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KWERCETYNA W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ
QUERCETIN IN ANTICANCER THERAPY
Joanna JAKUBOWICZ-GIL
Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Streszczenie: Kwercetyna jest flawonoidem powszechnie występującym w owocach i warzywach. Jej
średnie dobowe spożycie wynosi 25-35 mg. Dieta bogata w kwercetynę przyczynia się do obniżenia
ryzyka zawału serca, zapobiega powstawaniu miażdżycy i żylaków. Flawonoid ten ma działanie
przeciwzapalne, przeciwalergiczne, przeciwwrzodowe oraz przeciwnowotworowe. Jest silnym
antyoksydantem. Blokuje cykl komórkowy. Inicjuje apoptozę poprzez modyfikowanie ekspresji białek
sygnałowych, receptorów oraz przebiegu wewnątrzkomórkowych szlaków. Ma działanie ochronne
w stosunku do komórek prawidłowych. Pojawiają się też doniesienia o neurotoksycznym oraz
mutagennym wpływie tego związku na ludzkie komórki. Dlatego też w niniejszej pracy przeanalizowano,
zależną od stężenia dwoistość charakteru kwercetyny, biorąc pod uwagę pozytywny jak również
negatywny aspekt działania związku.
Słowa kluczowe: kwercetyna, biodostępność, nowotwory, apoptoza, cykl komórkowy, chemioterapia
Summary: Quercetin belongs to the flavonoids, commonly present in fruits and vegetables. Its daily intake
vary between 25 and 35 mg. Human diet rich in quercetin decreases the risk of heart attack, atherosclerosis
and varices. It possesses anti-inflammatory, anti-allergic and anticancer properties. It is strong antioxidant.
Quercetin blocks cell cycle and induces apoptosis by modifying the expression of signaling proteins,
receptors and transmission through intracellular pathways. It protects normal cells. Unfortunately, some
information about neurotoxic and mutagenic effect of quercetin appeared. Thus, in the article, the positive
as well as negative properties of the flavonoid were discussed.
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WSTĘP
Polifenole są związkami powszechnie występującymi w świecie roślinnym.
Dotychczas opisano ponad 8000 należących do nich różnych związków, które na
podstawie struktury chemicznej podzielono na 10 klas. Jedną z najliczniej
reprezentowanych klas polifenoli są flawonoidy. Zidentyfikowano ponad 4000
przedstawicieli tej grupy związków. Ze względu na budowę molekularną flawonoidy
podzielono na dodatkowe podklasy, takie jak np. flawanole, flawony, flawanony,
flawonole, izoflawony i antocyjanidy [36].
Kwercetyna (3,3’,4’,5,7-pentahydroksyflawon) jest flawonolem najczęściej
spożywanym przez człowieka w codziennej diecie. Oszacowano, że dobowe spożycie
tego flawonoidu wynosi około 25-35 mg. Jest obecna w owocach (winogrona, cytrusy,
jabłka), warzywach (cebula, kapusta, pomidory, brokuły, soja, szparagi) oraz napojach
(zielona i czarna herbata, czerwone wino) [42]. Jak wynika z badań eksperymentalnych
i epidemiologicznych, kwercetyna ma bardzo pozytywny wpływ na organizm
człowieka. Dieta bogata w kwercetynę obniża ryzyko zawału serca, wzmacnia
i uszczelnia ściany naczyń krwionośnych, przez co zapobiega powstawaniu miażdżycy
i żylaków. Poprawia pamięć, uczenie się oraz kojarzenie. Pobudza neurogenezę. Ma
działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne i przeciwwrzodowe. Wzbudza ogromne
zainteresowanie jako potencjalny czynnik przeciwnowotworowy. Zawdzięcza to
swoim właściwościom antyoksydacyjnym oraz zdolności do modyfikowania przebiegu
wewnątrzkomórkowych szlaków przekazywania sygnałów, regulujących cykl
komórkowy i proliferację komórek. Niestety, pojawiają się też głosy o negatywnym,
mutacyjnym działaniu tego związku oraz cytotoksyczności w stosunku do
prawidłowych komórek organizmu człowieka [4, 23, 27, 28, 32, 41, 59, 63]. Nasuwa
się więc pytanie, czy przyjmowanie kwercetyny rzeczywiście jest bezpieczne? Dlatego
też w niniejszej pracy podsumowano dotychczasową wiedzę o pozytywnym jak
również negatywnym wpływie kwercetyny na organizm człowieka, ze szczególnym
uwzględnieniem jej przeciwnowotworowych właściwości.

