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biosyńthe§is, iunctioning, drugs.

Jest niewiele substancji, które wzbldzajątakie za-
interesowanie biologów jak prostaglandyny (PG). Pro-
staglandyny są substancjami zaklasyfikowanymi do
autakoidów czyli hormonów tkankowych razem z
tromboksanami, leukotrienami, histaminą serotoniną

HHl?Tii,"fir
PG są głównymi

przedstawicielami różny chrodzin zwlązkow pochod-

,,dwudzi e staki" lub eiko z ano idy-pro stano ldy ( zw iąz -

ki o 2O-węglowym łańcuchu nienasyconym), ponie-
waz kwasy tŁuszczowę będące ich prekursorami mają
w nazwie przedrostek - ęlkoza (zgodnie z nomenkla-
turą chemiczn} (3,I9). Znajfują się one we wszyst-
kich komórkach żyjących organizmu oraz w płynach
biologicznych. Poznano juz wiele funkcji prostaglan-
dyn i udokumentowano hipotezy dotyczące mechani-
zmów tch dziaŁania biologicznego 02, I4). Już ntę
tylko tysiące prac dotyczy tychważnych biologicznie
autakoidów, ale wydaje się poświęcone im tylko cza-
sopismo pod nazwą,,Prostaglandins". Ma w tym swoj
szczego|ny udział profesor Gryglewski, który był współ-
autorem stwierdzenta, że śctany tętnic generująz nad-
tlenków prostaglandyn substancję - zwanąwtedy pro-
staglandynąX
nicy trzewnej i
tek krwi. pózn
(3,4,17). Aktualnie uważa się, ze PG powodująauto-
inhibicję bądz autostymulację rożnych czynności ko-
mórkowych i to w powiązaniu ze stanem aktualnym
tkanki, narządu lub całego organizmu. Substancje te

ków leczniczych, takich jak kwas acetylsalicylowy i
inne ni e stero idowe leki o działanu pr zeciw zapalnym
(no s). Rola
bio tę" zbyt
gw bodżcę
flz1ologiczne i patologi czne.

Rys histotyczny

Około 60 lat temu (1930-1935) udowodniono, że
osocze nasienia mężczyzny zawlęra substancje pobu-
dzające skurcze mięśni gładkich izolowanego wycin-
ka macicy człowieka (7) oraz zmniejszalące ciśnienie
krwi. Substancje czynne nazwano autakoidami i iden-
tyfikowano je jako kwasy rozpuszczalne w lipidach.
Nazwę,,prostaglandyny" wprowadził do piśmiennic-
twa szwedzkiIauręat nagrody Nobla von Euler. Za-
niechane w czasie II wojny światowej badania prowa-
dził asystent von Eulera Bergstróm. Stwierdził on, że
podstawową jednostką w budowie PG jest 2O-węglo-
wy nienasycony kwas karboksylowy (3), Zpęcherzy-
ków nasiennych owcy wyizolował on dwie substan-
cje, które nazwałprostaglandynąE orazF. W 1963 r.

ten sam autor podał budowę przestrzennąPG. Począt-



kowo PG nazywano zgodnie z
budową ch emiczną a oznacza-
no je literami od A do F. W la-
tach 196017 0 opracowano me-
tody syntezy wielu PG na ska-
1ę przemysłową. Należy pod-
kre ślic szczegóInte fakt, że na-
śladując naturę nie tylko że
skopiowano naturalnego po-
chodzenia PG, ale też zsynte-
tyzowano analogiczn e związ-
ki o właściwościach odpowied-
ni ch, zwi ęk szaj ąc ich pr zy dat-
no ś ć terapeuĘ czną. Dotyczy to
zwŁaszcza P GF2.,, która odgry-
wa bardzo duzą rolę w zabu-
rzeniach reprodukcji u zwie-
r ząt l j est najpowszechni ej sto -

sowanym związkiem z grupy
PG w medycynie weterynaryj-
nej (1, 12,16). Ostatnie odkry-
ciamajązmieniac nacisk z PG
klasycznych (PGA - PGF) w
stronę nowych związkow ta-
kich jak cykliczne peroksyda-
zy PGG, i PGH,, prostacykli-
na, tromboksanA (TXA,), leu-
kotrieny i inne eikozanoidy (2,
5, 10, 15, 18,20).Zsyntetyzo-
wano np. PG znacznie trudniej
metabolizowane w organizmie
od PG pochodzenia nafuralne-
go.

