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1. Wstęp 

1.1. Chemoprewencyjna rola peptydów pokarmowych 

Rak jest głównym zabójcą w dzisiejszym świecie, odpowiadającym za około 13% wszystkich zgonów 
według Światowej Organizacji Zdrowia. Szacuje się, że do 2020 r. około 17 milionów nowych 
przypadków raka zostanie zdiagnozowanych, a 10 milionów chorych na raka umrze [1]. Dowody 
epidemiologiczne wykazały, że aż 35% przypadków raka może być związanych z czynnikami 
żywieniowymi, a zatem modyfikacje nawyków żywieniowych i stylu życia mogą zapobiegać tej 
chorobie [2]. Eksperymenty komórkowe, modele zwierzęce i próby ludzkie ujawniły, że duża liczba 
naturalnych związków obecnych w diecie może obniżyć ryzyko raka i nawet, uwrażliwić komórki 
nowotworowe na terapie przeciwnowotworowe [3]. Dlatego wiedza na temat wpływu składników 
diety na zdrowie przyniesie nowe możliwości dla chemoprewencji poprzez intensywne zmiany  
w dietach ludzi. 

W ciągu ostatnich kilku lat proteiny i peptydy żywnościowe stały się jedną z grup nutraceutyków  
z wykazanymi działaniami zapobiegającymi różnym stadiom raka, w tym inicjacji, promocji i postępowi 
[4]. Pewne korzyści w porównaniu z alternatywną chemioterapią, takie jak ich wysokie powinowactwo, 
silna swoistość dla celów, niska toksyczność i dobra penetracja tkanek, sprawiła, że białka i peptydy 
żywnościowe stały się nową i obiecującą strategia przeciwnowotworową [5]. 

Inhibitory proteazy znajdują się w tkankach roślinnych, w szczególności w roślinach strączkowych. 
Jeden z najbardziej szeroko badanych inhibitorów w dziedzinie kancerogenezy jest inhibitor proteazy 
‘BowmanBirk’ pochodzenia sojowego (BBI). Jest to polipeptyd o 71 aminokwasach, którego 
chemoprewencyjne właściwości zostały wykazane zarówno w układach in vitro, jak i in vivo [6].  
W wyniku tych dowodów, BBI uzyskała status "nowego leku badanego" z Food and Drug Association 
w 1992 r. i od tego czasu prowadzone są szeroko zakrojone badania na ludziach w celu oceny jego 
zastosowania jako środka przeciwnowotworowego w postaci koncentratu BBI (BBIC) [7-9]. Badania  
te wykazały, że BBIC jest dobrze tolerowany przez pacjentów i prowadzi do obiecujących wyników, dla 
raka gruczołu krokowego i jamy ustnej. 

Mleko zawiera wiele białek i peptydów wykazujących właściwości chemoprewencyjne. Tak na przykład, 
laktoferyna jest dobrze znanym białkiem serwatkowym, ze względu na jej działanie hamujące 
proliferację komórek rakowych, a także jej zdolności przeciwbakteryjne, przeciwzapalne  
i przeciwutleniające [10]. Ochronne działanie podawanej doustnie laktoferyny przeciwko wywołanej 
chemicznie karcynogenezie, wzrostowi guza i/lub przerzutom, zostały wykazane w rosnącym stopniu 
poprzez liczne badania na modelach zwierzęcych, sugerując tym samym jego wielkie potencjalne 
zastosowanie terapeutyczne w zapobieganiu i / lub leczeniu chorób nowotworowych.  

