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Summary

Lipoate is a neutra| form of lipoic acid called 6.8-dithiooctic acid (1.2-dithiolate-valeric acid). Lipoate
possesses antidiabetic, antiatherogenic, cytoprotective and diuretic properties. Regarding the metabolism, it
accelerates glucose oxidation, glycogen accretion, and reduces whole blood lipid concentration. Additionally,
being a powerfu| antioxidant (its redox potential equals -0.32 V) lipoic acid prevents oxidation of vitamin C
and glutathion (GSH) and also provides protection against the possibility of antioxidant deficiency. Lipoate
increases resistance to physical exhaustion and inte|lectual challenges. It is clear from the current collected
literature data that lipoic acid is one of the most potent antioxidants, playing a crucial role in prophylaxis
against insulin resistance. This article is a review paper intended to outline molecular mechanisms describing
how lipoic acid acts on cells and how it prevents the consequences of oxidative stress-mediated lower sensi-
tiviĘ to insulin.It also dea|s with the issue of possible practical approaches for increasing the use of lipoate in
animal feeding.
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Pochodzenie i właściwości liponianu
Liponian jest obojętną w odczynie formą kwasu lipo-

nowego o nazwie chemicznej: kwas 6,S-ditiooktanowy
(1,2-ditiolano-3-walerianowy). W komórkach, przede
wszystkim w mitochondriutn, w zależności od przewagi
jednej ze stron równowagi prooksydacyjno-antyoksy-
dacyjnej l<was liponowy występuje w formie utlenionej
jako kwas liponowy (LA) lub zredul<owanej jako kwas
dihydroliponowy (DHLA). Po raz pierwszy funkcje
kwasu liponowego zostały poznaneprzy okazji odkrycia
tej drobnocząsteczkowej substancji przez Reeda (22).
DHLA okazał się kofaktorem transacetylazy dihydroli-
ponowej (transferazy bursztynianowej), tedukując sub-
strat, który podlega acylowaniu w przebiegu oksydacyj-
nej dekarboksylacji alfa-ketokwasów, np. przemianie
kwasu pirogronowego do C02 i H2O katalizowanejprzez
dehydrogenazę pirogronianową (PDH) lub przemianie
kwasu a-keto glutarowe go katalizowan ej pr zez dehydro-
genazę a -keto glutaranu. Obydwa pro cesy zachod ząw mi -
tochondrium, ale dzięki dwóm funkcyjnym grupom SH
DHLA bięrze równiez udział w plocesach detoksykacji
na drodze redukcji. LA posiada właściwości przeciwcu-
krzycowe, przeciwmia żdży cow e, cytoprotekcyj ne i mo-
czopędne. W odniesieniu do pTzemlan pośrednich przy-
spiesza utlenianie glukozy, zwiększa zapasy glikogenu
w waJrobie, obniża stęzenie lipidów we krwi. Dodatko-
wo, dzi ęki silnym właściwościom przeciwutleniaj ącym

(potencjał redoks równy 0,32 V) kwas liponowy zapo-
biega utlenianiu witaminy C i glutationu (GSH), atakże
chroni przed szkodliwyrni następstwami deficytu anty-
oksydantów. Liponian zw iększa takze wydolność wysił-
kowąi psychiczną. Dzięki wymienionym właściwościom
LA podwyższa ilość zredukowanego glutationu w ery-
trocytach i/lub limfocytach. DHLA bl,erze ponadto udzjał
w redukowaniu cystyny do cysteiny, dzięki czemu jest
ona lepiej wykorzystyw ana przęz komórki. Zwiększony
poziom cysteiny, głównego substratu w syntezie GSH
aktywuj e enzym - syntazę gamma-glutamylocysteinową
(gamma-glytamylcysteine ligase, GCL) (1I). Z doświad-
czeń in vitro przeprowadzonych przez Busse i wsp. (4)
wynika, ze w komórkach czerniaka LA zwtększa synte-
zę glutationu o 30-10oń, natomiast w tkance pfuc myszy
o 50%. Ci sami altorzy wykazali, ze w badaniach prze-
prowadzonych na myszach napromienianych śmiertelną
dawką promieniowania jonizującego (5-8 Gy) zastoso-
wanie liponianu w dawce dobowej równej 16 mg/kg m.c.
spowodowało przeży cie 5 0% populacj i.

