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Laktoferyna – białko
o multiwłaściwościach
Lactoferrin – multi properties protein
Streszczenie:
Laktoferyna jest białkiem obecnym w płynach ustrojowych i wydzielinach śluzowych. Posiada
właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i antywirusowe. Wykazuje również działanie
przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, przeciwbólowe oraz reguluje metabolizm. Tak szerokie
spektrum działania skłania do jej bliższego poznania. Od niedawna stała się obiektem dużego
zainteresowania naukowców.
Słowa kluczowe:
Laktoferyna, białka antybakteryjne, białka przeciwwirusowe, właściwości przeciwzapalne .
Summary:
Lactoferrin is a protein found in body and secretory fluids. It has anti-microbial, antifungal,
antiviral and anti-inflammatory properties. In addition to, it has also anticancer activity and has
influence on regulation of metabolism. A broad spectrum of activity encourages to better
understanding of protein. Recently it becames the object of fascination for scientists.
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Laktoferynę (LF) wyizolowano po raz
pierwszy z mleka (Groves) [6] w roku
1960 . Nazwano ją wówczas „czerwonym
białkiem z mleka”. Jest glikoproteiną należącą do rodziny transferyn. Nazwa laktoferyna pochodzi od słów: lac (z łac.
oznacza mleko, lacto – mleczny) oraz ferrum (z łac. żelazo – wskazuje na jej powinowactwo do żelaza). Zdolność do wiązania żelaza jest jedną z jej najwcześniej
odkrytych właściwości [1, 5].
Laktoferyna jest białkiem o masie
cząsteczkowej ok. 80 kD, składającym
się z 689 aminokwasów połączonych 17
mostkami disiarczkowymi. Jest zbudowana z pojedynczego łańcucha polipeptydowego posiadającego dwa homologiczne płaty: N i C. Każdy z płatów ma
jedno miejsce wiążące, mogące skoordynować jeden jon żelaza Fe(III). W organizmie laktoferyna może występować
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w postaci dwóch form, różniących się
występowaniem jonów żelaza: odmiana
holo-laktoferyna posiada skoordynowane jony żelaza w miejscach wiążących
oraz odmiana apo-laktoferyna nie posiada jonów żelaza [2, 3, 5].

Występowanie w organizmie
Laktoferyna jest wytwarzana przez
komórki nabłonkowe; obecna jest w wydzielinach na powierzchni błon śluzowych. Znajduje się również w ziarnistościach granulocytów obojętnochłonnych (neutrofilach), skąd podczas urazu, infekcji lub zapalenia uwalniana jest
do k r wi. Biał ko to jest obecne we
wszystkich wydzielinach ustrojowych:
mleku, łzach, ślinie, wydzielinie śluzówki nosa, drogach oddechowych, pokarmowych, rodnych, płynie nasiennym,
płynie maziówkowym, płynie mózgowo
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-rdzeniowym, a także żółci, moczu,
kale, pocie, woskowinie usznej oraz we
krwi. Dzienne wytwarzanie laktoferyny
w organizmie zdrowego człowieka wynosi ok. 5 g, z czego jedynie 10 proc.
uwalniane jest z komórek podczas ich
metabolizmu. Podczas zakażenia bakteryjnego ilość neutrofili wzrasta nawet
50-krotnie; w tym czasie wytwarzanie
laktoferyny wzrasta do ok. 30 g/dobę,
z czego ok. 10 g jest uwalniane do
krwiobiegu [1, 3].

Laktoferyna w mleku matki
Wysokie stężenie laktoferyny występuje w siarze (łac. Colostrum) – mleku
wydzielanym i gromadzonym w ostatnich dniach ciąży (5-15 mg/ml laktoferyny w ludzkiej siarze, zaś w kolejnych
dniach laktacji 1-3 mg/ml). Dostarczana noworodkom wraz z mlekiem mat© GF luty 2017
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ki odgrywa kluczową rolę w obronie
przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. U dzieci karmionych sztucznym mlekiem nie osiąga się odpowiednio w ysokiego stężenia laktoferyny,
dlatego też u wcześniaków i noworodków z niską masą ciała powoduje to
zwiększoną możliwość zachorowania
na sepsę. Ponadto sztuczne mieszanki
mleka są często wzbogacane żelazem
oraz laktoferyną o nieznanym stopniu
wysycenia żelazem. W konsekwencji
takiej suplementacji dostarcza się noworodkom ogromną porcję wolnego
żelaza, będącego idealną pożywką dla
bakterii [2].

