podczas gdy izoenzym CYP1A1
wykazuje jedynie nieznaczn¹ aktywacjê badanych HCA (33). W innych analizach
wskazuje siê, ¿e oprócz CYP1A2 oraz CYP1A1 w metabolizmie HCA bierze udzia³
równie¿ izoenzym CYP1B1 (34). Fakt jego konstytutywnej ekspresji w wiêkszoœci
tkanek, m.in. okrê¿nicy czy piersi mo¿e mieæ istotne znaczenie dla rozwoju zmian
nowotworowych indukowanych HCA w tych w³aœnie miejscach. Nale¿y nadmieniæ,
¿e we wszystkich tkankach poza w¹trob¹ aktywacja metaboliczna HCA mo¿e równie¿ zachodziæ z udzia³em syntazy prostaglandyny H (35). Dalsze przemiany HCA
polegaj¹ na O-acetylacji i/lub O-siarczanowaniu. Wykazano doœwiadczalnie, ¿e enzyBIOTECHNOLOGIA 4 (87) 133-151 2009
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my takie jak acetylotransferaza i transferaza sulfonianowa odpowiednio 30-krotnie
i 5-krotnie zwiêkszaj¹ kowalencyjne wi¹zanie N-hydroksy-HCA do DNA (36). Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e obok O-acetylacji prowadz¹cej do aktywacji HCA, N-acetylotransferazy przeprowadzaj¹ równie¿ reakcje N-acetylacji, powoduj¹c¹ detoksykacjê tych
zwi¹zków (37).
Dominuj¹cym mutagenem wystêpuj¹cym w ¿ywnoœci jest PhIP nale¿¹cy do aminowych pochodnych imidazoazaarenów. Szacuje siê, ¿e stanowi 75% ca³kowitej masy zwi¹zków genotoksycznych izolowanych z ¿ywnoœci poddanej obróbce termicznej (38). PhIP wykazuje stosunkowo s³ab¹ aktywnoœæ mutagenn¹ w testach na bakteriach (w porównaniu z IQ czy MeIQ), stwierdzono jednak, ¿e dzia³anie mutagenne
tego zwi¹zku na komórkach ssaczych jest wiêksze ni¿ innych HCA (39). Drogi przemian PhIP przedstawione zosta³y schematycznie na rysunku 3. Znane s¹ dwie drogi
metabolizmu PhIP: aktywacja do N-hydroksy-PhIP oraz detoksykacja do 4’-hydroksy-PhIP (40,41). Obie formy powstaj¹ przy udziale cytochromu P450, przy czym izoenzym CYP1A2 w wiêkszoœci prowadzi do wytworzenia formy mutagennej: N-hydroksy-PhIP, natomiast CYP1A1 produkuje wiêcej zwi¹zku inaktywowanego: 4’-hydroksy-PhIP (42). Dalsze drogi metabolizmu PhIP polegaj¹ na reakcji sprzêgania.
N-hydroksy-PhIP podlega estryfikacji przez transferazê sulfonianow¹ i acetylotransferazê, co prowadzi do powstania wysoce elektrofilowych O-siarczanowych i O-acetylowych estrów (43). Natomiast 4’-hydroksy-PhIP podlega dalszym przemianom,
prowadz¹cym do glukuronidacji i siarczanowania (44). W literaturze wskazuje siê,
¿e g³ówn¹ drog¹ w metabolizmie PhIP u ludzi jest glukuronidacja. Obejmuje ona
tworzenie koniugatów bezpoœrednio z PhIP, jak i z N-hydroksy-PhIP i w obu tych
przypadkach prowadzi do powstania zwi¹zków niereaktywnych (45,46).

7. Tworzenie przez HCA adduktów z DNA
HCA, tak jak wiêkszoœæ chemicznych mutagenów/kancerogenów, tworz¹ addukty z DNA. Aby do tego dosz³o, wymagana jest ich aktywacja metaboliczna do N-hydroksylowych pochodnych z charakterystyczn¹ silnie elektrofilow¹ grup¹ aminow¹.