Cyklooksygenazy
(cox-1, cox-z)

l
Cykliczne nadtlenki

(PGG2, PGH2)

Lipoksygenaza

^,- \-
Proslaglandyny Tromboksan A2

(PGD, PGE, PGF) (TxAz)
Prostacykl ina

(PGl2)

KWas prOstanoWy

.._-{._-'cootl

20
,l7 19

- cOOH/-v-\v/'\_/ Metabolizm

Enzymy\_A-,Ą-/\/
Kwas arachidonowy
(20 alomów węgla

4 wiązania podwójne)

Budowa plostag!andyn

Prostaglandyny występujące jako naturalne są nie-
nasyconymi kwasami tŁlszczowymi, zawierającymi w
cząsteczce 20 atomów węgla. Tworzą one pierścień
pięcioczłonowy, Pierścień podstawowy PG jest kwa-
sem prostanowym z pierścieniem cyklopentanowym
(,yc. 1).

Wazne biologicznie sądwie grupy PG nazywanych
prostaglandynami pierwotnymi typu E i F. Pierwotne
PG cechuje obecność grupy -OHprzy węglu w pozy-
cji 15 (C-15) orazwiązanie podwójne pomiędzy C-13
aC-I4. Pierwotne PG posłużyĘ do otrzymaniazwiąz-
ków wtórnych i w zalężności od modyfikacji budowy
ich pierścienia cyklopentanowego otrzymano prosta-
glandyny typu A, B, C, D, G oraz H. Prostaglandyny
PGG i PGH niektórzy zaliczajądo nowych związków
będących podobnymi klasycznym PG. Cyfra I,2,3
oznaczaliczbęwtązań w łańcuchu bocznym i wska-
zujenapochodzenie PG od określonego kwasu (1, 19).
Oznaczenie alfa- lub bęta- z kolei oznacza położenie
grupy hydroksylowej przy węglu w pozycji 9 (C-9).
BudowaPG zależy więc w istotnym stopniu odrodza-
ju prekursora, araczej od budowy nienasyconego kwa-
su tfuszczowego, z którego się wywodzą. Bowiem do

Ryc. 1. Drogi powstawania eikozanoidów-prostanoidów oraz budowa ich głównego pre-
kursora

pierścienia cyklopentanowego kwasu dołączone są
rożne grupy prostetyczne (podstawniki). Najpierw
nomenklaturę PG oparto o mozliwości ich ekstaho-
w ani a z mater iału b i o 1 o g i c zn e go . P r zyl<ład n o m enkl a-
tury PG podano w tab. 1.

Pro staglandyny biosynte ty czne są pocho dnymi 2 0-
-węglowych wielonienasyconych kwasów tłuszczo-
wych które zawierają3,4 lub 5 wtązańpodwójnych w
strukturze łańcuchowej (16). Kwasy te to: kwas
8, 1 1, 1 4-eikozatrienowy (kwas dihomo-gamma-linole-
nowy), kwas 5,8,11 ,I4-elkozatetraenowy (kwas arachi-
donowy) oraz kwas 5,8, 1 1, 14, 1 7 -elkozapentaenowy
(I9). Z tych podstawowych kwasów tłuszczowych
pochodzą PG zawierające w łańcuchu bocznym I,2
lub 3 wiązania podwójne, co oznacza dla uprzednio
opisanej klasyfikacji PG serie mono (PG1), di- (PGr)
bądź trl-enowe (PG,) (2 1 ).

Prostaglandyny w organizmie występująw niewiel-
kich stężeniach, gdyż w odróznieniu od innych auta-
koidów nie znajdują się, ani nie są magazynowane w
puli tkankowej. Uwalniane są ad hoc z odpowiednich
kwasów tłuszczowych będących ich prekursorami i
służą organizmowi w konkretnych sytuacjach. Cecha
ta decyduje o potrzebie szczególnie czułych metod
identyfi kacj i PG. Naj częściej sto s owanymi metodami



Tab. 1. Nazewrrictwo prostaglandyn na podstawie sposobu ich
ekstrakcji z materiału biologicznego

identyfikacji PG sąrnetody radioimmunologiczne (RIA),
Biologiczne metody identyfikacji oparle na wpływie
PG na mięśniówkę gładką są niezbyt precyzyjne (4).
W każdym razie pozwa\ająna ocenę jakościową PG
(rodzaj PG).