METABOLIZM KWERCETYNY W ORGANIZMIE
CZŁOWIEKA
Budowa i właściwości kwercetyny
Podstawowy szkielet strukturalny kwercetyny składa się z 15 atomów węgla,
tworzących układ dwóch pierścieni benzenu C6 (A i B), połączonych heterocyklicznym
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pierścieniem pironu (ryc. C, 1). Atomy węgla mogą być dodatkowo połączone
z grupami metylowymi, hydroksylowymi lub cukrowymi, co wpływa na ogromną
różnorodność strukturalną kwercetyny, decydującą o charakterze i aktywności tego
związku [42, 54]. W przyrodzie zidentyfikowano ponad 140 form tego flawonoidu.
Kwercetyna najczęściej występuje jako wolny aglikon oraz w formie glikozydów
(głównie jako O-glikozyd), w których przynajmniej jedna grupa hydroksylowa jest
podstawiona różnymi grupami cukrowymi. Najlepszym źródłem glikozydów
kwercetyny jest cebula, gdzie występuje głównie w połączeniu z glukozą np. :
kwercetyna-4’-O-β-D glukozyd (Q4’G) czy kwercetyna-3,4’-O-β-D di glukozyd
(Q3,4’diG). W jabłkach natomiast, grupy hydroksylowe kwercetyny podstawione są
galaktozą, ramnozą, arabinozą, glukozą lub rutyną [17, 42]. Kwercetyna jest
związkiem silnie hydrofobowym, a jej rozpuszczalność w wodzie rośnie wraz ze
zwiększającą się liczbą dołączonych grup cukrowych. Chemiczną aktywność
kwercetyny determinuje obecność grup hydroksylowych (szczególnie w pozycjach 5
i 7), które nadają kwercetynie charakter związku redukcyjnego o zdolności do
wymiatania wolnych rodników. Właściwości antyoksydacyjne związku rosną wraz ze
wzrastającą liczbą przyłączanych grup hydroksylowych, maleją natomiast w obecności
cukrowych podstawników [17, 36, 41, 42, 61].

RYCINA 1. Schemat budowy cząsteczki kwercetyny
A, B – pierścienie benzenu, C – pierścień pironu
FIGURE 1. Quercetin chemical structure
A, B – benezene rings, C – pyrone ring
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Wchłanianie i metabolizm kwercetyny
Metabolizm kwercetyny w organizmie człowieka jest zagadnieniem bardzo
złożonym i intensywnie badanym w wielu laboratoriach na całym świecie. Doczekał
się wielu szczegółowych opracowań przeglądowych, zarówno w języku polskim [35,
46] jak i angielskim [17, 32, 36, 42, 57]. Dlatego też w niniejszej pracy przedstawiono
jedynie ogólny mechanizm wchłaniania związku.
Biodostępność kwercetyny zależy od diety, rodzaju pożywienia oraz różnorodności
form glikozydów kwercetyny spotykanej w owocach i warzywach [42, 57]. Przez długi
czas uważano, że kwercetyna jest szybko metabolizowana i usuwana z moczem bez
akumulacji w tkankach organizmu. Nowsze badania wykazały jednak obecność tego
flawonoidu w wielu narządach (wątroba, jądra, nerki, płuca, jelita, grasica, serce,
mózgowie) [11, 68]. Pierwszym etapem wchłaniania kwercetyny jest usunięcie grup
cukrowych, czyli deglikozylacja. Może odbywać się w świetle jelita cienkiego, gdzie
w rąbku szczoteczkowym aktywna jest hydrolaza florydzynowa (LPH, ang. lactosephlorizin hydrolase). Po odłączeniu grup cukrowych, powstałe aglikony wchłaniane są
na drodze biernej dyfuzji przez ścianę jelita. Odłączanie grup cukrowych może też
zachodzić w enterocytach. Glukozydy, po wniknięciu do komórek na drodze transportu
aktywnego przy udziale Na+  zależnego przenośnika glukozy (SGLT-1, ang. sodiumdependent glucose transporter), poddawane są działaniu β-glukozydazy cytozolowej.
Jednak nie wszystkie glukozydy ulegają wchłonięciu. Część z nich jest usuwana
z enterocytów do światła jelita przez białka oporności wielolekowej (MRP2, ang.
multidrug resistance proteins) [35,36,42,46]. Pozostała w komórkach jelita kwercetyna
ulega dalszym przemianom, a mianowicie, metylacji pod wpływem metylotransferazy
COMT (ang. catechol o-metylotransferase) oraz glukuronidacji przy udziale UDPglukuronylotransferazy. Nowopowstałe formy kwercetyny są następnie wykrywane
w surowicy oraz w moczu, jako 3’-O-metylokwercetyna, 4’-O-metylokwercetyna, 3’O-β-D-glukuronid (Q3’GA), 4’-O-β-D-glukuronid (Q4’GA) czy 3-O-β-D-glukuronid
(Q3GA). Pojawia się też 3’-O-siarczan kwercetyny. Wymienione metabolity są
następnie transportowane żyłą wrotną do wątroby, gdzie ulegają dalszej degradacji
[22, 36, 41].