Rozróżnia się dwa izomery optyczne kwasu lipono-
wego: R(+)-LA prawoskrętny oraz S(-)-LA czyli lewo-
skrętny stereoizomer. Dla kazdej z izoform istnieją inne
enzy my odpowiedzi alne za przemianę LA do DHLA. D la
R(+)-LA j est nią mitochondrialna debydrogenaza NADH
zależna od amidu kwasu dihydroliponowego, natomiast
w przypadku S(-)-LA jest nią reduktaza NADPH zależ-
na od GSH. W komorkach serca, nerek i mózgl szczl-
rów większą aktywność wykazuje mitochondrialna de-
hydrogenaza NADH zależna od amidu LA. Natomiast")Praca dofinansowana w tamach grantu KBN Nr 3 PO6T 0l3 25



w przypadku wątroby aktywność obydwu enzymów jest
porównywalna. Z kolei z powodu braku mitochondriów
w erytrocytach większą aktywność wykazuje rcdlktaza
NADPH zalężna od GSH. LA chroni erytrocyty przed
hemoliząi utlenianiem hemoglobiny przy zagrożeniu stre-
sem oksydacyjnym wywołanym doświadczalnie z lży-
ciem AAPH (2,2'-azobts 2 amidynopropan), azozwiąz-
ku powszechnie użyłvanego w doświadczalnictwie do ge-
nerowania rodnika nadtlenkowego (5). W komórkach
kwas liponowy ulega szybkiej przemianie do kwasu di-
hydroliponowego i w takiej formie moze byc magazyno-
Wany.

Antydiabetogenne właściwości l iponianu

Zbadań przeprowadzonych w ostatnich latach wyni-
ka, że LA jako jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy
odgrywa istotnąrolę w zapobieganiu skutkom oporności
na insulinę. Zbadańprzeprowadzonychprzez Bitar i wsp,
(3) na szczlrach rasy Goto-Kakizaki (szczlry z genę-

Ęcznie uwarunkowanąclkrzycątypu 2) wynika, że chro-
nicznę podawanie LA w iniekcjach dootrzewnowych
w dawce dziennej l00 mg/kg m.c. poprawia metabolizm
glukozy, zapobiega utlenianiu białek, w tym białek uczest-
niczących w torze przekażnictwa insulinowego: kinazy
białkowej B (PKB) oraz 3-kinazy fosfatydyloinozytolu
(PI-3K). Dodatkowo u szczurów z wlrvołaną doświad-
czalnte cukrzycąpodawanie 100 mg/kg m,c. LA na dobę
zmniejszyło skutki peroksydacji lipidow w osoczu (28),
Z ostatnich badań wynika, ze liponian zapobiegaponad-
to powstawaniu oĘłości poprzez tłumienie aktywności
podwzgorzowej kinazy zależnej od AMP (AMP-activa-
ted protein kinase, AMPK). Zahamowanie aktywności
AMPK w neuronach ośrodkowego układu nerwowego
(OLIN) prowadzi do zmniejszenia pobierania pokarmu,
atak:że do przyspieszenia przemiany ogólnej (l4). Za-
stosowanie LA w dawce dziennej 30 mglkg m.c. zwięk-
szało o 45% dokomórkowy transport glukozy, a także
wpłynęło dodatnio na aktywność toru przekażnictwain-
sulinowego, zwiększając nawet o 3I7oń przyłączanie do
białka dokujapego IRS-l podjednostki regulatorowej p85
należagej do PI-3K u szczurów otyłych i diabetycznych
rasy OZR (obese zucker rats) (24). ZkolęikinazabiŃ-
kowa C (PKC) powoduje fosforylację receptora insuli-
nowego lub jego substratów, tj. IRS-1 przy domenach
serynowych, hamujap transdukcję sygnału od receptora
(10). LA dzięki właściwościom antyoksydacyjnym wpły-
wahamująco na aktywnośó PKC, w szczególności cPKC
P I (ż).Inkubacja izolowanych mięśni zLAprowadziła
do zmniejszenia nawet o 50%o syntezy glikogenu, ale, co
należy uznac za zaskaklj ąa ę, pr zy a zyni ała s i ę j e dno c ze ś -
nie do podwyższenia poziomu reaktywnych form tlenu
(RFT). Pomimo podobnych skutków w odniesieniu do
homeostazy glukozy, LA wykorzystuje inne mechaniz-
my molekularne regulacji metabolicznejniż insulina (8).
W badaniach na izolowanym mięśniu płaszczkowatym
szczllra, sześódziesięciominutowa inkubacj a z liponianem
w przeciwieństwie do insuliny zwiększyła utlenianie glu-
kozy, natomiast zahamowała syntezę glikogenu. Zkolei
w adipocytach linii 3T3-L1 liponian stymulował doko-
morkowy transpoń glukozy, powodując najpierw zwięk-
szenie wewnaJrzkomórkowego stęzenia RFT. RF! ha-