Laktoferycyna jest kationowym peptydem wytwarzanym przez hydrolize kwas-pepsyna laktoferyny. 
Podobnie jak jego źródło, białko laktoferycyna wykazała przez testy na kulturach komórkowych  
i modelach zwierzęcych, działanie przeciwrakowe na róże typy raka, takie jak białaczka, rak okrężnicy, 
piersi i płuc [11]. Ten peptyd działa poprzez hamowanie proliferacji komórek, indukcję apoptozy, 
supresja angiogenezy i modulacje ekspresji białek zaangażowanych w różne szlaki karcynogenezy. 
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W ostatnich badaniach zidentyfikowano i scharakteryzowano peptydy pochodzące od zwierząt i roślin 
jako obiecujące środki chemioterapeutyczne [12-14]. Jeden z tych peptydów, zwany lunazyną, został 
zidentyfikowany w soi i innych roślinach strączkowych. Badania przeprowadzone w ciągu ostatnich 
pięciu lat ujawniły właściwości lunazyny zarówno w hodowli komórkowej, jak i modelach zwierzęcych, 
czyniąc go potencjalna strategią zapobiegania i / lub leczenia raka. Celem tego rozdziału jest 
podsumowanie dowodów przedstawionych od odkrycia lunazyny w 1997 r.  na temat możliwych 
korzyści, użycia jak środek chemoprewencyjny, jak również zademonstrowanie mechanizmów 
działania. 

2. Lunazyna: Odkrycie i pierwsze kroki 

Lunazyna została opisana jako 43-aminokwasowy peptyd kodowany w soi 2S albumina. Jego 
sekwencja to SKWQHQQDSCRKQLQGVNLTPCEKHIMEKIQGRGDDDDDDDD, zawierający 9 reszt Asp  
i motyw adhezji komórek Arg-Gly-Asp [15]. Lunazyne po raz pierwszy zidentyfikowano w nasionach 
soi, a zmienne stężenia wahały się od 0,5 do 8,1 mg lunazyny / g nasion [16,17]. Stwierdzono, że  
te wahania zależą głównie od genotypu, sugerujący możliwość selekcji i hodowli odmian soi z wyższa 
zawartością lunazyny [16]. Stwierdzono również, że wpływ mają etapy rozwoju nasion, znaczny wzrost 
zawartości lunazyny występuje podczas dojrzewania nasion [18]. Jednak kiełkowanie prowadzi do 
stałego spadku lunazyny wraz z czasem moczenia. Niedawne badania wykazały wpływ czynników 
środowiskowych na zawartość lunazyny, takich jak temperatura, wilgotność gleby i czas kiełkowania, 
a także warunki przetwarzania [19-21]. 

Obecność lunazyny wykazano w soi produkowanej komercyjnie i pilotowo, w tym mleko sojowe, 
preparaty do początkowego żywienia niemowląt, sojowe koktajle wysokobiałkowe, tofu, twaróg, 
ciasto sojowe, tempeh i su-jae (tabela 1) [22, 23]. Wyniki tych badań stwierdzają wpływ na stężenie 
lunazyny w produktach spożywczych o różnych parametrach wzrsotu i przetwarzania, takich jak 
genotyp soi, czynniki środowiskowe, proces produkcyjny i warunki przechowywania. Zatem  
te parametry mogą być użyte do kontrolowania zawartości tego bioaktywnego peptydu. 
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TABELA 1. Rodzaj, skład i zawartość lunazyny w produktach pochodnych soi. 

 

W poszukiwaniu naturalnych źródeł lunazyny oprócz soi, przeprowadzono pierwsze przesiewanie 
przez  różne rodzaje fasoli, ziaren i roślinach zielarskich. Lunazyne znaleziono w ziarnach zbóż znanych 
ze swoich zdrowotnych skutków, takich jak jęczmień, pszenica i żyto [24-27]. Zbadano kilka nasion 
orientalnych ziół i roślin leczniczych, stwierdzając, że lunazyna występuje we wszystkich rodzinach 
Solanaceae, z wyjątkiem L. Chinensis, ale nie w żadnej z fasoli Phaseolus [28]. Te odkrycia sugerują 
obecność lunazyny lub peptydów podobnych do lunazyny w innych ziarnach i roślinach. Peptyd ten 
zidentyfikowano w Amaranth, roślinie dobrze znanej i używanej przez Azteków ze względu na jej 
wysoką wartość odżywczą i właściwości biologiczne [29]. Niedawne badania wykazały obecność 
lunazyny u różnych gatunków Lupinus: uprawianych i dzikich [30]. Konieczne jest przeprowadzenie 
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bardziej rygorystycznych i systematycznych poszukiwań homologów lunazyny i lunazyny w różnych 
nasionach, w celu ustalenia związku między obecnością tego peptydu a właściwościami 
taksonomicznymi roślin. 