Kwercetyna, która nie uległa wchłonięciu w jelicie cienkim oraz ta połączona
z innymi niż glukoza cukrami, ulega przemianom w jelicie grubym pod wpływem
enterobakterii. Po odłączeniu grup cukrowych, uwolniony aglikon może być
degradowany do kwasów: 3-hydroksyfenylooctowego, 3,4-dihydroksyfenylooctowego
oraz 3-metoksy-4-hydroksyfenylooctowego (homowanilinowego, HVA) [35, 36].
Stężenie metabolitów kwercetyny w ludzkiej surowicy zależy od ilości tego
flawonoidu w pożywieniu oraz czasu jego przyjmowania. Po jednorazowym spożyciu
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cebuli, zawierającej około 50 mg kwercetyny, w przeciągu 2 godzin stężenie
metabolitów w surowicy krwi osiąga wartość 1,5 µM. Potem ich poziom stopniowo
obniża się, aż do całkowitego zaniku po 24 h [32, 41]. Spożywanie kwercetyny przez
28 dni w dawkach większych niż 1 g na dobę powoduje wzrost poziomu metabolitów
do 5 µM [36]. Tak więc stałe przyjmowanie kwercetyny jest niezbędne do utrzymania
jej odpowiednio wysokiego stężenia zarówno we krwi, jak również w innych
narządach [11]. Ma to ogromne znaczenie w terapii przeciwnowotworowej, w której
poziom związku w surowicy musi być wyższe niż ten uzyskany przy standardowej
diecie. Dlatego też do drugiej fazy badań klinicznych zarekomendowano dawkę 1400
mg/m2/tydzień (czyli średnio 2,5 g na osobę o masie 70 kg), po której stężenie
metabolitów kwercetyny w surowicy wzrosło do około 10 µM. Taka trzytygodniowa
terapia zastosowana u 10 pacjentów była dobrze tolerowana przez 8 z nich. Jedynie u 2
osób spowodowała nefrotoksyczność oraz zmniejszenie przepływu kłębuszkowego
o około 20%. Wspomniane parametry powróciły do normy w ciągu 1 tygodnia od
zakończenia terapii. Obserwowano też miejscowe zaczerwienienie oraz ból podczas
iniekcji, zależny od stężenia związku [32]. Przy planowaniu terapii z wykorzystaniem
kwercetyny, należy też pamiętać o dużym zróżnicowaniu indywidualnym pacjentów
pod względem polimorfizmu enzymatycznego oraz mikroflory bakteryjnej, co wpływa
na szybkość wchłaniania flawonoidu [36].
Ze spożywaniem lub farmakologicznym podawaniem dużych ilości kwercetyny
wiąże się też wzrost poziomu wspomnianego wcześniej metabolitu kwercetyny 
kwasu homowanilinowego Wysokie stężenie HVA w surowicy jest jednym
z markerów rozwijającego się nowotworu neuroblastomy. Dlatego też dieta bogata
w flawonoidy może wpływać negatywnie na prawidłową diagnostykę schorzenia [67].
Innym problemem ograniczającym wykorzystanie kwercetyny w terapii jest jej słaba
rozpuszczalność w wodzie, co wymaga zastosowania DMSO (dimetylosulfotlenek)
jako rozpuszczalnika. DMSO może powodować zależną od stężenia hemolizę oraz
nieprzyjemny zapach skóry utrzymujący się przez 48 h po podaniu. Dlatego też
podjęto próby zsyntetyzowania pochodnych kwercetyny łatwo rozpuszczalnych
w wodzie. Wynikiem tych prac jest QC12 [3’-(N-karboksymetyl) karbamoyl-3,4’,5,7
tetra hydroksyflawon]. Po doustnym podaniu 400 mg tej pochodnej, 12 mg związku
(3% dawki wyjściowej) wykryto w moczu. Po dożylnej iniekcji, zarówno QC12 jak
i aglikon kwercetyny były obecne w surowicy [21, 40].

WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWNOWOTWOROWE
Chemoprewencja to działanie farmakologiczne, mające na celu zapobieganie,
zahamowanie lub opóźnienie rozwoju nowotworu. Ze względu na silne działanie
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antyoksydacyjne obiecującym kandydatem wydaje się być kwercetyna [9, 61]. Jak
wynika z licznych badań przeprowadzonych in vitro, flawonoid ten hamował
proliferację komórek oraz indukował zaprogramowaną śmierć w wielu liniach
nowotworowych, m.in. piersi, jajnika, płuc, wątroby, jamy ustnej, okrężnicy, szyjki
macicy, układu nerwowego, prostaty oraz w komórkach białaczki [4, 21, 25, 26, 28,
31, 50]. Podobne rezultaty uzyskano z badań przeprowadzonych in vivo. U myszy
z wszczepionymi ludzkimi komórkami raka otrzewnej NK/Ly kwercetyna, w stężeniu
40 mg/kg, wydłużała czas przeżycia zwierząt o 20%, podczas gdy u myszy
z rozwiniętym ludzkim płaskonabłonkowym rakiem krtani flawonoid ten, w stężeniu
20-800 mg/kg, zahamował wzrost nowotworu [32]. Badania kliniczne przeprowadzone
na grupie pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową wykazały, że kwercetyna
zmniejsza poziom markerów nowotworowych. U pacjentów z zaawansowanym rakiem
wątroby, trzytygodniowa terapia z wykorzystaniem kwercetyny w stężeniu 60 mg/m2
obniżała poziom α-fetoproteiny oraz fosfatazy alkalicznej w surowicy krwi. Natomiast
u pacjentki ze zdiagnozowanym IV stopniem raka jajnika, u której nie zaobserwowano
poprawy po 6 cyklach chemioterapii, 2 cykle trzytygodniowego leczenia kwercetyną
w dawce 420 mg/m2 obniżyły poziom markera CA125 z 290 do 55 jednostek [32].
Zaobserwowano również, że codzienne spożywanie min. 12 mg kwercetyny w diecie
znacząco obniża ryzyko wystąpienia raka żołądka [13]
Równolegle z obserwacjami o przeciwnowotworowym działaniu kwercetyny
pojawiły się doniesienia o jej aktywności karcinogennej [44, 51]. Badania
przeprowadzone na albinotycznym szczepie szczurów norweskich wykazały, że 406
dniowa dieta wzbogacona o 40 mg/kg kwercetyny spowodowała rozwój nowotworów
układu pokarmowego u 80% badanych zwierząt, natomiast u 20% osobników
zdiagnozowano nowotwory krwi. Jednak dodatkowe badanie przeprowadzone na
szczurach i chomikach nie potwierdziły tych obserwacji. Zwierzęta karmione przez
410-850 dni paszą z dodatkiem kwercetyny, w dawce 0,4–4 g na kg masy ciała, nie
zmieniały swojej wagi ani wielkości, a ryzyko pojawienia nowotworu było zbliżone do
grupy kontrolnej [32]. Podobne obserwacje poczyniono również u ludzi, gdzie pomimo
pojedynczych doniesień o karcinogennym działaniu kwercetyny, badania
epidemiologiczne nie wykazały powiązania pomiędzy spożywaniem tego flawonoidu
a zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwory [16, 64].
Jak wynika z badań in vitro, karcinogenne lub przeciwnowotworowe działanie
kwercetyny zależy od stężenia związku. Kwercetyna w dawce 50 µM jest w stanie
obniżyć ilość uszkodzeń DNA wywołanych stresem oksydacyjnym o 35-40%,
powodując jednak jednocześnie dodatkowe, niekorzystne uszkodzenia DNA [9].
W ludzkich komórkach raka płaskonabłonkowego SCC-25 kwercetyna, w stężeniu 110 µM, pobudzała wzrost i proliferację komórek, podczas gdy stężenie 100 µM
wyraźnie je hamowało [50]. W szczurzych komórkach raka wątroby H4IIIE, 10 µM
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stężenie kwercetyny chroniło komórki przed stresem oksydacyjnym i apoptozą,
natomiast 50 µM było dawką cytotoksyczną, powodowało fragmentację DNA,
aktywację kaspaz oraz w konsekwencji apoptozę [66]. Kolejnym przykładem może
być linia raka płuc A549, w której kwercetyna w stężeniu 1-20 µM pobudzała
proliferację komórek, podczas gdy 50-200 µM było stężeniem cytotoksycznym [52].
