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Streszczenie: Resweratrol jest naturalnym związkiem organicznym, polifenolem syntetyzowanym 
m.in. w skórkach winogron w odpowiedzi na stres oksydacyjny, promieniowanie UV, infekcje grzy-
bicze. Jest związkiem wykazującym wiele właściwości prozdrowotnych, m.in. o działaniu chemo-
prewencyjnym, hepatoprotekcyjnym, kardioprotekcyjnym, może zapobiegać osteoporozie, elimi-
nować otyłość. Właściwości te wynikają m.in. z faktu, że posiada silne właściwości antyoksydacyjne. 
Szczególną uwagę poświęca się resweratrolowi w aspekcie chorób związanych z wiekiem. Jego neu-
roprotekcyjne działanie związane jest z aktywacją enzymów długowieczności – sirtuin oraz z ham-
owaniem powstawania złogów białkowych. Określenie dokładnych mechanizmów działania reswera-
trolu z białkami związanymi z procesami neurodegeneracyjnymi może przyczynić się do opracowania 
nowych, prozdrowotnych strategii jak również do wykorzystania tego związku w terapii wielu chorób.

Słowa kluczowe: resweratrol, neuroprotekcja, choroby neurodegeneracyjne, sirtuiny, agregacja białek

Summary: Resveratrol is a natural organic compound, polyphenol, produced naturally by some plants 
in response to several harmful factors such as attack by pathogens, UV radiation, or increased oxida-
tive stress. Many experiments suggest that it triggers mechanisms that counteract aging-related effects 
and plays role in insulin resistance as well. It also possess beneficial properties such as anti-cancer, 
anti-inflammatory, blood-sugar-lowering and cardiovascular effects. It is supposed to have an interest-
ing activity in neuroprotection – mainly through activation sirtuins and counteraction forming peptide 
aggregates. Still many researches are needed to evaluate exactly how resveratrol protects neurons, and 
to work out new, potential, therapeutic drugs. 
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Wykaz stosowanych skrótów: Aβ – beta amyloid, ADAM 10 – białko należące do rodziny alfa se-
kretaz, AKT – serynowo-treoninowa kinaza Akt, AMPK – kinaza zależna od AMP, ARE – obszar 
odpowiedzi antyoksydacyjnej, BDNF – czynnik neurotroficzny, CaMKKβ – kinaza zależna od kalm-
oduliny, cAMP – 3’,5’-cykliczny adenozynomonofosforan, COX1 – cyklooksygenaza 1, DRP1 – dy-
namina, Epac1 – czynnik wymiany nukleotydu guaniny, F2α (8-izo-PGF2α) – 8-izo-prostaglandyna, 
GSK-3β–β – kinaza syntazy glikogenu 3, HD – choroba Huntingtona HSF1 – czynnik szoku cie-
plnego, HSP-70 – białko szoku cieplnego, LDL –  lipoproteina niskiej gęstości, MeCP2 – białko 
transkrypcyjne, MFN1 – mitofuzyna 1, MFN2 – mitofuzyna 2, mPGES-1 – mikrosomalna syntaza 
1, MPTP – 1-metylo-4-fenylo-1,2,3,6-tetrahydropirydna, MsrA – reduktaza sulfotlenku metioniny, 
NEP – neprylizyna, MyoD – czynnik transkrypcyjny determinujący miogenezę, NF-κB – jądrowy 
czynnik transkrypcyjny, Nrf2 – czynnik jądrowy 2, OH-1 – oksygenaza hemowa 1, OPA1 – gen 
kodujący białko związane z metabolizmem mitochondriów, PD – choroba Parkinsona, PDE – fosfo-
diesterazy cyklicznych nukleotydów, PI3K – 3-kinaza fosfatydyloinozytolu, PGC-1α – proliferator 
peroksysomów, PGE2 – prostaglandyna E2, RAR – receptor β kwasu retinowego, RFA- reaktywne 
formy azotu, RFT – reaktywne formy tlenu, ROCK – Rho-zależna kinaza, RSV – resweratrol, Sirt1 
– sirtuina 1, Sirt3 – sirtuina 3, SOD – dysmutaza ponadtlenkowa, TMS – 2,3’,4,5’ tetrametylostilben, 
TORC1 – kompleks 1 kinazy mTOR, YY1 – czynnik transkrypcyjny Yin Yang 1

WSTĘP

Resweratrol (RSV, trans-3,5,4’-trihydroksystilben) jest wtórnym metabolitem 
produkowanym przez niektóre gatunki roślin w odpowiedzi na działanie szkodli-
wych czynników środowiska, takich jak: promieniowanie UV, infekcje grzybicze, 
bakteryjne i wirusowe, a także na skutek mechanicznego uszkodzenia rośliny. 
Związek ten po raz pierwszy został wyizolowany w 1939 roku przez Michio Ta-
kaoka z korzenia ciemiężycy białej (Veratrum grandiflorum). Nazwa resweratrol 
pochodzi prawdopodobnie ze złożenia fragmentów wyrazów: res – nazwy związ-
ku, rezorcyny, której pochodną jest resweratrol; -veratr – nazwy rośliny Veratrum 
oraz końcówki -ol wskazującej na obecność grup hydroksylowych [9]. Związek 
występuje m.in. w rdestowcu ostrokończystym (Polygonum cuspidatum), roślinie 
wykorzystywanej w tradycyjnej medycynie chińskiej i japońskiej, obecnie sta-
nowiącej podstawowe źródło komercyjnego pozyskiwania czystego resweratrolu 
[8]. Resweratrol naturalnie występuje w około 72 gatunkach roślin należących 
m.in. do klasy Cyperaceae, Dipterocarpaceae, Gnetaceae oraz Vitaceae [9, 63]. 
Największym i najlepszym naturalnym źródłem RSV są winogrona (Vitis vinife-
ra), a szczególnie jego ciemne odmiany. Resweratrol występuje także w owocach: 
morwy, czarnej porzeczki, borówki czernicy, brusznicy i amerykańskiej, truskaw-
ki, maliny, jabłkach, orzeszkach ziemnych [37]. Intensywne badania nad właści-
wościami biologicznymi resweratrolu rozpoczęły się od opisania tzw. „paradoksu 
francuskiego” [9]. Oprócz korzystnego wpływu na układ sercowo–naczyniowy, 
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resweratrol wykazuje także działanie przeciwzapalne, hamuje nadmierny przy-
rost tkanki tłuszczowej oraz hamuje rozwój niektórych nowotworów działając 
antyproliferacyjnie i proapoptotycznie [18]. Szczególnie ważne, ze względu na 
zwiększającą się na świecie liczbę osób cierpiących na choroby zwyrodnienio-
we centralnego układu nerwowego, są neuroprotekcyjne właściwości RSV [37]. 
Aktualnie ocenia się, że na świecie na chorobę Alzheimera choruje ponad 30 mln 
ludzi. Naukowcy szacują, że do 2050 roku liczba ta zwiększy się 3-krotnie, jeśli 
nie uda się opracować nowych skutecznych sposobów zapobiegania chorobie. 