Biosynteza i metabolizm ptostag!andyn

W organizmach zyu,ych PG sąsyntetyzowane z20-
-węglow,vch nienasyconych krł,asów tłuszczorł,ych.
Syntetyzowane mogą być w róznych tkankach i na-
rządach, tuż po zadziaŁani,,l odpowiedniego bodźca
(ryc.2). Kwas arachidonowy, prekursor PG o2wtąza-
niach podwójnych w łańcuchu, wydaje się być najważ-
niejszym źródłem PG u gatunków ssaków wyższych.
Trienowe PG sąwazniejsze dlazwierząt morskich, a
kwas eikozapentaenowy jest głównie prekursorem
kwasów tłuszczowych. Wolne (wyzsze) kwasy tłusz-
czowe (WKT) uwalniane są z fosfolipidów błon ko-
mórkowych pod wpływem działania fosfolipazy A, a
mogąteżwchodzić w skład innych lipidów zlożonyćh.
takich jak np. triglicerydy. Aktywność fosfoilpazy A,
zw iękŚza s zóro ki z akr e s b o dź c ó w fizj o|o gi c zny c h. far-
makologicznych i patologicznych. W procesie inicjują-
cym uwalnianie kwasu arachidonowego mogą uczest-
n|czyc hormony, neurohormony i inne autakoidy (ki-
nina, angiotensyna) (9). Zarówno proste uderzenia
mechaniczne jak i uszkodzenie tkanek może zwięk-
szać aktywność fosfolipazy Ą z uwolnieniem kwasu
arachidonowego (13). W postaci wolnej WKT nie
występuj ą. Czynniki em determinuj ącym syntezę WKT
j e st do starc zanie ntezbę dnych kw a s ów tłuszc zowych.
Uwolnione nienasycone kwasy tŁttszczowe są meta-
bolizowane w pierwotne PG typu E oraz F w wyniku
dziaŁanta ko mp 1 ek su sy ntetazy p ro s ta g l an d y n znaj du-
jącego się w mikrosomach komórki. Szybki katabo-
lizm oksydacyjny kwasu arachidonowego odbywa się
na drodze dwóch różnych szlaków metabolicznych
ob ej muj ących cyklooksygenazę kwas ów tłus zczowych
oraz lipoksygenazę (ryc. 1 i 2). Z tym, że metabolizm
cyklooksygenazowy kat alizuje przekształcenie do głów-

pG ekstrahowane z tkanek eterem

DnE

Produkt wtólny olrzymany p0

ekstrakcji kwasem (acid)

Plodukt wlórny otrzymany p0

ekstrakcji chemicznej

nych PG, a pod wpĘrvemkatalizy przezllpoksygęnazy
kwas arachidonowy ul ega przekształceniom do kwasów
hydroperoksyarachidonowego (HPETE), kwasu hy-
droksyarachidonowego (HETE), leukotrienów (LTA.,
LTB,, LTC,). Ten ostatni jest wolno reagującą sub-
staniją anafilaktoidalną zwaną SRS (slow reacting
sub stance of anaphylaxis). I1o ści uwalnianych r odza-
jów PG naturalnych w róznych miejscach organizmu
są różne. W nerkach np. uwalnia się od 22 do 47%
PGE2 i od 5 do ]}ńPGF2", Ztych PG na drodze meta-
bolizmuenzymatyczne§óbądźnleenzymatycznejhy-
dratacji syntetyzuje się PGA, zkt&ej w wyniku dzia-
łani a gatunkowo specyficznych izomeraz syntetyzo -
wane są PGC oraz PGB. Izomeraza osocza kotów,
psów, królików oraz świni metaboiizuje PGA, do PGB,.
Na ryc. 1 przedstawiono schemat syntezy PG.

Naturalne PG, w miejscu syntezy ulegają natych-
miastowej metaboltzacji do produktów nieczynnych
biologicznie. Ten natychmiastowy rozkład PG w miej-
scu syntezy zapobiega przedich działaniem ogólnyrn,
na inne rodzaje tkanek tnarządow,aograniczaich efek-
ty do działania miejscowego (lokalnego). Stąd też ich
nazwa,,hotmony tkankowe" albo autakoidy.

Plostagiandyny dostające się do krążenia ogólnego
są metabolizowane głównie w wątrobie i płucach. W
tych drł,óch naruądach stwierdzono najsilniejsze po-
budzenie aktywności enzymów rozkładĄących PG. Po
jednorazowej filtracji la, płucach ulega rozkładowi
około 95oo PCE , PGE, oraz PGF, . Obliczono. że w
plucach rozkladd się 80oo ogolnej''puli tych PG. Pro-
staglandyny typu A sąmetabolizowane wolniej i tylko
w wątrobie. Po jednorazawympasażu wątroba elimi-
nuje od 55 do 90% PGA' i PGA,. W metabolizmie PG
ucze stniczą głównie 1 5 -PG- dehy dr o genaza or az L,I3 -

-PG-redukt aza. 7 5 -P G dehydrogen aza utlęniaPG przy
węglu 15 (C-1 5),związków posiadających grupę -OH
w pozycji alfa. Nie rozkłada ona zwtęków o grupie
-OH w pozycjlbeta, czyli izomerów PG. Cechę tę wy-
korzy stano praktyczni e syntetyzuj ąc P G z p ołożeni em
grupy -OH w pozycjlbeta,przez co zwtązkltakotrzy-
mane są mniej podatne na dztałanie destrukcyjne en-
zym:u. Opracowując syntetyczne leki o działaniu PG
dąży się do tego by przedłużyć im okres biolo glcznę-
go półtrwania (t,,r) w organizmte. Zmięnia się tak bu-
dowę PG.aby zachowały one aktywność biologiczną
pr.zy zmnlejszonej podatności na katalityczne działa-
nle enzymu.