Istotnym zagadnieniem uwzględnianym w badaniach nad wykorzystaniem
kwercetyny w terapii przeciwnowotworowej jest jej selektywność w stosunku do
stransformowanych nowotworowo komórek. Badania przeprowadzone na hodowlach
fibroblastów skóry (HSF), dziąseł (HGF), miazgi (HPC), więzadeł przyzębia (HPLF)
oraz komórkach nerki małpiej GMK nie wykazały cytotoksycznego wpływu tego
flawonoidu na komórki prawidłowe [27, 50]. Istnieje też wiele doniesień
o protekcyjnym wpływie kwercetyny na neurony. Flawonoid ten chronił komórki
hipokampa przed uszkodzeniami pojawiającymi się w następstwie ischemii [10, 63].
Blokował również apoptozę dopaminergicznych neuronów śródmózgowia (DA)
wywołaną stresem oksydacyjnym [37]. Z drugiej strony pojawiły się doniesienia
o neurotoksycznym działaniu tego flawonoidu. In vitro, kwercetyna w stężeniu
powyżej 10 µM indukowała apoptozę oraz nekrozę w hodowli neuronów. Zmniejszała
również ilość dendrytów w komórkach [27, 59]. Należy jednak pamiętać, że badania
prowadzone in vitro nie oddają w pełni warunków panujących w żywym organizmie.
Dlatego też przypuszcza się, że in vivo stężenie kwercetyny w tkankach mózgu może
być niższe i mniej toksyczne [45]. Pierwszą przeszkodę w transporcie kwercetyny
z surowicy do mózgu stanowi bariera krew-mózg (BBB, ang. blood brain barier).
Wykorzystując modele in vitro naśladujące BBB oraz szczurzy model in situ Youdim
i wsp. [68] wykazali, że kwercetyna przechodzi przez tę barierę, jednak jej poziom
w móżdżku, hipokampie, podwzgórzu, korze, prążkowiu oraz wzgórkach górnych
pokrywy jest o wiele niższy niż w surowicy krwi. Dodatkowo zaobserwowano, że
kwercetyna jest substratem dla P-glikoproteiny (P-gp), będącej elementem systemu
usuwającego szkodliwe związki poza obręb komórek, zlokalizowanego m.in. w BBB
[10,68]. W obniżanie neurotoksyczności kwercetyny zaangażowane są też astrocyty,
które przekształcają ten związek w glutationowe koniugaty, np. 2’-glutationylkwercetynę, które są łagodne dla neuronów [62].

MOLEKULARNE MECHANIZMY DZIAŁANIA KWERCETYNY
Najczęściej opisywanymi mechanizmami przeciwnowotworowej aktywności
kwercetyny jest jej zdolność do blokowania proliferacji oraz indukcji
zaprogramowanej śmierci w stransformowanych nowotworowo komórkach (ryc. 2).
Blokowanie cyklu komórkowego w fazie G1 oraz G2/M pod wpływem tego

206

KWERCETYNA W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ

flawonoidu, zaobserwowano w komórkach białaczkowych oraz nowotworach żołądka
[29, 32]. Mechanizm tego procesu opiera się na zdolności kwercetyny do aktywacji
supresora transformacji nowotworowej  kinazy Chk2 (ang. checkpoint homolog
kinase 2), którego zadaniem jest blokowanie cyklu komórkowego. Towarzyszy temu
akumulacja białka p21, co prowadzi do obniżania fosforylacji białka Rb (ang.
Retinoblastoma), ograniczanie uwalniania czynnika transkrypcyjnego E2F1
i w konsekwencji zahamowanie ekspresji wielu białek cyklu komórkowego. Flawonoid
ten hamuje też ekspresję onkogenów akt1, erb 2, c myc [29, 50].

RYCINA2. Molekularne mechanizmy blokowania cyklu komórkowego oraz indukcji apoptozy pod
wpływem kwercetyny
FIGURE 2. Molecular mechanisms of cell cycle blocking and induction of apoptosis under influence of
quercetin

Inny mechanizm przeciwnowotworowej aktywności kwercetyny wiąże się ze
zdolnością tego związku do indukcji apoptozy, poprzez uruchamianie jej wewnętrznej,
mitochondrialnej ścieżki. Flawonoid ten obniża potencjał mitochondrialny, uwalnia
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cytochrom c z mitochondrium, inicjuje aktywację kaspaz 3, 7, 9 oraz powoduje rozpad
PARP (ang. poly (ADP-ribose) polymerase), co zaobserwowano w wielu liniach
nowotworowych, takich jak: białaczki HL-60 i Jurkat, raka jelita grubego Caco2, raka
płuc A549, raka trzustki BSp73AS i MiaPaCa-2, grasiczaka HPB, raka wątroby
HepG2 oraz raka piersi MCF-7 [8, 19, 47, 50]. W komórkach raka wątroby HepG2
związek ten dodatkowo indukował zaprogramowaną śmierć inaktywując czynnik
transkrypcyjny NF-kappa B [18].