mujap fosfatazy tyrozynowe,przyczynlły się do autofos-
forylacj i podj ednostki beta receptora insulinowe go ( 1 7).
Badania przeprowadzone wcześniej przez Rudich i wsp.
(23) wskazuj ąna zupełnie inny mechanizm wspomaga-
jącego insulinę działania liponianu w komórkach 3T3-
-L1. Zastosowanie preinkubacji z liponianem przed wy-
wołaniem stresu oksydacyjnego w komórkach 3T3-L1
umożliwiło insulinie aktywacjęPKB, a za jej pośrednic-
twem przyspieszenie translokacji GLUT4. HrO, groma-
dzapy się po d wpływem zasto s owanej oksydazy gluko zy
hamował wcze śniej akĘwacj ę PKB i aktywno ść GLUT4.

Analogicznie, z najnowszych badah ptzeprowadzo-
nych na szczurach z alkrzycąi towarzyszapym jej stre-
sem oksydacyjnym wynika, że liponian swoje dziŃanie
antydiabetyczne w odniesieniu do kinaz PI-3K i PKB
zaw dzięcza przede wszystkim silnemu efektowi przeciw-
utleniającemu (3). Zastosowanie liponianu przez I0 dni
w iniekcjach dootrzewnowych w dawce dobowej 30 mg/
/kg m.c. radykalnie zredukowało hiperglikemię obecną
tlszczlrlw z clkrzycą insulinozalezną wywołaną do-
świadczalnie zlżyctem streptozotocyny (13). W mięś-
niach szkieletowych, np. mięśniu brzuchatym łydki, li-
ponian dodatkowo podwyższył poziom białka transpor-
tujapego glukozę GLUT-4 i na tej samej drodze zwięk-
szył dokomórkowy transport glukozy w mięśniu płaszcz-
kowatym. Równiez doświadczenia przeprowadzone na
cięzarnych samicach szczlrów z indukowaną cukrzycą
dowiodły, że codzienny dodatek LA w dawce 30 mg/kg
m, c. zmniej szał uszko d zenia pło dów ot az p oronienia wy-
wołane przez getotoksyczne działanię stresu oksydacyj-
nego towarzyszapego cukrzycy (3 1 ).

Obecnie wiadomo, ze oporność na insulinę, atakże
zablrzeniaprzemiany pośredniej glukozy i kwasów thrsz-
czowych prowadządo formowania się w organizmie en-
dogennych aldehydów (EA). EA, przyłączając się do
kanałów wapniowych w komórl<ach mięśni gładkich
naczyń krwionośnych, powoduj ą zwiększenie wewnątrz-
cytoplazma!/cznego stęzenia Ca2*, co prowadzi do wzros-
tu ciśnienia tętniczego krwi. Dodanie kwasu liponowego
w dawce dobowej 500 mg/kg m.c. do diety szczurów
SFRs (spontaneously hyperlensive rats) obniżyło w spo-
sób istotny średnie ciśnienie tętnicze u tych zwierza!,
a także zmniejszyło wewnątrzkomórkowe stęzenie Ca2*
oraz stężenie EA w komórkach mięśni gładkich naczyń
klwi o no ś ny ch (ż9) . LA c hroni takżę b i ałka pr z e d glika-
cj ą i formowaniem s ię zaawansowanych pro duktów koń-
cowych glikacji i peroksydacji (advanced glycation end
products, AGE), które powstają podczas długotrwałej
hiperglikemii (ż7). Według El Midaoui (9), opornośó na
insulinę oraz hiperglikemia powodują razęm obnizenie
stęzenia antyoksydantów, w tym aktywności dysmutazy
ponadtlenkowej (SOD) w mięśniach gładkich naczyh
klwionośnych,przyczyniając sięw ten sposob do nagro-
madzenia w komórkach anionorodnika ponadtlenkowe-
go (O,. ). Równocześnie dochodzi do obnizenia aktyw-
ności konstytutywnej formy syntazy tlenku azotu (eNOS).
Upośledzeniewytwarzania tlenku azotu (NO') ,który roz-
szerza naczynia krwionośne, moze być przy czynąpowsta-
wania nadciśnienia tętni czego. LA zapobiega ponadto po-
wstawaniu O,. w mitochondriach kardiomiocytów -
procesowi naŚilającemu się podczas hiperglikemii (16).