Takie pochodne mog¹ bezpoœrednio reagowaæ z nukleofilowymi miejscami w DNA
(np. w pozycji C8 lub N2 guaniny) tworz¹c addukty (47). Reaktywnoœæ ta mo¿e zostaæ dodatkowo zwiêkszona poprzez estryfikacjê N-hydroksylowych pochodnych
siarczanem czy octanem, przeprowadzan¹ przez enzymy II fazy (36). Doœwiadczenie, w którym przeprowadzono reakcje N-hydroksylowych pochodnych IQ i MeIQx
z deoksynukleotydami wykaza³o, ¿e HCA tworz¹ addukty z deoksyguanozyn¹ g³ównie w pozycji C8, oraz w niewielkiej iloœci w pozycji N2 tego deoksynukleotydu (48).
Na rysunku 4 przedstawiono struktury adduktów MeIQx z deoksyguanozyn¹. Addukty z pozosta³ymi deoksynukleotydami nie zosta³y stwierdzone. U ma³p karmionych IQ najwiêksza iloœæ adduktów z DNA pojawi³a siê w w¹trobie (28,6 adduktów/107 nukleotydów), w której zachodzi metabolizm HCA. Mniejsze iloœci adduk142
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Rys. 4. Struktury adduktów MeIQx z deoksyguanozyn¹. Enzymatycznie aktywowane N-hydroksylowe pochodne HCA lub ich estry posiadaj¹ silnie elektrofilow¹ grupê aminow¹ reaguj¹c¹ z zasadami azotowymi w DNA. Tworzenie adduktów zachodzi g³ównie w pozycji C8 deoksyguanozyny, oraz w niewielkiej iloœci w pozycji N2 tego deoksynukleotydu (47).

tów wykryto w nerce, sercu i pêcherzu moczowym. Natomiast PhIP tworzy³a najwiêcej adduktów w sercu (12 adduktów/107 nukleotydów), znacznie mniej wykryto kolejno w w¹trobie, œliniance i nerce (27). U ludzi, którym podano PhIP przed zabiegiem usuniêcia guzów okrê¿nicy, wykazano obecnoœæ w zdrowej tkance adduktów
z DNA w iloœci 35-135 adduktów/1012 nukleotydów. Ponadto zauwa¿ono, ¿e PhIP
tworzy addukty z bia³kami obecnymi w okrê¿nicy oraz bia³kami krwi: albumin¹ i hemoglobin¹ (49). Tworzenie adduktów bia³kowych przez PhIP, mimo ¿e najprawdopodobniej nie jest zwi¹zane z kancerogenez¹, równie¿ znajduje siê w krêgu zainteresowañ badaczy ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wykorzystania takich adduktów jako
wewn¹trzustrojowego wskaŸnika ekspozycji na PhIP oraz poziomu jej aktywacji
(50).
Addukty HCA z DNA s¹ odpowiedzialne za powstawanie zmian genetycznych
prowadz¹cych do kancerogenezy (26). Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e poziom adduktów nie musi byæ powi¹zany z prawdopodobieñstwem wyst¹pienia nowotworu. Wynika to z faktu inicjacji kancerogenezy przez addukty tylko w przypadku nieskutecznej naprawy w krytycznych genach i/lub unikniêcia apoptozy. Jako przyk³ad s³u¿yæ
mog¹ doœwiadczenia z wykorzystaniem szczurów Fischer-344 karmionych IQ. Addukty stwierdzono w w¹trobie, p³ucach, nerkach, ¿o³¹dku, okrê¿nicy, leukocytach
i jelicie cienkim. Nowotwory powstawa³y jedynie w w¹trobie, okrê¿nicy i jelicie
cienkim. Nie obserwowano nowotworów p³uc, nerek i ¿o³¹dka, mimo ¿e iloœæ adduktów w tych organach by³a wy¿sza ni¿ w okrê¿nicy i jelicie cienkim. Mo¿na zatem
wnioskowaæ, ¿e inicjacja kancerogenezy spowodowana obecnoœci¹ adduktów
HCA-DNA jest inna w obrêbie ró¿nych tkanek (47).