Polekowe hamowanie syntezy plostaglandyn

Udowo dnio no, że przydatno ś c \ecznicza wi elu sub -

stancji z dlżej grupy tzw. niesteroidowych leków prze-
ciwzapalnych (NSAID's), takich jak leki przeciwza-
palne i przeciwgorączkowe polega na hamowaniu
przez nie biosyntezy PG.Ich działanie mieści się w
górnej części kaskady syntezy PG, bowiem napozio-
mie aktywności metabolicznej cyklooksygenazy II
(ryc.2). Hamując aktylvność cyklooksygęnazy II kwas
acetylsalicylowy (popularna aspiryna) np. zapobiega
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przększtaŁcaniu kwasu arachidonowe go w nadtlenki
PGG2 i PGH2. Tak więc syntezanadtlenków jako sub-
stancji pośreĆlnich w szlaku metabolicznym PG zosta-
je znacznte opoźniona (i8, 19, 20,2I). Na tym też
polega przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i - w pew-
nym zakresie przeciwbólowe działanie innych NSA-
ID's (salicylany, indom etacyna, fenylbutazon, naprok-
sen, fluniksyna czy kwas meklofenamowy - 8-13).
Należy podkreślić, że niepożądanę działania NSAID's
za\eżąr ow ni e ż o d hamo w ania przez nie b i o synte zy P G.
Leki aspirynopodobne nie wpĘwająna szlaki meta-
b o liczne lip oksy gen azy, ęnzy Inu b iorące go udział w
innych szlakach metabolicznych kwasu arachidono-
wego. Kwas aceĘlsalicyloury np. hamuje procesy oksy-
dacji niezbędnie konieczne do syntezy PG, Fenylbu-
tazonz kolei hamuje cyklizowanie wewnętrzne. Nad-
to, leki przeciw gorąc zkowe dztałaj ąlszczelniaj ąco na
lizosomy. Również hydrokortyzon, będący lekiem
przealwzapalnym z grupy glikokortykoidów lszczęI-
nia błonę lizosomów iprzez to zapobiega uwalnianiu
fosfolipazy A, która decyduje o dostarczeniu substra-
tu dla syntezy PG (ż2). Nasila on syntezę białkowego
inhibitora aktyłvności tego enzymu opóźniając w ten
sposób uwalnianie kwasu arachidonowego z fosfoli-
pidów komórkowych.

Niektóre analogi kwasów tłuszczowych pochodze-
nia naturalnego, takie j ak kwas 5, 8, 1 1, 1 4- e ikozatetr a-

enowy, hamująsyntezę PG nazasadzię substratu kom-
petycyjnego ffałszywego prekursora (1, 8, 20)].

Mechanizm działania prostag!andyn

stwie depolaryzacji błony komórkowej jaką one po-
wodują. Zmtany w metaboiizmie komórkowym wap-
nia miały teżbyć podstawąinnych działań, wtórnych
do zmianw aktywności różnych enzymów. Złożoność
b io lo giczny ch dztałan e iko z anoi dów j e st e gzemp lifi -
kacj ą zło żon o ś c i budowy re c eptorów P G i zw tązany ch
z nią mechan:rzmow przekazywantabodźców. Z nię-
któ st układ: Biał-
ko , podczas gdy
ukł Ca2* jestzwią-
zany z innymi typami receptorów (11),

Gryglewski i wsp. (4) stwierdztli, żę pły,tki krwi
mogąprzekazyw naczyi,
w ktorej powstaj tej oka-
zji stwierdzono, e meta-
bolizm eikozanoidów jest typem metabolizmu trans-
komórkowego czyli przekazywanego z jednego do in-
nego rodzaju komórek. Ten transkomórkowy system
powstawania PGI, zapobtegawewnątrznaczyniowemu
formowaniu się iabzepów w warunkach fizjologicz-
nych. Transkomorkowa biosynteza PGI, ptzez ściany
tętnic nasila się, gdy jest hamowana synteza TXA, w
pĘtkach krui i to zarówno u ludzi jak i u zwterząt
doświadczalnych (4, 6, I7).
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