W komórkach śródbłonk a naczyń klwiono śnych lip onian
usprawnia pr zeksztńcanie kwasu dehydroaskorbinowe -
go (DHA) do askorbinianu (AA), a także bterze ldział
w eliminacji rodnika askorbylowego (AR) przezreduk-
cję do AA (12).

Naj skuteczn iejsze działanie cytoprotekcyjne na komór-
ki wątroby wykazuje LA zastosowany doustnie w dawce
dziennej równej 100 mg/kg m.c. Po zastosowaniu rrry-
mienionej dawki LA zaobserwowano podwyzszenie stę-
zenia GSH, witamin C i E w osoczu kffii (20). Badania
przeprowadzonę przez Muller i wsp. (18) dowodzą, że
molekularny mechanizm ochronnego działania LA na
komórki wątroby po wywołanym doświadczalnie epizo-
dzie niedokrwienia i następczej reperfuzji polega na
zwiększeniu akĘwności PI-3K i PKB. Pomimo żewzrost
aktywności PKB pod wpływem LA nie miał wpĘvłr na
odsetek komórek apoptoĘcznych zaobserwowano wy-
rażnąpoprawę mikrostruktury komórek w obrazie histo-
logicznym tego narządu.

Tiazolidinediony są pochodnymi LA i stosowane są
głównie jako leki uwrazliwiające tkanki na insulinę
w przypadku cukrzycy typu 2. Z badah przeprow adzo-
nychprzez Venkatraman i wsp. (30) wynika, ze leki syn-
tetyczne opracowane nabazię LA wykazują aktywność
ligandów czynników transkrypcyjnych PPAR-r i -y
(peroxisome proliferator-activated receptors). O szcze-
gólnych antydiabetogennych właściwościach ligandów
PPAR, np. wielonienasyconych kwasach tfuszczowych
n-3 i n-6, pisano wcześniej (19). Wydaje się, że przy-
najmniej część z poządanych antydiabetogennych właś-
ciwości LA i jego pochodnych z grupy tiazolidinedio-
nów wynika z genomowego oddziaływania uaktywnio-
nychprzez nie PPAR.

Silny antyoksydant, jakim jest LA, potrafi zapobiegać
śmierci komórek wyrvołanej przez stres oksydacyjny. LA
chroni komórki, chelatując jony żelaza, przez co w lizo-
somach nie zachodzi reakcja Fentona, nie powstaje rod-
nik hydroksylowy i nie dochodzi do peroksydacji lipi-
dów błony lizosomów, uwolnienia katepsyn i autofagii
(2I). LA chroni takze DNA przed uszkodzeniami wy-
wołanymi przezt|en singletowy (7), chociaż nie stwier-
dzono różnic w stęzeniu 8-oksyguaniny (markera uszko-
dzeń DNA) kiedy uzyto równocześnie donatora tlenu sin-
gletowego (NDPO2) i LA. W świetle ostatnich badań,
liponian mogłby znaleźc zastosowanie w minimalizowa-
niu niepoządanych skutków chemioterapii przeciwnowo-
tworowej. W przypadku cyklofosfamidu (CP), leku z gru-
py cytostatyków j ego cytotoksycznośc wynika z uszka-
dzania przez rcdnlk nadtlenkowy genomowego DNA.
U samców szczLlrow, u których liponian zastosowano
przed użyciem CP nie doszło do peroksydacji lipidów
i upośledzenia ochrony antyoksydacyjnej w tkancejądeą
pomimo ze jest ona szczegolnie wrazliwa na genotok-
syczne skutki chemioterapii (25).