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8. Kancerogennoœæ HCA
W celu okreœlenia aktywnoœci kancerogennej HCA przeprowadzono szereg badañ z wykorzystaniem gryzoni. W doœwiadczeniach przeprowadzonych na myszach
wykazano, ¿e HCA zwiêkszaj¹ ryzyko powstania nowotworów w¹troby, ¿o³¹dka,
p³uc, ch³oniaków i bia³aczek. U szczurów karmionych HCA guzy rozwija³y siê w okrê¿nicy, jelicie cienkim, w¹trobie, mózgu, gruczole piersiowym, skórze i jamie ustnej. W przeciwieñstwie do wiêkszoœci HCA, PhIP nie wywo³uje raka w¹troby, zarówno u myszy, jak i u szczurów. Jest z kolei odpowiedzialny za rozwój ch³oniaków
u myszy, u szczurów wywo³uje nowotwory okrê¿nicy i gruczo³u piersiowego (26).
Bardzo niepokoj¹ce s¹ doniesienia, w których wskazuje siê, ¿e HCA zawarte w ¿ywnoœci s¹ wydzielane do mleka samic szczurów i powoduj¹ powstawanie adduktów
DNA w w¹trobach karmionych noworodków, co mo¿e prowadziæ do inicjacji procesu transformacji nowotworowej (51). W badaniach z wykorzystaniem ssaków naczelnych potwierdzono kancerogenny charakter HCA; np. IQ podawane makakom
powodowa³o rozwój raka w¹troby (4).
Zarówno gryzonie, ma³py, jak i ludzie posiadaj¹ zdolnoœæ do aktywowania HCA.
Co wiêcej, w badaniach z u¿yciem mikrosomów w¹troby wykazano, ¿e aktywacja
HCA jest silniejsza u ludzi ni¿ u innych naczelnych, czy gryzoni (52). Profil metabolizmu PhIP w ludzkich i szczurzych hepatocytach wskazuje na miêdzygatunkowe ró¿nice w przekszta³caniu tego zwi¹zku. W ludzkich hepatocytach dominowa³a droga
prowadz¹ca do otrzymania silnie genotoksycznej, N-hydroksylowej pochodnej PhIP,
szczurze hepatocyty przekszta³ca³y PhIP g³ównie do zwi¹zku inaktywowanego:
4’-hydroksy-PhIP (44). Wykazano ponadto, ¿e iloœci adduktów PhIP oraz MeIQx
w ludzkich tkankach s¹ wy¿sze ni¿ u gryzoni, po podaniu odpowiednich dawek tych
HCA (53). Dane te œwiadcz¹, ¿e kancerogenny wp³yw HCA na ludzi mo¿e przewy¿szaæ efekty rakotwórcze obserwowane u zwierz¹t laboratoryjnych.
Wyniki prac populacyjnych dotycz¹cych zwi¹zku miêdzy spo¿yciem HCA a zapadalnoœci¹ na nowotwory s¹ niejednoznaczne. W diecie zachodniej (europejskiej, amerykañskiej itp.) g³ówne Ÿród³o HCA stanowi sma¿one i grillowane miêso
(54). Wyznacznikiem ekspozycji na HCA w przeprowadzonych analizach by³a iloœæ
oraz sposób przygotowania potraw miêsnych. Zauwa¿ono 4,6-krotnie wy¿sze ryzyko zachorowania na raka piersi u kobiet spo¿ywaj¹cych miêso poddane silnej
obróbce termicznej w porównaniu do kobiet preferuj¹cych miêso œrednio lub
s³abo wysma¿one (55). W innych analizach wskazuje siê, ¿e spo¿ywanie miêsa
o silnie zarumienionej powierzchni zwiêksza ryzyko zachorowania na raka okrê¿nicy i odbytnicy, odpowiednio 2,8 i 6 razy (56). Ryzyko zachorowania na raka
trzustki jest 1,7 razy wiêksze u ludzi spo¿ywaj¹cych sma¿one lub grillowane miêso raz w tygodniu i oko³o 13,4-krotnie wiêksze w przypadku konsumpcji takich
potraw prawie codziennie (57). Stwierdzono równie¿ wiêksz¹ zapadalnoœæ na raka
uk³adu moczowego wœród ludzi spo¿ywaj¹cych sma¿one miêso przynajmniej raz
w tygodniu (58).