Ze względu na szerokie działanie, resweratrol cieszy się dużym zainteresowa-
niem naukowców. Na pierwszej konferencji zorganizowanej w 2010 roku (Resve-
ratrol 2010, 1st International Conference on Resveratrol and Health) sformułowa-
no kilka bardzo ważnych wniosków i sugestii dotyczących kierunków dalszych 
badań związanych z działaniem resweratrolu. Ogólna konkluzja była taka, że na 
podstawie dostępnych danych nie ma jeszcze podstaw do rekomendowania RSV 
do długotrwałego podawania ludziom w dawkach wyższych niż przyjmowane 
z pożywieniem. Jednak dane uzyskane w badaniach na zwierzętach są tak obie-
cujące, że wskazane są dalsze badania kliniczne na ludziach [84]. Niniejsza praca 
ma na celu przedstawienie wyników niektórych, najnowszych badań dotyczących 
roli resweratrolu w przeciwdziałaniu zmianom neurodegeneracyjnym. 

FIZYKOCHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI RESWERATROLU

Resweratrol (C14H12O3) występuje w postaci dwóch izomerycznych form: 
cis- i trans- (ryc. 1). Cis-resweratrol jest bardzo nietrwały. Można uzyskać go 
z izomeru trans- w wyniku ekspozycji na światło UV [81, 85]. Dane literaturo-
we wskazują, że trans-resweratrol jest biologicznie bardziej aktywny niż izomer 
cis- [81]. Masa molowa resweratrolu wynosi 228,25 g/mol, temperatura topnie-
nia zawarta jest w granicach 253 – 255°C. Resweratrol jest dobrze rozpuszczalny 
w tłuszczach, etanolu (50 mg/ml) oraz DMSO (16 mg/ml). Jego rozpuszczalność 
w wodzie jest bardzo mała, wynosi ok. 3 mg/100 ml (ok. 103 µM) i zgodnie z de-
finicją Farmakopei Europejskiej uważany jest za związek praktycznie nierozpusz-
czalny w wodzie. To też czyni go słabo biodostępnym dla organizmu człowieka 
[2]. W warunkach laboratoryjnych, przy użyciu ultradźwięków (dwugodzinna 
sonikacja 40W w temp. 25-30°C w ciemności) można uzyskać nieco wyższą roz-
puszczalność w wodzie – maksymalnie do 300 µM [7]. W postaci krystalicznej 
zarówno resweratrol jak i jego pochodna glukozydowa (piceid) są stabilne do 
około trzech miesięcy [31].
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MECHANIZMY ANTYOKSYDACYJNEGO DZIAŁANIA 
RESWERATROLU W UKŁADACH BIOLOGICZNYCH

Rozpatrując antyoksydacyjne właściwości resweratrolu należy rozważyć kil-
ka, ściśle ze sobą powiązanych aspektów jego działania. Resweratrol jest bardzo 
skutecznym „zmiataczem” reaktywnych form tlenu (RFT) i azotu (RFA), a także 
wtórnych rodników organicznych powstałych w następstwie reakcji biocząsteczek 
z RFT i RFA [15]. Resweratrol zwiększa ekspresję niektórych enzymów odpowie-
dzialnych za utrzymanie równowagi oksydo-redukcyjnej w komórce takich jak np. 
dysmutaza ponadtlenkowa (SOD), katalaza, oksygenaza hemowa, peroksydaza glu-
tationowa [35, 65]. Ponadto zmniejsza aktywność enzymów, które odgrywają domi-
nującą rolę w wytwarzaniu RFT np. oksydazy ksantynowej [19]. Podobnie jak inne 
polifenole jest skutecznym chelatorem jonów metali i dzięki temu przeciwdziała 
tworzeniu wolnych rodników np. w reakcji Fentona [35]. 

Resweratrol wykazuje niezwykle silne zdolności do usuwania wolnych rodników. 
Właściwość ta związana jest z obecnością trzech grup hydroksylowych w pozycji 3, 
4’ i 5 oraz z występowaniem pierścieni aromatycznych i podwójnego wiązania w czą-
steczce (ryc. 1) [10, 29]. W badaniach eksperymentalnych potwierdzono, iż usunięcie 
grup hydroksylowych lub zastąpienie ich grupami –OCH3 skutkuje utratą właściwo-
ści antyoksydacyjnych związku. Ponadto Caruso i wsp. [11] udowodnili, że grupa OH 
w pozycji 4’ jest znacznie bardziej reaktywna w porównaniu do pozostałych dwóch 
grup w pozycji 3 i 5. O efektywności resweratrolu „w zmiataniu” wolnych rodników 
najlepiej świadczą wysokie stałe szybkości reakcji przytoczone w tabeli 1. 