Funkcja antybakteryjna
Poprzez zdolność laktoferyny do wychwytywania i chelatowania jonów żelaza w organizmie zmniejsza się ilość
wolnego żelaza korzystnego dla patogennych mikroorganizmów (wysokie
stężenie żelaza potrzebne jest niektór ym szczepom bakterii, aby mogły
utworzyć warstwy biologiczne), a tym
samym opóźnia się ich wzrost [2, 5].
L a k t ofe r y n a moż e b ez p o ś r e d n io
uszkadzać ściany komórek bakteryjnych i zaburzać ich metabolizm. Ponadto hamuje procesy adhezji patogenów do tkanek oraz rozkłada enzymatycznie czynniki wirulencji drobnoustrojów [1]. Działanie laktoferyny zostało udokumentowane zarówno w stosun k u do ba k ter i i G ra m(+) ora z
Gram(-) [5].
Ważną cechą LF jest selektywność
jej działania. Polega ona na hamowaniu patogennych bakterii jelitow ych
(głwnie Enterobacteriaceae) przy jednoczesnym braku złego wpływu na korzystne bakterie jelitowe (z rodziny Bifidobacterium), dzięki czemu reguluje
florę bakteryjną w układzie trawiennym [4]. W badaniach in vitro oraz in
vivo w ykazano, i ż la k tofer y na ma
zdolność do zapobiegania przyłączania się niektórych bakterii do komórek
gospodarza [6]. Działanie LF polega
między innymi na zwiększeniu ruchu
drgającego bakterii, utrudniając im
tworzenie kolonii i biofilmu (rozbudowana i trwała struktura bakterii, tworząca się na powierzchni nabłonków
w przewlekłych infekcjach) [1, 2].
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Laktoferyna zalicza się do białek antybakteryjnych. W badaniach in vitro wykazano jej aktywność przeciwko: Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty – odporny na szereg stosowanych leków),
MRSA (methicyllin-resistant Staphylococcus aureus – szczep odporny na metycylinę), Klebsiella pneumoniae, Bacillus sublilis czy Streptococcus mutans.

Funkcja przeciwwirusowa
Mechanizm aktywności przeciwwirusowej laktoferyny polega na wiązan iu i blokowa n iu cz ą st e czek p o wierzchniowych na komórkach tak, by
nie mogły być w ykorzystane przez
cząsteczki wirusa [1]. W ten sposób
laktoferyna zapobiega przedostawaniu się wirusów do komórek gospodarza, a zakażenie zatrzymuje się na
wczesnym etapie. Do wirusów szczególnie wrażliwych na takie działanie
należą: wirus opryszczki (HSV – Herpes simplex 1 i 2), wirus brodawczaka
ludzkiego (HPV), wirus zapalenia wątroby t y pu C ( HC V ) oraz t y pu B
(HBV), wirus grypy A, wirus paragrypy PI V, lud z k i w i r us cy tomega l i i
(HCMV), rotawirus, oraz enterowirus
[2, 7]. Badania in vitro pokazują, że
laktoferyna wykazuje też silną aktywność przeciwko w i r usow i H I V, ze
względu na hamowanie replikacji wirusa w organizmie gospodarza oraz
blokowanie receptorów komórkowych
wirusa, poprzez wiązanie się LF do
białek powierzchniow ych [4]. Udowodniono, iż stosowanie laktoferyny
łącznie z niek tór y m i lekam i przeciwwirusowymi pozwala nawet siedmiok rotnie zredukować efek t y w ną
dawkę leków [12].

Funkcja przeciwgrzybicza
i przeciwpasożytnicza
Laktoferyna w ykazuje akty wność
przeciwgrzybiczą, zwłaszcza wobec
Candida albicans i kilku innych gatunków Candida. Ostatnie badania pokazują, iż LF może hamować wzrost kolonii zarówno Candida albicans, Candida krusei oraz Candida tropicalis poprzez dezintegrację ścian komórkowych grzybów. Badanie z użyciem mik roskopu elektronowego w ykazało
zmiany na powierzchni komórek – two-

rzenie pęcherzyków i wyciek białek, co
wskazuje na bezpośrednie działanie
toksyczne na komórki grzybów [1].
Podstawą mechanizmu akty wności
p r z e c i w p a s o ż y t n i c z e j L F wo b e c
Pneumocystis carinii jest jej konkurencja z pasożytem o jony żelaza. Udowodniono również, iż infekcyjność pasożyta toksoplazmozy zmniejsza się po
inkubacji w obecności laktoferyny [5,
7]. Ostatnie badania donoszą, że LF
jest skuteczna również w zwalczaniu
zakażeń zarodźcem Plasmodium falciparum oraz świdrowcem Trypanosoma
cruzi [11].