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Wykazano ponadto zwi¹zek miêdzy czêstym jedzeniem czerwonego miêsa a ryzykiem zachorowania na raka ¿o³¹dka i prze³yku (59). Jednak¿e dostêpne s¹ prace
œwiadcz¹ce o braku zwi¹zku pomiêdzy iloœci¹ spo¿ywanych HCA a czêstoœci¹ wystêpowania nowotworów. W analizach przeprowadzonych na populacji Holendrów nie
wykazano korelacji pomiêdzy czêstoœci¹ spo¿ywania potraw miêsnych oraz sposobem ich przygotowania a zapadalnoœci¹ na gruczolaka jelita grubego. W tych samych badaniach nie wykazano jednak zwi¹zku pomiêdzy ryzykiem zachorowania na
ten nowotwór a wystêpowaniem ró¿nych wariantów genów koduj¹cych enzymy zaanga¿owane w metabolizm HCA, z wyj¹tkiem nieznacznie zwiêkszonej zachorowalnoœci u osób posiadaj¹cych wolno acetyluj¹cy wariant N-acetylotransferazy 2 i jednoczeœnie czêsto spo¿ywaj¹cych miêso (wiêcej ni¿ 5 razy w tygodniu) (60). Jest to
rezultat zaskakuj¹cy; w przypadku zapadalnoœci na raka jelita grubego wiêkszoœæ
prac populacyjnych za grupê ryzyka uwa¿a osoby posiadaj¹ce wariant N-acetylotransferazy 2 szybko acetyluj¹cy (61). Na podstawie analizy upodobañ ¿ywieniowych
mieszkañców Sztokholmu wykazano, ¿e HCA przyjmowane wraz z po¿ywieniem
w typowych dla Szwedów iloœciach nie s¹ przyczyn¹ powstawania nowotworów jelita grubego, pêcherza moczowego czy nerki (62). Wyniki prac populacyjnych s¹ zatem, jak widaæ, rozbie¿ne. Wyp³ywaæ to mo¿e z faktu trudnej do jednoznacznego
okreœlenia intensywnoœci obróbki cieplnej miêsa konsumowanego przez osoby
uwzglêdnione w analizach, a co za tym idzie – rzeczywistych iloœci spo¿ywanych
HCA. Ponadto, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e szczególnie podczas grillowania obok HCA powstaj¹ tak¿e wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne (PAH) (63), które równie¿ wykazuj¹ dzia³anie kancerogenne i mog¹ dodatkowo wp³ywaæ na rezultaty analiz epidemiologicznych.

9. Ocena potencjalnego ryzyka zwi¹zanego z ekspozycj¹ na HCA
Szacuje siê, ¿e œrednie dzienne spo¿ycie HCA przez jedn¹ osobê wynosi oko³o
0,4-16 mg (26). Doœwiadczalnie wykazano brak HCA w moczu pacjentów karmionych
pozajelitowo. Jako kontrolê przeprowadzono analizê moczu ochotników przyjmuj¹cych normalne po¿ywienie, w wyniku której wykazano obecnoœæ HCA w ka¿dej
z prób kontrolnych. Wyniki tych badañ potwierdzaj¹ ci¹g³¹ i nieuniknion¹ ekspozycjê ludzi na HCA, jak równie¿ wykluczaj¹ mo¿liwoœæ endogennego wytwarzania tej
grupy zwi¹zków (64). Iloœci poszczególnych HCA spo¿ywanych dziennie nie s¹ wystarczaj¹ce do uzyskania aktywnoœci rakotwórczej, przy za³o¿eniu takiej samej wra¿liwoœci ludzi i gryzoni na tê grupê zwi¹zków (26). Nale¿y jednak wzi¹æ pod uwagê
fakt, ¿e dzia³anie kancerogenne HCA mo¿e byæ addytywne lub synergistyczne. Wykazano doœwiadczalnie, ¿e efekty dzia³ania kilku HCA podanych do ustroju jednoczeœnie s¹ wy¿sze w porównaniu z efektami uzyskiwanymi przy podaniu odpowiedniej iloœci ka¿dej z analizowanych HCA osobno (65). Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e jednoczesny kontakt z kilkoma HCA nie zawsze oznacza zwiêkszenie ich potencja³u
BIOTECHNOLOGIA 4 (87) 133-151 2009
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kancerogennego, np. przy równoczesnym podaniu PhIP i IQ obserwowane efekty
kancerogenne by³y mniejsze ni¿ w przypadku podania samego IQ (66).