RYCINA 1. Wzór strukturalny trans- i cis-resweratrolu
FIGURE 1. Chemical structures of trans- and cis-resveratrol
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TABELA 1. Stałe szybkości reakcji resweratrolu z wolnymi rodnikami
TABLE 1.The rate constant for reaction of resveratrol with different radicals

Reakcja pH k [M-1s-1]

RSV + ˙OH 7 5 × 109    [44]

RSV + ˙OH 10,5 6,9 × 109    [44]

RSV + ˙OH 7,4 2,26 × 1010    [29]

RSV + O2˙
- 7 2 × 107    [44]

RSV + ˙OOH 7,4 1,42 × 105    [29]

RSV + NO˙ 10,5 1,2 × 108    [44]

RSV + NO˙2 10,5 1 – 1,5 × 108    [44]

Stała szybkości reakcji trans-resweratrolu z rodnikiem hydroksylowym (pH 
fizjologiczne, temp. 25°C) jest bardzo wysoka, rzędu 1010 M-1s-1. Znacznie mniej-
szą wartość stałej obliczono dla reakcji trans-resweratrolu z anionorodnikiem po-
nadtlenkowym (107 M-1s-1) oraz z rodnikiem wodoronadtlenkowym (˙OOH) – (105 
M-1s-1 ) [29, 44]. Można więc przypuszczać, że resweratrol jest również skutecznym 
zmiataczem innych rodników o podobnej strukturze (˙OOR) takich jak np. nadtlen-
kowe rodniki lipidów i białek. Oprócz reaktywnych form tlenu resweratrol skutecz-
nie usuwa również reaktywne formy azotu [76, 88]. Wykazano, że resweratrol bez-
pośrednio reaguje z nadtlenoazotynem (ONOO-). Dzięki temu może zapobiegać lub 
zmniejszać nitrozylację reszt cysteinowych i tyrozynowych w białkach [26, 57, 88]. 
Sueishi i wsp. [76] udowodnili, że RSV może neutralizować tlenek azotu. Szybkość 
reakcji RSV z NO jest wyższa niż np. szybkość reakcji NO z katechiną, mirycetyną, 
epikatechiną, galusanem epigallokatechiny, kemferolem, ale niższa niż szybkość 
reakcji NO z troloksem, kwasem moczowym i kwasem kofeinowym [76].  

Resweratrol hamuje peroksydację lipidów głównie przez usuwanie nadtlenków 
lipidów powstających w błonach [78]. Zapobiega utlenianiu wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych występujących w lipoproteinach niskiej gęstości LDL (ang. 
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Low Density Lipoprotein). [51]. Rocha i wsp. [66] potwierdzili, że resweratrol po-
dawany szczurom będącym na wysokotłuszczowej diecie wpływał znacznie na 
zmniejszenie poziomu utlenionego LDL. Resweratrol może także chronić serca 
szczurów przed peroksydacją lipidów wywołaną działaniem doksorubicyny [20].

Antyoksydacyjne właściwości resweratrolu związane są również z aktywacją 
enzymów odpowiedzialnych za usuwanie reaktywnych form tlenu powstających 
w organizmie. Głównymi enzymami aktywowanymi w komórkach neuronalnych, 
jak również w innych komórkach organizmu, jest mitochondrialna dysmutaza po-
nadtlenkowa (SOD2) oraz katalaza [74]. Wnioski takie wysunięto na podstawie 
licznych obserwacji zarówno in vitro jak i in vivo. Wykazano m.in., że dootrzewno-
we podawanie resweratrolu zdrowym szczurom skutkuje wzrostem ekspresji endo-
gennych enzymów antyoksydacyjnych (dysmutazy ponadtlenkowej oraz katalazy) 
w ich mózgu [54]. Podobny efekt działania resweratrolu obserwowano w mysich hi-
pokampalnych komórkach neuronalnych linii HT22 poddanych działaniu stresu ok-
sydacyjnego wywołanego wysokimi stężeniami glutaminianu. Udowodniono, że re-
sweratrol indukuje ekspresję mitochondrialnej dymutazy ponadtlenkowej na drodze 
aktywacji szlaku sygnałowego PI3K/AKT oraz GSK-3β–β-katenina [23]. Wzrost 
ekspresji mitochondrialnej dysmutazy ponadtlenkowej obserwowano także w my-
sich mioblastach linii C2C12. W tym przypadku RSV w wyniku translokacji do ją-
dra komórkowego aktywuje sirtuinę 1, która bezpośrednio indukuje ekspresję SOD2. 
Warto przytoczyć także badania Carrizzo i wsp. [8], przeprowadzone na grupie 59 
pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i dyslipidemią, które wykazały, że resweratrol 
wzmaga ekspresję mitochondrialnej dysmutazy ponadtlenkowej na drodze mechani-
zmu zależnego od czynnika jądrowego Nrf2 (ang. Nuclear erythroid 2 – related fac-
tor). Obok dysmutazy i katalazy resweratrol wzmaga również ekspresję oksygenazy 
hemowej – 1 (OH-1). Efekt taki obserwowano m.in. w makrofagach, komórkach 
neuronalnych (HT22, PC12, astrocytach linii C60) oraz ludzkich komórkach mięśni 
gładkich aorty [13, 32, 62]. Oksygenaza hemowa – 1 zmniejsza uszkodzenia w ko-
mórce w warunkach stresu oksydacyjnego wywołanego niedokrwieniem, stanami 
zapalnymi, hipoksją i hiperoksją. Dzięki OH-1 rozkładany jest w organizmie wolny 
hem, który jest cytotoksyczny i działa prooksydacyjnie. Powstające po rozkładzie 
hemu, biliwerdyna i bilirubina mają silne działanie antyoksydacyjne. W ośrodko-
wym układzie nerwowym (OUN) oksygenaza hemowa stanowi podstawowy mecha-
nizm obronny komórek narażonych na czynniki utleniające. Stwierdzono, że wzrost 
ekspresji oksygenazy hemowej indukowanej działaniem resweratrolu odbywa się na 
drodze aktywacji czynnika jądrowego Nrf2 [13, 32, 62]. W warunkach homeosta-
zy Nrf2 gromadzi się w cytoplazmie tworząc kompleks z białkiem inhibitorowym 
Keap1. Keap1 działa jak sensor stresu oksydacyjnego i gdy nastąpi zachwianie rów-
nowagi oksydo-redukcyjnej dochodzi do uwolnienia Nrf2 z kompleksu Nrf2-Keap1. 
Nrf2 przemieszczając się do jądra komórkowego wiąże się z obszarem odpowiedzi 
antyoksydacyjnej (ang. Antioxidant Response Elements, ARE) występującym w pro-
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motorowym regionie jądrowego DNA. Następuje aktywacja genów kodujących en-
zymy drugiej fazy takich jak: S-transferaza glutationowa, wyżej opisana oksygenaza 
hemowa, oksydoreduktaza NAD(P)H: chinonowa [71]. 