Laktoferyna w obronie
immunologicznej
organizmu
Laktoferyna może w sposób bezpośredni wpływać na odpowiedź immunologiczną gospodarza poprzez pobudzanie syntezy nieswoistych przeciwciał IgA
i IgG w jelicie [10]. LF zdolna jest do stymulowania dojrzewania oraz różnicowania tymocytów do dojrzałych limfocytów
T oraz promuje dojrzewanie limfocytów
B, umożliwiając im prezentację antygenów [11]. Laktoferyna działa przeciwzapalnie w mechanizmie modulacji układu
immunologicznego – obniża stężenie cytokin prozapalnych (czynnik martwicy
nowotworu α [TNF-α, tumor necrosis
factor α], interleukiny 1β i interleukiny 6
[IL-1β, IL-6]) oraz stymuluje wytwarzanie cytokin przeciwzapalnych (IL-4 i IL10). Podczas infekcji zwiększa się ilość
wytwarzanych cytokin prozapalnych.
Badania przeprowadzone na ciężarnych
myszach wykazywały, iż w zakażeniach
bakteryjnych, w których doszło do zapalenia błon płodowych (częsta przyczyna
poronień i przedwczesnych porodów),
LF podana doustnie obniżała stężenie
IL-6 w surowicy zwierząt i przedłużała
trwanie ciąży [4, 8].

Aktywność
przeciwnowotworowa
i chemioprewencyjna
Żelazo, w drodze reakcji Fentona,
przyczynia się do powstawania w nadmiarze reaktywnych form tlenu i azotu
(RFT i RFA), takich jak: nadtlenek wodoru, jony hydroksylowe, jony ponadtlenkowe, tlenek azotu, ditlenek azotu.
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tworowych, dzięki czemu hamowała
wzrost guza oraz tworzenie możliwych
przerzutów [13].

Podsumowanie

Struktura ludzkiej holo-laktoferyny
Rozpoczynają one procesy oksydacyjne w organizmie, uszkadzają DNA komórek i wspomagają rozwój nowotworów. Laktoferyna, wychwytując jony
żelaza, zmniejsza tym samym szkodliwy wpływ związany z powstawaniem
wolnych rodników. Działanie antyoksydacyjne jest wykorzystywane również
w celu obrony zdrowych tkanek przed
RFT w czasie leczenia cytostatycznego,
dlatego też LF może służyć zahamowaniu rozwoju procesu kancerogenezy
oraz w prewencji nowotworowej [9].
Ostatnie badania kliniczne wykazują,
iż rozwój raka jelita grubego u zwierząt
by ł hamowany przez la k tofer y nę,
a u ludzi LF hamowała ryzyko powstawania raka okrężnicy. W przypadku
raka sutka LF jest w stanie ograniczyć
rozwój komórek nowotworowych, a dodanie egzogennej laktoferyny do pożywki hodowlanej linii komórek raka
sutka (MDA-MB-231) spowodowało
zatrzymanie cyklu komórkowego na
poziomie G1 / S [11]. W badaniach in
vitro oraz in vivo wołowa laktoferyna
wywierała działanie cytotoksyczne na
komórki włókniako-mięsaka, czerniaka i raka okrężnicy, a także hamowała
proliferację komórek raka płuc [12].
Ponadto LF ma zdolność do hamowania angiogenezy wokół guzów nowo-

Przedstawione doniesienia na temat
znaczenia laktoferyny wskazują na jego
szeroki i istotny charakter, jak również
na wiele funkcji w organizmie pełnionych przez laktoferynę. Jest ona białkiem ogromnych możliwości, które są
interesującym obiektem najnowszych
badań.
Laktoferyna posiada jeszcze wiele mechanizmów do odkrycia i wyjaśnienia.
Szereg jej właściwości skłania naukowców do poszukiwania medycznych i biotechnologicznych rozwiązań wykorzystujących jej potencjał. W przyszłości
preparaty z dodatkiem laktoferyny znajdą niewątpliwie zastosowanie w prewencji i leczeniu wielu schorzeń, np. o podłożu zakaźnym, zapalnym, a może nawet
w onkologii.
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