Istniej¹ ponadto doniesienia, które pokazuj¹, ¿e HCA nie dzia³aj¹ jako kompletne kancerogeny, lecz jako inicjatory procesu nowotworzenia. Œwiadcz¹ o tym wyniki eksperymentu, w którym wykazano, ¿e Trp-P-2 aplikowany na skórê myszy w testowanych dawkach nie powodowa³ zmian nowotworowych. Jednak¿e, kiedy po zastosowaniu Trp-P-2 nak³adano dodatkowo promotor nowotworzenia, octan 12-O-tetradekanoiloforbolu (TPA), u myszy pojawi³y siê zmiany o charakterze nowotworowym (4).

10. Sposoby minimalizowania ekspozycji na HCA
Ca³kowite wyeliminowanie HCA z diety wydaje siê niemo¿liwe. Istnieje jednak
szereg sposobów pozwalaj¹cych na zminimalizowanie potencjalnego ryzyka zwi¹zanego z ich spo¿yciem. Przede wszystkim mo¿na w tym celu zredukowaæ spo¿ycie
miêsa (67), jak równie¿ zmieniæ przyzwyczajenia dietetyczne, bior¹c pod uwagê
fakt, ¿e zawartoœæ HCA w miêsie jest wy¿sza ni¿ w rybach czy w produktach pochodzenia miêsnego, takich jak kie³basy (68). Ponadto w zwi¹zku z tym, ¿e iloœæ HCA
wytwarzanych podczas obróbki termicznej miêsa zale¿y tak od d³ugoœci jej trwania,
jak i od jej temperatury, nale¿y podczas przygotowywania potraw miêsnych d¹¿yæ
do skrócenia czasu i/lub zastosowania mo¿liwie jak najni¿szej temperatury (69). Wykazano równie¿, ¿e mo¿na w znacz¹cy sposób obni¿yæ zawartoœæ HCA, jeœli przed
w³aœciw¹ obróbk¹ termiczn¹ zastosuje siê wstêpne przygotowanie miêsa w kuchence mikrofalowej (70). Mo¿liwe jest równie¿ zablokowanie produkcji HCA poprzez
dodanie do przyrz¹dzanej potrawy antyoksydantów takich jak katechiny, flawonoidy czy kwas kofeinowy (4). Podobne dzia³anie wykazuj¹ koncentraty bia³ek sojowych oraz powszechnie stosowany przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol (BHA)
(71). Hamowanie syntezy HCA zachodzi ponadto w obecnoœci wystêpuj¹cych
w czosnku i cebuli zwi¹zków siarkoorganicznych (72). Hipoteza wyjaœniaj¹ca dzia³anie zwi¹zków blokuj¹cych syntezê HCA mówi o ich zdolnoœci do wymiatania powstaj¹cych w reakcji Maillarda wolnych rodników (67). Nale¿y jednak wzi¹æ pod
uwagê fakt, ¿e wyniki badañ dotycz¹cych formowania siê HCA bywaj¹ rozbie¿ne.
Niektóre analizy dowodz¹, ¿e BHA czy inne antyoksydanty mog¹ prowadziæ do
zwiêkszenia iloœci powstaj¹cych HCA (68).