Najnowsze badania wykazały, że resweratrol wpływa na wzrost ekspresji re-
duktazy sulfotlenku metioniny (MsrA) w komórkach neuroblastomy ludzkiej linii 
SH-SY5Y [85]. Reduktaza sulfotlenku metioniny (MsrA) jest jednym z enzymów 
zaangażowanym w ochronę komórki przed uszkodzeniami wywołanymi stresem 
oksydacyjnym. Badania potwierdziły, że nadekspresja MsrA w komórkach dopa-
minergicznych przeciwdziała uszkodzeniom prowadzącym do ich śmierci, a także 
zmniejsza poziom agregacji białek wywołanej działaniem neurotoksyn takich jak 
np. rotenon [42]. 

Jak zaznaczono na początku niniejszego rozdziału jednym z mechanizmów 
antyoksydacyjnego działania resweratrolu jest obniżenie aktywności enzymów, 
które odgrywają znaczącą rolę w produkcji RFT w organizmie. Jednym z takich 
enzymów jest cyklooksygenaza 1 (COX1). Jest to enzym, który katalizuje pierw-
szy etap syntezy prostaglandyn. Stwierdzono, że resweratrol w sposób zależny od 
stężenia hamuje aktywność cyklooksygenazy 1 [77]. Obserwacje te potwierdzono 
w kolejnych badaniach m.in. na szczurzych komórkach mikrogleju traktowanych 
lipopolisacharydem (LPS). Stwierdzono, że resweratrol znacząco zmniejsza aktyw-
ność COX1 przez co nie dochodzi do syntezy prostaglandyny 2 (PGE2) i tworzenia 
8-izo-prostaglandyny F2α (8-izo-PGF2α), czynników zaangażowanych w produkcję 
wolnych rodników. Ponadto zaobserwowano, iż resweratrol w sposób zależny od 
dawki redukuje ekspresję mikrosomalnej syntazy 1 (mPGES-1), enzymu biorącego 
udział w jednym z etapów syntez PGE2 [5].

Zarówno w badaniach in vitro jak i in vivo wykazano, że resweratrol hamu-
je aktywność oksydazy ksantynowej oraz oksydazy NADPH, enzymów które są 
jednymi z głównych źródeł wytwarzania anionorodnika ponadtlenkowego w or-
ganizmie [69, 74].

ROLA RESWERATROLU W PRZECIWDZIAŁANIU AGREGACJI 
NISKOCZĄSTECZKOWYCH PEPTYDÓW I BIAŁEK 

ZAANGAŻOWANYCH W PROCESY NEURODEGENERACYJNE

Badania epidemiologiczne wskazują, że umiarkowana konsumpcja wina znacz-
nie zmniejsza ryzyko rozwoju choroby Alzheimera. Zawarte w winie związki poli-
fenolowe oprócz silnych antyoksydacyjnych właściwości mogą również bezpośred-
nio przeciwdziałać powstawaniu agregatów amyloidu β, alfa-synukleiny białka tau 
i/lub zmniejszać ich toksyczność [39]. Ponadto polifenole indukują procesy prze-
ciwdziałające nadmiernemu gromadzeniu się wyżej wymienionych białek w ko-
mórce. Spośród związków występujących w dużych ilościach w czerwonym winie 
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(resweratrol, kwercytyna i katechina) jedynie resweratrol znacząco zmniejsza 
poziom wewnątrzkomórkowej akumulacji amyloidowego peptydu β [45]. Może 
odbywać się to na drodze różnych mechanizmów. Udowodniono, że resweratrol 
wzmaga aktywność neprylizyny (NEP), enzymu proteolitycznego z rodziny cyn-
kowych metaloendopeptydaz. [45]. Jest to niezwykle ważny enzym, degradujący 
in vivo Aβ. Skuteczne usuwanie peptydu amyloidowego w wyniku nadekspresji 
NEP może stanowić ważny element nowych strategii terapeutycznych leczenia 
AD [60]. Resweratrol aktywuje także proteasomy których aktywność jest znacz-
nie obniżona w mózgu pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera [62]. Dzię-
ki ich aktywacji zachodzi skuteczna degradacja Aβ [62]. Proces ten zapobiega 
także nadmiernemu gromadzeniu się zmodyfikowanych białek w komórce [64]. 
Anty-amyloidogenną aktywność wykazywały również trzy analogi resweratrolu: 
piceatannol (trans-3,3’,4,5’-tetrahydroksystilben), trans-3,4’,5-trimetylostilben 
i TMS (2,3’,4,5’-tetrametylostilben). Wszystkie badane pochodne obniżały po-
ziom Aβ w komórkach jednak tylko TMS wykazywał wysoką skuteczność, po-
równywalną do resweratrolu [45]. 

W badaniach przeprowadzonych przez Feng i wsp. [21] udowodniono, że RSV 
wiąże się bezpośrednio z Aβ42 i w sposób zależny od stężenia hamuje tworzenie 
fibryli Aβ42. Skuteczność RSV w tym procesie jest bardzo wysoka, gdyż dodany do 
Aβ42 (10 µM) w stężeniach 10 µM lub 100 µM hamuje tworzenie amyloidowych 
fibryli odpowiednio w 50% i 90%. Porównując aktywność innych polifenoli (gink-
golidów, katechin, kurkuminy) wykazano, że RSV posiada najsilniejsze właściwo-
ści anty-amyloidogenne [21]. 