Propapototyczna aktywność kwercetyny wiąże się też z hamowaniem ekspresji
białek szoku termicznego (Hsp, ang. Heat shock proteins), w szczególności Hsp72
i 27. Jest to grupa białek opiekuńczych zaangażowanych w ochronę komórek przed
zaprogramowaną śmiercią. Komórki nowotworowe charakteryzują się naturalną
nadekspresją tych białek, przez co stają się bardziej oporne na stosowaną w leczeniu
chemioterapię. Białka te zwiększają też inwazyjność nowotworu. Dlatego też,
obniżenie poziomu Hsp korzystnie uwrażliwia komórki nowotworowe na indukcję
apoptozy w trakcie leczenia cytostatykami [5, 15, 26, 28]. Mechanizm hamowania
ekspresji tych białek nie jest do końca poznany, przypuszczalnie odbywa się na
poziomie transkrypcji. Kwercetyna blokuje przyłączanie czynników transkrypcyjnych
HSF1 oraz HSF2 (ang. heat shock factor) do odpowiedniej sekwencji DNA  HSE
(ang. heat shock element), zlokalizowanej w rejonie promotora genu HSP. Według
innych doniesień, kwercetyna hamuje aktywację samego czynnika HSF w sposób
bezpośredni, przez blokowanie uzyskania prawidłowej konformacji oraz pośrednio,
przez hamowanie aktywności kinaz CK2 oraz CamKII, zaangażowanych
w fosforylację czynnika HSF. Flawonoid ten blokuje też bezpośrednie interakcje
pomiędzy HSE a innymi białkami [65].
Kolejną grupę białek, zarówno pro- jak i antyapoptotycznych, których ekspresja
jest modulowana przez kwercetynę, stanowi rodzina Bcl2. Co ciekawe, wpływ tego
flawonoidu na poziom syntezy tych białek zależy od rodzaju badanego nowotworu.
W komórkach raka płuc A549, związek ten podwyższał poziom proapoptotycznych
białek Bad i Bax oraz antyapoptotycznego białka Bcl-xl. Natomiast ekspresja
antyapoptotycznego Bcl-2 ulegała obniżeniu. W komórkach raka okrężnicy HT-29
oraz SW 480 inkubacja w obecności kwercetyny, w stężeniu 50 µM przez 72 h,
powodowała obniżenie poziomu Bcl-2, nie mając wpływu na poziom ekspresji białka
Bax. Wzrost poziomu Bax obserwowano natomiast w linii białaczkowej Jurkat T [6,
50].
Kinazy tyrozynowe są białkami związanymi z błoną komórkową. Stanowią
integralną część receptorów błonowych, które w komórkach przekazują sygnały
o wzroście i proliferacji do jądra komórkowego. W komórkach raka okrężnicy HT-29
kwercetyna hamowała ekspresję dwóch strukturalnie podobnych receptorów kinaz
tyrozynowych, mianowicie ErbB2 oraz ErbB3, należących do rodziny EGFR (ErbB,
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ang. epidermal growth factor receptor). W konsekwencji obserwowano zahamowanie
proliferacji komórek i apoptozę [30]. W niedrobnokomórkowym raku płuc kwercetyna
pobudzała ekspresję receptora DR (ang. death receptor), natomiast w gruczolakoraku
okrężnicy zmieniała rozmieszczenie DR4 (TRAIL R1, ang. TNF-related apoptosis
inducing ligand receptor) oraz DR5 (TRAIL-R2). Flawonoid ten inicjował też
apoptozę poprzez bezpośrednią aktywację liganda TRAIL [7, 48, 53]. Hamowanie
aktywności kinaz tyrozynowych obserwowano również in vivo u pacjentów z różnymi
typami nowotworów w zaawansowanym stadium, u których zastosowano terapię
kwercetyną (60-1700 mg/m2) [32].
Przeciwnowotworowa aktywność kwercetyny wiąże się też z jej zdolnością do
bezpośredniego wiązania z niektórymi receptorami. Wykazano, że związek ten jest
silnym antagonistą cytoplazmatycznego receptora AhR (ang. aryl hydrokarbon
receptor), będącego czynnikiem transkrypcyjnym, uaktywnianym pod wpływem
ligandów PAH (ang. polycyclic aromatic hydrocarbons) oraz HAH (ang. halogenated
aromatic hydrocarbons). Po aktywacji i translokacji do jądra komórkowego, AhR
reguluje ekspresję m.in. białek CYP1 (ang. cytochrome P450 family 1), które to z kolei
inicjują biotransformację PAH w kancerogenne metabolity, powodując transformację
nowotworową. Kwercetyna wiążąc się bezpośrednio z receptorem AhR hamuje jego
aktywację i tym samym AhR-zależną kancerogenezę [1, 14].