Innym sposobem minimalizowania ekspozycji na HCA jest ich wi¹zanie przez tak
zwane substancje przechwytuj¹ce, co powoduje zmniejszenie stê¿enia HCA w organizmie (67). Jednym ze zwi¹zków wykazuj¹cych tego typu dzia³anie jest chlorofilina
(CHL). Skutecznoœæ dzia³ania CHL zosta³a wykazana wobec wielu mutagenów i kancerogenów o aromatycznej strukturze, takich jak wielopierœcieniowe wêglowodory
aromatyczne, aflatoksyna B1 czy HCA (73). Mechanizm dzia³ania CHL opiera siê na
tworzeniu niekowalencyjnych kompleksów z HCA (74). Kompleksy te s¹ stabilizowa146
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ne zarówno przez oddzia³ywania typu p-p pomiêdzy pierœcieniami aromatycznymi
CHL i mutagenu, jak i przez oddzia³ywanie elektrostatyczne/wodorowe pomiêdzy
egzocykliczn¹ grup¹ aminow¹ HCA a ugrupowaniem karboksylowym wystêpuj¹cym
w CHL (75).
Potwierdzeniem istnienia takich kompleksów s¹ wyniki testów mutagennoœci
HCA na bakteriach, podczas których stwierdzono zmniejszenie mutagennoœci HCA
w przypadku jednoczesnego zastosowania konkretnej HCA i CHL (76). Na podstawie
testów przeprowadzonych na gryzoniach wykazano, ¿e CHL zmniejsza iloœæ adduktów HCA-DNA tworzonych w w¹trobie, poprzez redukcjê wch³aniania kancerogenu
z jelita, powoduj¹c tym samym zwiêkszone wydalanie z ka³em niezmetabolizowanych HCA (77). Dzia³anie podobne do CHL – zmniejszanie wch³aniania HCA w jelicie – wykazuje równie¿ b³onnik (78). Oddzia³ywania niekowalencyjne mog¹ zachodziæ równie¿ na dalszych etapach metabolizmu HCA. Wychwytywaniu na drodze
tworzenia niekowalencyjnych kompleksów mog¹ podlegaæ oprócz niezmetabolizowanych HCA równie¿ ich aktywowane pochodne (N-hydroksy-HCA czy te¿ jony arylonitreniowe) (67).
Obni¿enie negatywnego wp³ywu HCA na organizm jest tak¿e mo¿liwe dziêki
substancjom zmieniaj¹cym profil metabolizmu tych mutagenów. Katechiny i kwas
taninowy obni¿aj¹ mutagennoœæ PhIP, ale zmniejszenie mutagennoœci nie wyst¹pi³o,
kiedy zamiast PhIP u¿yto jego zaktywowanej pochodnej. Œwiadczy to o tym, ¿e te
dwa zwi¹zki os³abiaj¹ dzia³anie genotoksyczne HCA poprzez zak³ócanie ich metabolizmu (79). Galusan epigalokatechiny (EGCG), polifenol wyizolowany z zielonej
herbaty, dzia³a jako kompetycyjny inhibitor reduktazy NADPH cytochromu P450,
tym samym poœrednio hamuj¹c jego aktywnoœæ (80). W zwi¹zku z tym galusan epigalokatechiny okaza³ siê skutecznie hamowaæ aktywacjê metaboliczn¹ nie tylko
HCA, ale równie¿ innych kancerogenów, wymagaj¹cych do swojej aktywacji innych
ni¿ 1A2 izoform cytochromu P450 (81). Chlorofilina swoje antygenotoksyczne w³aœciwoœci zawdziêcza nie tylko tworzeniu niekowalencyjnych kompleksów z HCA, ale
równie¿ zdolnoœci¹ do niespecyficznej inhibicji wielu izoform cytochromów P450
(82). Sulforafan, izotiocyjanian produkowany przez warzywa z rodziny krzy¿owych,
obecny w szczególnie du¿ym stê¿eniu w broku³ach, hamuje genotoksycznoœæ IQ poprzez inhibicjê CYP1A2 (83). Resweratrol, antyoksydant wystêpuj¹cy w winogronach, powoduje znacz¹ce zmniejszenie iloœci adduktów HCA-DNA, co mo¿e byæ
zwi¹zane ze zdolnoœci¹ tego zwi¹zku do hamowania aktywnoœci O-acetylotransferazy i transferazy sulfonianowej, a zatem enzymów zaanga¿owanych w przekszta³canie N-hydroksylowych pochodnych HCA w aktywniejsze genotoksycznie estry (84).