W chorobach neurodegeneracyjnych, agregujące białka nie tworzą jednego 
produktu lecz kilka konformerów o zróżnicowanej toksyczności i specyficznych 
właściwościach biochemicznych. Ladiwala i wsp. [39], zbadali wpływ resweratro-
lu na poszczególne produkty powstające podczas agregacji peptydu amyloidowego 
składającego się z 42 reszt aminokwasowych (Aβ42). Spośród różnych konforme-
rów wskazali te, które zostały przekształcone pod wpływem resweratrolu. Były to: 
rozpuszczalne oligomery, fibrylarne produkty pośrednie i fibryle amyloidowe. Ule-
gły one przekształceniu w alternatywne, nietoksyczne, nierozpuszczalne produkty 
charakteryzujące się wysokimi masami cząsteczkowymi i brakiem uporządkowanej 
struktury [39]. Hamowanie tworzenia toksycznych konformerów przez resweratrol 
związane jest z jego budową. Stwierdzono, że dwa pierścienie stilbenowe reswe-
ratrolu wiążą się ze strukturami β występującymi w znacznych ilościach w oligome-
rach Aβ42, co może zapobiegać tworzeniu się fibryli i destabilizować już istniejące 
(ryc. 2). W odróżnieniu do wyżej cytowanych badań [21] zespół Tessier’ego [39] 
nie stwierdził aby resweratrol wpływał bezpośrednio na strukturę rozpuszczalnych 
niskocząsteczkowych monomerów Aβ i nietoksycznych oligomerów. 
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Kolejne cenne obserwacje, dotyczące neuroprotekcyjnego działania resweratro-
lu przyniosły badania in vivo, na myszach, którym przez 45 dni podawano w poży-
wieniu resweratrol. Pomimo, iż w ich mózgach nie stwierdzono obecności RSV ani 
jego metabolitów, to jednak w pewnych obszarach mózgowia powstawało znacznie 
mniej płytek amyloidowych. Największą redukcję zaobserwowano w przyśrodko-
wej części kory (redukcja o 48%), w prążkowiu (redukcja o 89%) oraz w podwzgó-
rzu (redukcja o 90%). Zmiany te wystąpiły bez wykrywalnej aktywacji Sirt1 oraz 
bez zmian związanych z „obróbką” prekursorowego białka APP. Prócz tego w mó-
zgach odnotowano znaczną redukcję glutationu (o 21%) i wzrost o 51% cysteiny. 
Opisywane wyżej wyniki sugerują, że RSV indukuje wzrost poziomu cysteiny co 
może być istotne w ochronie i prewencji tworzenia płytek amyloidowych [34]. 

RYCINA 2. Szlaki powstawania toksycznych i nietoksycznych oligomerów fibrylarnych. Udział re-
sweratrolu w przekształceniu konformerów w nietoksyczne, wysokocząsteczkowe struktury [39]
FIGURE 2. Pathways of formation toxic and non-toxic, fibrillar oligomers. Resveratrol remodels 
conformers into non-toxic, high molecular weight structures
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ROLA SIRTUIN W CHOROBACH NEURODEGENERACYJNYCH  
I UDZIAŁ RESWERATROLU W ICH AKTYWACJI

Z uwagi na fakt, że aktywność sirtuin ma duże znaczenie w chorobach neurode-
generacyjnych, w poniższym rozdziale została opisana ich rola, oraz udział reswe-
ratrolu w ich aktywacji. 

Sirtuiny zaliczają się do rodziny NAD+-zależnych deacetylaz histonowych 
i stanowią wysoce konserwatywną grupę białek występującą zarówno u archeo-
bakterii jak i eukariotów. U ssaków zidentyfikowano 7 homologów należących do 
rodziny białek Sir2 (Sirt1-Sirt7). Różnią się one funkcją i lokalizacją w komórce 
(tab. 2) [4]. Najlepiej do tej pory poznana jest sirtuina 1 (Sirt1). Ludzka Sirt1 jest 
największym białkiem z całej rodziny sirutin. Jej masa cząsteczkowa wynosi 81,7 
kDa i złożona jest z 747 reszt aminokwasowych. W centralnej części cząstecz-
ki posiada globularną domenę katalityczną wiążącą NAD+ (reszty 273-517). Na 
końcach C- i N- zawiera dwie nieuporządkowane domeny liczące około 250 reszt 
aminokwasowych. Należy więc do klasy białek tzw. inherentnie nieuporządkowa-
nych dla których utworzono odrębną bazę zawierającą dane strukturalne (DisProt 
– Database for Protein Disorder). Na nieuporządkowanych końcach znajdują się 
sekwencje sygnałowe lokalizacji jądrowej NLS (ang. Nuclear Localization Signal), 
sekwencje eksportu jądrowego NES (ang. Nuclear Export Signal) oraz liczne miej-
sca, które ulegają modyfikacjom potranslacyjnym. Zlokalizowana w jądrze Sirt1 
pełni głównie aktywność deacetylazową [75]. Badania przeprowadzone w ostatnich 
latach znacznie poszerzyły wiedzę dotyczącą roli sirtuin w organizmie. Naukowcy 
wiążą duże nadzieje z możliwością wykorzystania tych białek do ochrony przed 
procesami neurodegeneracyjnymi. Wykazano bowiem, że uczestniczą one w utrzy-
maniu homeostazy białek bezpośrednio zaangażowanych w tworzenie agregatów 
(np. amyloidu β, alfa-synukleiny). Biorą także udział w zwiększeniu neuroplastycz-
ności, hamowaniu stanów zapalnych oraz zapewniają prawidłowe funkcjonowanie 
mitochondriów. Ponadto regulują modyfikacje epigenetyczne [4]. 

Cechą charakterystyczną choroby Alzheimera są blaszki amyloidowe powsta-
jące na skutek gromadzenia się w nich toksycznych peptydów złożonych z 40-43 
reszt aminokwasowych. Peptydy amyloidogenne powstają w wyniku endoproteoli-
tycznego cięcia białka prekursorowego amyloidu (ang. amyloid precursor protein, 
APP) przez beta i gamma sekretazy. W alternatywnym procesie, w którym powstają 
nieamyloidogenne peptydy udział biorą alfa i gamma sekretazy. Donmetz i wsp. 
[16] udowodnili, że Sirt1 zwiększa aktywność alfa-sekretazy poprzez hamowanie 
kinazy ROCK (Rho-zależna kinaza), ponadto poprzez deacetylację i aktywację re-
ceptora β kwasu retinowego wzmaga transkrypcję białka ADAM10 należącego do 
rodziny alfa-sekretaz (ryc. 3) [16]. 
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TABELA 2. Ogólna charakterystyka sirtuin ssaków
TABLE 2. Main characteristic of mammalian sirtuins

Sirtuina Lokalizacja  
w komórce Cel działania Funkcje w komórce Literatura

SIRT 1 jądro

białko p53, białko 
Ku70, receptory PPAR, 
koaktywator PGC-1α, 

czynnik transkrypcyjny 
NFκB, czynnik tranr-
skrypcyjny FOXO

regulacja metaboli-
zmu, promowanie 
przeżycia komórki, 
odpowiedź na stres

[6]

SIRT 2 cytoplazama jądro α-tubulina,
histon H4

stabilizacja mi-
krotubul, formacja 
heterochromatyny, 

regulacja cyklu 
komórkowego

[53]