Hamowanie plocesów statzenia plzez !iponian

W przebiegu starzenia się LA zapobiega powstawaniu
i odkładaniu się lipofuscyny w mózgowiu i usprawnia
dztaŁanie o środkowe go układu nerwowe go . Zw ieJ<sza
ponadto aktywność enzymu XIP-azy Na*/K* w neuro-
nach, poprawiając pobudliwość komórek (1). U starzę-

jących się osobników suplementacja diety kwasem lipo-
nowym podwyższa stężenie cysteiny w tkankach , a co za
Ęmidzie,przyczynia się do zwiększenia puli GSH i pod-
wyższeniawskaźnika GSH : GSSG przez co odwróce-
niu ulega niekorzystna tendencja do zmniejszania się wraz
z wiekiem poziomu zredukowanego glutationu w tkan-
kach, takich jak mózg i serce. Liponian za pośrednic-
twem cysteiny podwyższa aktywność syntazy GCL,
enzymu decydującemu o poziomie GSH, którego aktyrv-
ność obniza się z wiekiem. Ponieważ potencjał antyok-
sydacyjny komórki w zasadniczy sposób zależy od po-
ziomu GSH, a enzymem limitującym podaż GSH jest
GCL, postanowiono poznać mechanizm regulacji ukła-
du nadzorującego aktywność genu kodującego enzym.
Czynrrikiem transkr"ypcyj nym nadzoruj ącym gen j est Nrf2
(nuclear factor erythroid-related factor 2), a jego poziom
i aktywnośó transkrypcyjna wzrastają pod wpłyłvem li-
ponlanu.

Powszechnie wiadomo, ze procesom starzenia to-
w ar zy szy zwiększenie aktywno ś ci transkryp cyj ne go
czynnlkajądrowego kappa B (nuclear factor kappa B,
NF-rcB), który stymuluje syntezę cytokin prozapalnych
i białka adhezyjnego ICAM-1. Nadmierna aktywnośó
NF-rcB powoduje nieswoistą reakcję zapalną o zasięgu
ogólnym, arozwljajapa się nadmiema aktywnośc układu
immunologicznego i obronnego indukują wspólnie nie-
pożądane reakcj e metaboliczne. Cytokiny prozapalne
(IL-LB, interferon-y i TNF-a) obecne w nadmiarze wy-
wołują w komórkach stres oksydacyjny, oporność na in-
sulinę, sprzyjają mutagenezie i kancerogenezie. Zasto-
sowanie LA w hodowli komórek MonoMac6 (human
monocytic cell line) zmniejszyło poziom ICAM-1 i zre-
dukowało aktywność NF-rcB indukowaną przez TNF-a
(15). Liponian oddziaływał na poziomie genomowym,
co oznacza, że ten antyoksydant można lznać za sku-
tecznego negatywnego modulatora aktywności transkryp-
cyjnej NF-rcB, Procesy starzenia charakteryzuje ponadto
stopniowa i postępujapa dysfunkcja mitochondriów, która
manifesĘe się niewydajnym wytwarzanięm ATP wyni-
kajapym z,,przecieku" RFT, przedewszystkim Oż, . któ-

ry w warunkach prawidłowych podlegałby pełnej reduk-
cji do HrO. RFT wzkadzająważne życiowo molekuĘ
upośledĄap życiowe funkcje komórek, a cĄproces ule-
ga przyspieszęnillzpowodu pogarszającego się stanu an-
tyoksydacyjnego organizmu, Suplementacja pokafinowa
liponianem obntżyŁa peroksydacj ę lipidów, zmniejszyła
stęzenie utlenionego glutationu (GSSG), natomiast pod-
niosła poziom GSH, witamin C i E w nerkach i waJrobie
starych szczur1w. Dodatkowo, co wydaje się szczegól-
nie wazne, w wymienionych narządach wzrosła aktyw-
ność enzymów mitochondrialnych. Cytokiny prozapalne
przyspieszają efekty starzenia, m.in. powodując nadeks-
presję indukowalnej syntazy tlenku azofu (iNOS) w tkan-
kach. iNOS katallzuje wytwarzanie NO' w stęzeniach
toksycznych dla komórek,przyczyniając się do przyspie-
szenia procesów degeneracji tkanek. I w tym przypadku
liponian okazał się skutecznym inhibitorem ekspresji
iNOS w makrofagach linii RAW 264.7 (6), Podobnie jak
juz pisano wcześniej, mechanizm protekcyjnego działa-
nia liponianu wynikał z hamowania aktywności czynni-
ka NF-rcB, nie dopuszczając do aktywacji genu inos.