Zauwa¿ono, ¿e indolo-3-karbinol silniej indukuje CYP1A1 ni¿ CYP1A2, w zwi¹zku
z czym zmienia profil metabolizmu HCA w kierunku zwiêkszonej produkcji
zwi¹zków zinaktywowanych (4’-hydroksy-HCA). W rezultacie prowadzi to do zredukowania iloœci adduktów HCA-DNA u gryzoni, które przed podaniem HCA karmiono
indolo-3-karbinolem (85). Zmiana profilu metabolizmu HCA mo¿e równie¿ dotyczyæ
modulacji enzymów zaanga¿owanych w drogi prowadz¹ce do detoksykacji tych muBIOTECHNOLOGIA 4 (87) 133-151 2009
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tagenów. Faza II w metabolizmie HCA to przede wszystkim aktywnoœæ UDP-glukuronylotransferazy (UDPGT), transferazy S-glutationu (GST) oraz transferazy sulfonianowej (SULT) (67). Istnieje zatem hipoteza, ¿e zwi¹zki bêd¹ce induktorami tych enzymów mog¹ dzia³aæ jako czynniki przeciwrakotwórcze (86). Palmityniany kaweolu
i kafestolu, wykazuj¹ce zdolnoœæ do indukcji GST, znacz¹co obni¿aj¹ iloœæ adduktów
PhIP-DNA w okrê¿nicy (87). Zaobserwowano ponadto ochronne dzia³anie bia³ej herbaty wobec PhIP u szczurów, zwi¹zane prawdopodobnie ze zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ enzymów metabolizuj¹cych HCA, m. in. GST i UDPGT po jednoczesnym podaniu
bia³ej herbaty i PhIP (88). Podobne rezultaty osi¹gniêto, kiedy szczurom oprócz HCA
podawano zielon¹ herbatê: zaobserwowano m. in. zmniejszenie iloœci adduktów
IQ-DNA. Za prawdopodobn¹ przyczynê tego zjawiska mo¿na uznaæ zdolnoœæ zielonej herbaty do zwiêkszania aktywnoœci jednego z enzymów detoksykacji HCA, UDPGT (89). Sprawa jest bardziej skomplikowana w przypadku transferazy sulfonianowej, jako ¿e oprócz detoksykacji katalizuje ona równie¿ reakcje prowadz¹ce do powstania estrów HCA charakteryzuj¹cych siê wysok¹ genotoksycznoœci¹ (67). Iloœæ
adduktów tworz¹cych siê podczas inkubacji PhIP z DNA z grasicy cielêcej w obecnoœci transferazy sulfonianowej estrogenu jest oko³o 3,5-krotnie wiêksza ni¿ w przypadku iloœci adduktów obserwowanych dla inkubacji PhIP z DNA pod nieobecnoœæ
tego enzymu (90). Œwiadczy to o tym, ¿e ochronê przed szkodliwym dzia³aniem HCA
mo¿na by osi¹gn¹æ raczej poprzez zastosowanie zwi¹zków o charakterze inhibitorów ni¿ induktorów transferazy sulfonianowej (67).

11. Podsumowanie
Na podstawie danych zarówno epidemiologicznych, jak i wyników prac doœwiadczalnych przeprowadzonych na zwierzêtach wskazuje sie na szczególn¹ rolê diety
w powstawaniu chorób nowotworowych. W typowej dla naszych szerokoœci geograficznych diecie niezwykle istotne dla procesów nowotworzenia maj¹ tworz¹ce siê
podczas obróbki termicznej miêsa HCA, które ze wzglêdu na swój mutagenny charakter mog¹ zwiêkszaæ ryzyko wyst¹pienia nowotworów. Jednak chc¹c oceniæ to ryzyko nale¿y wzi¹æ pod uwagê ró¿n¹ wra¿liwoœæ osobnicz¹ na HCA oraz fakt, ¿e
w diecie obecne s¹ równie¿ zwi¹zki zdolne do obni¿ania aktywnoœci kancerogennej
HCA.

Praca finansowana z projektu nr N N301 029834.
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