SIRT 3 mitochondrium syntetaza
acylo-CoA

aktywacja biogenezy 
mitochondrialnej, re-
gulacja termogenezy

[25]

SIRT 4 mitochondrium dehydrogenaza 
glutaminianowa

regulacja sekrecji 
insuliny [53]

SIRT 5 mitochondrium syntetaza karbamoilo
-fosforanowa 1

regulacja cyklu mocz-
nikowego, detoksyka-

cja amoniaku
[55]

SIRT 6 jądro (związana  
z chromatyną) DNA kontrola naprawy 

DNA [89]

SIRT 7 jądro (związana  
z jąderkiem)

polimeraza RNA
regulacja syntezy 

rRNA
i produkcji 
rybosomów

[80]

Choroby zwyrodnieniowe zwane tauopatiami (np. choroba Alzheimera, zwy-
rodnienie korowo-podstawne, otępienie połączone ze stwardnieniem bocznym 
zanikowym i parkinsonizmem) związane są z patologią białka tau zasocjowanego 
z mikrotubulami (ang. Macrotubule Associated Tau Protein, MAPT). W tauopatiach 
zmiany jakim ulega białko tau zależą od rodzaju choroby. W przypadku choroby 
Alzheimera obserwuje się hiperfosforylację, nieprawidłową i nadmierną acetylację 
oraz zwiększoną jego akumulację w splotach neurofibrylarnych (ang. Neurofibril-
lary Tangles, NFT). Ilość splotów neurofibrylarnych w mózgu pacjentów z choro-
bą Alzheimera koreluje ujemnie z poziomem Sirt1 [52]. Zależność ta sugeruje, że 
wzmożona akumulacja białka tau związana jest z niską aktywnością deacetylazową 
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Sirt1 [33]. Odpowiednia regulacja procesów acetylacji/deacetylacji białka tau może 
stanowić podstawę do opracowania nowych metod terapeutycznych w leczeniu ze-
społów otępiennych typu tauopatii. Wiele badań wskazuje, że związkiem aktywują-
cym Sirt1 może być resweratrol lub jego pochodne [51].

RYCINA 3. Protekcyjny wpływ Sirt1 w chorobie Alzheimera. Sirt1 deacetyluje białko tau, umożliwia-
jąc tym samym przyłączenie się ligazy ubikwityny i ubikwitynację białka. Sirt1 zwiększa aktywność 
alfa-sekretazy poprzez hamowanie kinazy ROCK1 (Rho-zależna kinaza) oraz poprzez deacetylację 
i aktywację receptora β kwasu retinowego, który wzmaga transkrypcję białka ADAM10, należącego 
do rodziny alfa-sekretaz [51]
FIGURE 3. Protective mechanism of Sirt1 in Alzheimer disease. Sirt1 deacetylates tau protein, leading 
to increased tau polyubiquitination. Sirt1 enhances acitivity of alpha-secretases by reducing ROCK1 
– kinase which suppresses alpha-secretase. It also deacetylates and induces activation of retinoic acid 
receptor (RAR) β, which enhances trancriptions of ADAM10 – a component of alpha-secretase
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W komórkach ssaków zbędne i uszkodzone białka np. rozfałdowane, oksyda-
cyjnie zmodyfikowane lub zagregowane, usuwane są przez proteasomy lub w pro-
cesie autofagii za pomocą autofagosomów i lizosomów. Zaburzenie procesu autofa-
gii oraz szlaku ubiktiwtyna-proteasomy może powodować przedwczesne starzenie 
się oraz przyczyniać się do rozwoju chorób neurodegeneracyjnych takich jak cho-
roba Alzheimera, Parkinsona czy Huntingtona. W proteasomach rozkładowi ulegają 
peptydy i białka do których wcześniej przyłączona została ubikwityna. Zarówno 
acetylacja jak i ubikwitynacja zachodzą na resztach lizyny, stąd acetylacja bar-
dzo często konkuruje z poliubikwitynacją [52]. W wyniku zwiększonej acetylacji 
w znacznym stopniu ograniczona zostaje degradacja białek przez proteasomy. Tak 
więc obniżenie aktywności Sirt1 skutkuje hiperacetylacją białek uniemożliwiając 
im poliubikwitynację i degradację (ryc. 3). Przykładem białka które ulega nad-
miernej acetylacji przy obniżonej aktywności Sirt1 jest białko tau [52]. W proce-
sie autofagii usuwane są uszkodzone i zagregowane białka, bakterie i wirusy oraz 
nieprawidłowo funkcjonujące organelle. Proces ten stymulowany jest m.in. przez 
resweratrol. Działanie resweratrolu polega na aktywacji Sirt1, która wpływa bez-
pośrednio na proces autofagii poprzez deacetylację komponentów białkowych two-
rzących autofagosom. Ponadto w wyniku deacetylacji czynników transkrypcyjnych 
z rodziny FoxO (ang. Forkhead transcription factor O) indukuje ekspresję białek 
uczestniczących w autofagii [56]. Sprawne procesy degradacji białek pełnią istotną 
rolę w utrzymaniu prawidłowych funkcji wszystkich komórek, a szczególnie długo 
żyjących neuronów. 

W badaniach z wykorzystaniem ludzkich komórek nerwiaka płodowego linii 
SK-N-BE zaobserwowano, że Sirt1 aktywowana przez resweratrol chroni komórki 
przed toksycznym wpływem alfa-synukleiny [86]. Jednym z mechanizmów zmniej-
szających agregację alfa-synukleiny w komórce jest udział sirtuiny 1 w deacetylacji 
czynnika szoku cieplnego – 1 (ang. Heat Shock Factor 1, HSF1) [86]. HSF-1 w po-
staci zdeacetylowanej aktywuje ekspresję białka szoku cieplnego HSP-70, które 
zwiększa odporność komórki na stres i utrzymuje homeostazę białek w komórce 
(tzw. proteostazę) (ryc. 4) [17, 86]. 