Kwercetyna jest też silnym agonistą receptorów estrogenowych ER α i  (ang.
estrogen receptor) oraz EBS typu II (ang. estrogen binding sites type II). Jako
fitoestrogen konkuruje z ich ligandami o miejsce wiązania. Uruchomienie tego
mechanizmu może mieć zarówno przeciwnowotworowe jak i karcinogenne
konsekwencje, co zależy od stężenia flawonoidu. W niskich stężeniach, poniżej 1 µM,
kwercetyna wiążąc się z receptorami ER, promuje rozwój i progresję nowotworów
zależnych od estrogenów. Towarzyszy temu wzrost ekspresji protoonkogenu c-fos,
będącego wczesnym efektem zmian nowotworowych w rakach gruczołu piersiowego
ER(+) oraz ER(-) [34]. W wyższych stężeniach kwercetyna dodatkowo aktywuje EBS
typ II, potocznie nazywanego receptorem bioflawonoidowym. Podwyższa poziom tego
receptora w komórkach a łącząc się z nim, hamuje wzrost nowotworów: piersi, jajnika,
okrężnicy, płuc i skóry [32, 56].
Kwercetyna, oprócz regulowania aktywności samych receptorów, wpływa również
na dalsze przekazywanie sygnałów od nich biegnących do innych organelli
komórkowych. Jedną z takich ścieżek, kontrolujących przebieg cyklu komórkowego
oraz proces apoptozy, której nadmierną aktywność zaobserwowano w większości
nowotworów, jest szlak Ras/MEK/ERK (Ras – ang. Ras protein, MEK – ang. mitogenactivated protein kinase, ERK – ang. extracellular signal-regulated kinase).
Kwercetyna, poprzez bezpośrednie wiązanie z kinazami RAF i MEK, ogranicza ich
zdolność do fosforylowania kolejnych białek, przez co blokuje dalsze przekazywanie
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sygnału proliferacyjnego [7, 19, 33]. Dodatkowo, związek ten hamuje ekspresję
onkogennego białka Ras w komórkach gruczolakoraka okrężnicy, prowadząc tym
samym do autofagii komórek nowotworowych [49].
Kwercetyna jest też inhibitorem wewnątrzkomórkowego szlaku PI3K/Akt/mTOR
(PI3K - ang. phosphoinositide 3-kinase, Akt/PKB – ang. protein kinase B, mTOR –
ang. mammalian target of rapamycin kinase). Taki mechanizm był przyczyną
ograniczenia proliferacji komórek raka piersi (linie HCC1937 oraz T47D) oraz raka
gruczołowo-torbielowatego gruczołów ślinowych [20, 60]. Kwercetyna nie miała
jednak wpływu na przebieg tej ścieżki w linii raka piersi MCF7 [34]. Niestety,
flawonoid ten blokuje wyżej wymieniony szlak również w neuronach, co jest jedną
z przyczyn neurotoksyczności [62].

KWERCETYNA W CHEMIOTERAPII
Chemioterapia to metoda systemowego leczenia nowotworów za pomocą leków
cytostatycznych. W terapii często wykorzystuje się kilka preparatów, które
zaaplikowane razem działają skuteczniej. Jest to tzw. terapia kombinowana, inaczej
złożona. Duże nadzieje w tej formie leczenia wiąże się z kwercetyną, która
w badaniach in vitro synergistycznie współdziała z cytostatykami w indukcji
zaprogramowanej śmierci komórek nowotworowych. Wiadomo, że niskie stężenie
kwercetyny może uszkadzać komórki nowotworowe, jednak w stopniu
niewystarczającym do zainicjowania apoptozy. Zwiększa to natomiast wrażliwość
komórek na stosowaną w dalszych etapach chemioterapię. Przykładem takiego
współdziałania może być terapia złożona, wykorzystująca białkowy ligand TRAIL
oraz kwercetynę. Liczne badania wykazały, że większość nowotworów złośliwych jest
opornych na indukcję apoptozy pod wpływem liganda. Włączenie tego flawonoidu do
terapii, synergistycznie zwiększało wrażliwość komórek nowotworowych na indukcję
apoptozy pod wpływem TRAIL [53, 55].