Aplikacje żywieniowe i dietetyczne
Spośród róznych właściwości liponianu i dihydrolipo-

nianu na uwagę zasługują hydrofilność i lipofilnośc za-
Tazem. ()znacza to, że zarówno LA, jak i DHLA roz-
puszczają się w wodzie, jak t w tŁaszczach. To z kolei
ułatwia wykorzystanie LłDHLA w doświadczalnictwie,
umozliwiając stosowanie parenteralne (iniekcje do-
otrzewnowe roztworów olejowych), jak i podawanie oby-
dwu substancjt z pokatmem. Ten ostatni sposób suple-
mentacj i znalazł r ów ni eż pr akty czne z as to s ow ani e w fo r-
mułowaniu i wytwarzaniu komercyjnych pokarmów
opóżniających efekty starzenia, a przeznaczonych dla
zw ier ząt tow ar zy szący c h. L ip oni an c zęka na ko l ej ne z a -

stosowania w zywieniu i dietetyce, przy czym wydaje
się, ze szcze góInie po ządane byłoby j e go użyc ie j ako sup-
lementu w diecie przęznaczonej dla zwierząt chorych na
cukrzycę. W tym ostatnim przypadku przeciwcukrzyco-
wę dziaŁanie liponianu moze wymagac zredllkowania
dawek insuliny stosowanych w leczeniu zwierzal z cu-
kr zy cą insulino zale żną (typ I). P amiętać j ednak należy,
że nie wiemy jeszcze wszystkiego o możliwych interak-
cjach liponianu na drodze od podania do wywołania bio-
logicznego efektu. To ostatnie zagadnienie wymaga do-
datkowych, starannie przeprowadzonych badań, pamię-
taó bowiem należy, że w natlralnych warunkach lipo-
nian działa lokalnie na terenie mitochondrium i prawdo-
podobnie efekty genomowe i pozagenomowe mają cha-
rakter fenomenu farmakologicznego. To z kolei oznacza,
ze modulacj a aktywności czynników transkrypcyjnych,
takich jak PPAR, Nrż czy NF-rcB nie zawsze przynieść
musi pożajane skutki dla zdrowia. Nie wiadomonaprzy-
I<ł,ad, .czy liponian potrafi aktywować PPAR-a i inne nie-
wymienione w pracy czynniki transkrypcyjne , które mają
negatywny wpływ na wydolność układów antyoksyda-
cyjnych. Ponadto, w przeciwieństwie do PPAR-7 ligandy
PPAR-a obniżają wrazliwość tkanek na insulinę (26).
W świętle zebranych informacji taki scenariusz nie wy-
daje się jednak prawdopodobny, albowiem znakomita
większość doniesień potwierdza wysoką skuteczność che-
moprotekcyjną i wydaj nośó antyoksydacyj ną liponi anu.
Najbardziej przekonuj ących danych przemawiający ch za
korzystnym wpływem liponianu na czynnośc komórek
i tkanek dostarczyĘ badania nazwierzętach, w tym pra-
ce dotyczące OUN. Podawanie z pokarmem LA starym
szczuromprzez 14 dni zwiększyło poziom białek i kwa-
sow nukleinowych oraz potencjał antyoksydacyjny neu-
ronów. Liponian bardzo skutecznie chronił inne antyok-
sydanty przed utlenieniem i eliminacja, co nabiera szcze-
gólnego znaczenia lzwierza! narażonych na szkorbut
(deficyt witaminy C) lub narażonychna silny stres oksy-
dacyjny (septicemia, cul<rzy ca, napromienienie, chemio-
terapia). Lip oni an b at dzo wydaj nie pr zy wr ac ał potencj ał
antyoksydacyjny u szczlrów z cukrzycąwywołaną eks-
perymentalnie i zahamował niemal zlpełnie peroksyda-
cję lipidów (28). Odnieść mozna wrażenie, że w dieto-
profilakĘce i leczeniu dietetycznlłrr liponian nie czeka jlż
na swoje odkrycie, chociaż nieliczne sąprzykłady jego
zastosowań. Biorąc pod uwagę rywalizację pomiędzy
wytwórcańi diet weterynaryjnych można mieć nadzieję,
że oczeklwanie na ulepszenia składu pokatmu wykorzy-
stujące liponian i/lub jego pochodne nie będzie długie.
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