Zasadniczą cechą chorób neurodegeneracyjnych jest postępujące i nieodwracal-
ne zmniejszenie plastyczności synaptycznej co w konsekwencji prowadzi do zabu-
rzeń pamięci i zdolności uczenia się. W utrzymaniu neuroplastyczności uczestni-
czy sirtuina 1. Jej działanie polega na regulacji ekspresji małych RNA – miR-134. 
W warunkach prawidłowych Sirt1 tworzy kompleks z czynnikiem transkrypcyjnym 
YY1 tłumiąc ekspresję miR-134 przez co wzrasta ekspresja czynnika neurotroficz-
nego BDNF (ang. Brain-Derived Neurotrophic Factor). BDNF specyficznie zwięk-
sza liczbę kolców dendrytycznych, połączeń neuronalnych oraz poprawia funkcję 
pamięci (ryc. 4). Inny mechanizm, w którym Sirt1 pośredniczy w regulacji BDNF 
polega na deacetylacji białka MeCP2 (ang. Methyl-CpG-binding protein 2) w wyni-
ku czego dochodzi do wzmożonej transkrypcji BDNF w hipokampie [24]. 
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Koaktywator receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów 
(PGC-1α) odgrywa kluczową rolę m.in. w regulacji metabolizmu komórki, sty-
muluje biogenezę mitochondrialną, fosforylację oksydacyjną. Dodatkowo jest 
czynnikiem warunkującym odpowiedź antyoksydacyjną poprzez indukcję ekspre-
sji mitochondrialnej dysmutazy ponadtlenkowej oraz peroksydazy glutationowej 
[46]. Badania przeprowadzone na myszach pozbawionych genu kodującego PGC
-1α wykazały że są one o wiele bardziej wrażliwe na uszkodzenia komórek neuro-
nalnych wywołane działaniem MPTP (1-metylo-4-fenylo-1,2,3,6-tetrahydropiry-
dy) i kwasu kainowego. W chorobie Huntingtona zmutowana huntingtyna hamuje 
ekspresję genu kodującego PGC-1α. Udowodniono, że aktywacja PGC-1α przez 
Sirt1 łagodzi cytotoksyczne działanie zmutowanej huntingtyny oraz poprawia 
funkcję mitochondriów. Interakcje Sirt1 z PGC-1α wpływają także na utrzymanie 
prawidłowego bilansu energetycznego [14].

W wielu chorobach neurodegeneracyjnych obserwuje się przewlekle, utrzymu-
jące się stany zapalne. Znaczącą rolę w tych procesach pełni jądrowy czynnik tran-
skrypcyjny NF-κB, który reguluje odpowiedź immunologiczną i aktywuje ekspre-
sję genów odpowiedzialnych za rozwój stanu zapalnego [44]. Degenerację i śmierć 
neuronów na skutek stanów zapalnych wywołanych aktywacją NF-κB uważa się 
za jeden z elementów patomechanizmu choroby Alzheimera. Wykazano, że prze-
ciwzapalne właściwości wykazuje Sirt1 oraz czynniki aktywujące Sirt1, takie jak 

RYCINA 4. Rola Sirt1 w chorobie Parkinsona i Huntingtona. W chorobie Parkinsona, Sirt1 poprzez 
deacetylację czynnika szoku cieplnego HSF1 wzmaga ekspresję białek opiekuńczych HSP-70, a tym 
samym zmniejsza powstawanie agregatów alfa-synukleiny. W chorobie Huntingtona Sirt1 aktywuje 
kompleks białkowy TORC1 oraz czynnik neurotroficzny BDNF [17]
FIGURE 4. The role of Sirt1 in Parkinson’s and Huntington’s diseases. In PD models, Sirt1 leads to 
heat shock factor 1 (HSF1) deacetylation thus affects increased expression of heat shock protein HSP-
70 thereby prevents alpha-synuclein aggregation.In HD, Sirt1 protects neurons by activating target of 
rapamycin complex 1 (TORC1) and brain-derived neurotrophic factor (BDNF)
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resweratrol i jego pochodne. Działanie sirtuiny w tym przypadku odbywa się po-
przez inaktywację NF-κB. Inaktywacja czynnika NF-κB przez Sirt1 zachodzi na 
skutek deacetylacji lizyny w pozycji 310 podjednostki p65 wchodzącej w skład NF
-κB. Badania na myszach, dowiodły że aktywność NF-κB w podwzgórzu wzrasta 
wraz z wiekiem. Czas życia badanych osobników wydłużał się wraz z zahamowa-
niem czynnika NF-κB. Zaobserwowano, że zwiększona ekspresja Sirt1 bądź wzbo-
gacanie diety w resweratrol znacząco zmniejsza utratę neuronów spowodowaną sta-
nami zapalnymi. Wzmożona ekspresja Sirt1 wpływa także znacząco na obniżenie 
aktywności NF-κB indukowanej działaniem Aβ [17]. 

W komórkach nerwowych ze względu na wysokie zapotrzebowanie na ener-
gię, szczególną rolę odgrywają mitochondria. Organelle te produkują energię ale 
także są głównym źródłem reaktywnych form tlenu. Stwierdzono, że zaburzenie 
któregokolwiek z procesów zachodzących w mitochondriach może być początkiem 
procesów neurodegeneracyjnych. Szczególne znaczenie w utrzymaniu homeostazy 
mitochondrialnej odgrywa sirtuina 3 [36]. Zlokalizowana jest w macierzy jak rów-
nież w wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Pod wpływem czynników stresowych 
może przemieszczać się do jądra komórkowego. Ekspresja Sirt3 jest najwyższa 
w tkankach i narządach aktywnych metabolicznie takich jak mózg, serce, wątroba, 
brązowa tkanka tłuszczowa i mięśnie szkieletowe [36]. Sirt3 uczestniczy w deace-
tylacji i aktywacji wielu enzymów mitochondrialnych zaangażowanych m.in. w β 
oksydację kwasów tłuszczowych, metabolizm aminokwasów, łańcuch transportu 
elektronów oraz enzymów wykazujących aktywność antyoksydacyjną (m.in. man-
ganowej dysmutazy ponadtlenkowej oraz dehydrogenazy izocytrynianowej 2) [61]. 
Dodatkowo sirtuina 3 hamuje działania składników megakanałów mitochondrial-
nych (ang. mitochondrial permeability transition pore) takich jak np. cyklofiliny D 
[36]. Mitochondria są niezwykle dynamicznymi organellami gdyż ulegają ciągłym 
podziałom i fuzjom oraz zmieniają swoje położenie i kształt. Równowaga pomię-
dzy ich podziałami a fuzją jest niezwykle istotna w funkcjonowaniu i przeżyciu ko-
mórek neuronalnych. Fragmentacja mitochondriów jest kontrolowana przez białko 
DRP1 (ang. Dynamin Related Protein1) natomiast fuzja zachodzi z udziałem białek 
OPA1 (ang. Optic Atrophy1), MFN1 (ang. Mitofusin 1), MFN2 (ang. Mitofusin 2) 
[36]. Wstępne wyniki badań udowodniły, że zwiększona aktywność Sirt1 i Sirt3 
wzmaga metabolizm poprzez uruchomienie fuzji i zatrzymanie podziału mitochon-
driów. U muszek owocówek oraz u drożdży dzięki związkom aktywującym sirtuiny 
takim jak resweratrol czy NAD+ obserwowano nasilone procesy fuzji mitochon-
driów. W konsekwencji prowadziło to do wydłużenia czasu życia osobników. Ist-
nieje potrzeba przeprowadzenia dalszych badań w celu stwierdzenia czy podobne 
mechanizmy występują także u ssaków [36].