Wiele uwagi poświęca się współdziałaniu kwercetyny z cis-platyną, lekiem
stosowanym w leczeniu m.in. raka szyjki macicy. Zastosowanie obydwu leków,
znacznie skuteczniej indukowało apoptozę w komórkach raka krtani Hep2 oraz raka
szyjki macicy HeLa niż użycie pojedynczych związków. Mechanizm inicjowania
apoptozy przez te dwa związki opierał się na hamowaniu aktywności kinazy Akt,
uwalnianiu cytochromu c z mitochondrium, aktywacji kaspaz 3, 8 i 9, obniżeniu
poziomu Bcl2, Bcl-xl oraz białek szoku termicznego [26, 58]. W badaniach in vivo
przeprowadzonych na myszach, obydwa leki znacząco hamowały wzrost nowotworu
w porównaniu do zwierząt poddanych terapii pojedynczymi związkami. Dodatkowym
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atutem zastosowania kwercetyny w terapii, była ochrona prawidłowych komórek
kanalików nerkowych przed cytotoksycznym działaniem cis-platyny [32].
Innym przykładem dającym duże nadzieje na wykorzystanie kwercetyny
w chemioterapii złożonej są badania przeprowadzone w komórkach astrocytoma
MOGGCCM. Preinkubacja linii glejaka z tym flawonoidem zwiększała wrażliwość
komórek na indukcję zaprogramowanej śmierci pod wpływem Temodalu, leku
alkilującego stosowanego w terapii nowotworów mózgu. Co ciekawe, rodzaj
zaprogramowanej śmierci inicjowanej tymi dwoma związkami zależał od stężenia
kwercetyny. Inkubacja komórek astrocytomy z Temodalem oraz flawonoidem
w stężeniu 1-5 µM skutecznie indukowała autofagię, podczas gdy zastosowanie
wyższych stężeń naturalnego związku (ok. 30 µM) wywoływało apoptozę. Apoptoza
przebiegała droga mitochondrialną z udziałem kaspazy 3, czemu towarzyszyło
obniżenie potencjału mitochondrialnego, uwalnianie cytochromu c z mitochondrium
oraz obniżenie poziomu Hsp27 i 72. W procesie autofagii odnotowano obecność
markerowego białka LC3II [24, 25].
Uruchomienie wewnętrznej ścieżki apoptotycznej obserwowano też w komórkach
raka trzustki BSp73AS, w których kwercetyna potęgowała działanie Resveratrolu oraz
w białaczkowej linii MOLT-4 w połączeniu z kwasem elagowym [38].
W eliminowaniu komórek białaczki skuteczna okazała się tez terapia z udziałem
kwercetyny i busulfanu [32].
Kolejnym związkiem wykorzystywanym w terapii przeciwnowotworowej,
synergistycznie wspomaganym przez kwercetynę w indukcji apoptozy, jest
daunorubicyna, należąca do grupy antracyklin. W daunorubicyno opornych komórkach
raka trzustki EPP85-181, flawonoid ten hamował aktywność oraz ekspresję
P-glikoproteiny, białka odpowiedzialnego za występowanie zjawiska oporności
wielolekowej. W konsekwencji, badana linia stawała się bardziej wrażliwa na indukcję
apoptozy pod wpływem antybiotyku. Dodatkowym atutem tej terapii złożonej jest
zdolność kwercetyny do ochrony komórek prawidłowych przed śmiercią, co często
obserwowano po leczeniu samą daunorubicyną [2, 3, 39].
Flawonoid ten działał też synergistycznie z doxorubicyną, innym antybiotykiem
z grupy antracyklin, w hamowaniu proliferacji komórek raka piersi oraz
z tamoxifenem, w ograniczaniu angiogenezy tego nowotworu [12, 43].

PODSUMOWANIE
Kwercetyna dzięki swoim własnościom antyproliferacyjnym, antyoksydacyjnym
oraz proapoptotycznym jest bardzo atrakcyjnym, naturalnym związkiem chętnie
wykorzystywanym w badaniach nad stworzeniem skutecznej wspomagającej terapii
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przeciwnowotworowej. Dodatkowym atutem jest jej powszechna dostępność, szerokie
spektrum działania na poziomie molekularnym oraz protekcyjne działanie w stosunku
do wielu komórek prawidłowych. Jednak pojawiające się od czasu do czasu
doniesienia o jej karcinogennym działaniu oraz cytotoksyczności w stosunku do
neuronów zaburza obraz idealnego związku. Biorąc pod uwagę zależną od stężenia
dwoistość charakteru kwercetyny, dokładne poznanie mechanizmów działania tego
flawonoidu oraz jego wykorzystanie w terapii przeciwnowotworowej wymaga
dalszych badań laboratoryjnych, klinicznych oraz epidemiologicznych.
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