U ssaków, w tym naczelnych, zaobserwowano że niskokaloryczna dieta podobnie 
jak regularne spożywanie RSV wielokrotnie opóźnia zachorowalność na choroby ta-
kie jak: miażdżyca tętnic, choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca typu 2, nowotwory 
oraz choroby neurodegeneracyjne. W obu przypadkach dochodzi do aktywacji białek 



548 J. GERSZON, A. RODACKA, M. PUCHAŁA

istotnych w utrzymaniu homeostazy komórkowej i niezbędnych w przeciwdziałaniu 
wymienionym chorobom. Jak wyżej opisano, podstawowym mechanizmem działa-
nia resweratrolu w komórce jest aktywacja sirtuiny 1 [58, 80]. Pomimo wielu badań 

RYCINA 5. Mechanizm aktywacji Sirt1 przez resweratrol. Działanie resweratrolu, podobnie jak sto-
sowanie niskokalorycznej diety, prowadzi do wzrostu cAMP. W przypadku mechanizmu inicjowane-
go przez resweratrol najpierw dochodzi do bezpośredniej inhibicji enzymów PDE. Wzrost stężenia 
cAMP jest bodźcem prowadzącym do aktywacji czynnika wymiany nukleotydu guaniny Epac1, wzro-
stu wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia, kontrolującego aktywację kinazy CaMKKβ. Działanie 
CaMKKβ polega na fosforylacji kinazy AMPK, wzrostu poziomu NAD+ a w konsekwencji do akty-
wacji Sirt1, która dzięki deacetylacji PGC-1α promuje korzystne procesy metaboliczne. Przerywane 
linie przedstawiają szlak do tej pory znany z wcześniejszych badań, według którego za aktywację Sirt1 
odpowiedzialna jest fosforylująca ją kinaza białkowa PKA. Do aktywacji PKA prowadzi zwiększone 
stężenie cAMP. Czarnymi strzałkami zaznaczony jest szlak zaproponowany przez Park’a i wsp.[58]
FIGURE 5. Mechanism of Sirt1 activation by resveratrol. The effect of resveratrol is similiar to effects 
observed during low caloric diet, it also leads to increase cAMP. Resveratrol inhibits PDEs (phospho-
diesterase), leading to increased cAMP (cyclic AMP) levels, Epac1 (cAMP-regulated guanine nucle-
otide exchange factor 1) activation, elevated intracellular calcium, and AMPK activation. Downstream 
of AMPK, an increase in NAD+ levels leads to Sirt1 activation, which promotes beneficial metabolic 
changes primarily through deacetylation and activation of PGC-1α. Dashed arrows indicate molecular 
pathway previously reported, showing that protein kinase A (PKA) phosphorylates and activates Sirt1. 
Increased cAMP levels activate PKA. Black arrows indicate the pathway proposed by Park et al.[58]
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mechanizm ten jednak budzi wiele kontrowersji. Niektórzy poddają w wątpliwość 
zdolność resweratrolu do bezpośredniej aktywacji Sirt1 [58]. Na podstawie licznych 
badań udowodniono bezsprzecznie, że resweratrol pośrednio aktywuje Sirt1 [6, 58, 
80]. Park i wsp. [59] wykazali, że resweratrol bezpośrednio hamuje aktywność fos-
fodiesterazy cyklicznych nukleotydów (PDE), co prowadzi do wzrostu poziomu 
3’,5’-cyklicznego adenozynomonofosforanu (cAMP), aktywacji czynnika wymia-
ny nukleotydu guaniny Epac1 i wzrostu wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia, 
kontrolującego aktywację kinazy CaMKKβ (ang. Calcium/Calmodulin-dependent 
protein Kinase Kinase). CaMKKβ fosforylując kinazę AMPK, aktywuje ją co w kon-
sekwencji prowadzi do zahamowania szlaków syntezy cholesterolu i kwasów tłusz-
czowych, sekrecji insuliny oraz wzrostu poziomu NAD+ prowadzącego do aktywacji 
Sirt1 (ryc. 5) [59]. Innym mechanizmem branym pod uwagę jest fosforylacja i akty-
wacja Sirt1 poprzez kinazę białkową PKA, której aktywacja promowana jest wzro-
stem stężenia cAMP (ryc. 5) [59].

PODSUMOWANIE

Resweratrol jest jednym z niewielu naturalnie występujących związków o tak sze-
rokim, prozdrowotnym spektrum działania. Wyniki uzyskane na podstawie licznych 
badań in vitro przekonują naukowców do ich dalszej kontynuacji na zwierzętach, 
a w dalszej kolejności do badań klinicznych na ludziach. Szczególnie wartym uwa-
gi, jest udział resweratrolu w aktywacji enzymów długowieczności, sirtuin. Ustalono, 
że enzymy te posiadają właściwości neuroprotekcyjne. Odpowiednia regulacja ich 
katalitycznej aktywności może potencjalnie zostać wykorzystana w leczeniu chorób 
związanych z wiekiem. Poza tym wykazano, że resweratrol oddziałując bezpośrednio 
z białkami i peptydami zaangażowanymi w choroby neurodegeneracyjne przeciw-
działa ich toksyczności i hamuje powstawanie toksycznych agregatów białkowych.
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