2.1. Biodostępność lunazyny 

Jedną z właściwości idealnego środka przeciwnowotworowego jest to, że można go przyjmować 
doustnie. To oznacza zdolność do przetrwania degradacji przez proteinazy żołądkowo-jelitowe  
i surowicy oraz peptydazy, a następnie dotarcie do docelowego narządu lub tkanki w postaci aktywnej. 
Symulacja trawienia żołądkowo-jelitowego lunazyny wykazała, że podczas gdy syntetyczna czysta 
lunazyna jest łatwo hydrolizowana przez pepsynę i pankreatynę, lunazyna w białku sojowym jest 
odporna na działanie tych enzymów. Badania biodostępności przeprowadzone na zwierzętach 
potwierdziły wstępne wyniki uzyskane w analizie in vitro. Pierwsze badania przeprowadzono na 
myszach i szczurach karmione białkiem sojowym wzbogaconym w lunazynę odkryło, że 35% zjedzonej 
lunazyny osiąga docelowe tkanki i narządy w nienaruszonej i aktywnej postaci [17]. Lunazyna z żyta  
i jęczmienia wykazała, stabilność wobec trawienia in vitro pepsyny i pankreatyny, natomiast wątroby, 
nerki i krew szczurów karmionych żytem lub jęczmieniem wzbogaconym w lunazynę zawierały peptyd 
wykrywany metodą Western Blot [26,27].  Stwierdzono, że inhibitor proteazy BowmanBirk i inhibitor 
trypsyny Kunitza, chroniąc lunazynę przed trawieniem przez enzymy żołądkowo-jelitowe, odgrywając 
kluczową rolę w udostępnianiu lunazyny [31]. Autorzy ci zgłosili, że lunazyna jest biodostępna po 
podaniu doustnym myszom, docierając do różnych tkanek, w tym płuc, gruczołów mlecznych, gruczołu 
krokowego i mózgu, gdzie ten peptyd może działać ze skutkiem chemoprewencji. Ci autorzy stwierdzili 
również, że lunazyna wyekstrahowana z krwi lub wątroby szczurów karmionych mąką sojową 
wzbogaconą w lunazynę była bioaktywna i zdolna do tłumienia ognisk tworzenia w tym samym 
stężeniu co syntetyczna lunazyna. 

Próba kliniczna skoncentrowana na ocenie biodostępności lunazyny wykazała, że u zdrowych 
ochotników, 4,5% przyjmowanej lunazyny w postaci białka sojowego osiąga plazmę [32]. Wyniki tego 
badania są istotne dla wspierania przyszłych badań klinicznych mających na celu wykazanie 
właściwości zapobiegających rakowi. 

3. Rola Lunazyny jako peptyd chemoprewencyjny 

Wykazano, że peptydowa lunazyna ma obiecujące właściwości chemoprewencyjne przeciwko różnym 
rodzajom nowotworów zarówno w hodowlach komórkowych, jak i w doświadczeniach na zwierzętach 
(tabela 2). Pierwsze badania przeprowadzone z komórkami ssaków wykazały, że lunazyna nie wpłynęła 
na ich morfologię i proliferacje. Jednak ten peptyd zadziałał, zapobiegając ich transformacji wywołanej 
przez chemiczne kancerogeny-7,12-dimetylobenz [a] antracen (DMBA) i 3-metylocholantren (MCA) 
[33, 34], wirusowe i ras-onkogeny [33,35,36]. Te eksperymenty sprawiły, że lunazyna była uważana za 
"strażnika" w jądrze komórkowym, który po zdarzeniu transformacji, działa jako supresor guza, który 
ściśle wiąże się z deacetylowanym rdzeniem histony zaburzające równowagę między deacetylacją-
acetylacją, która jest postrzegana przez komórka jako nienormalna i prowadzi do śmierci komórki [37]. 
Ten pierwszy mechanizm działania angażujący hamowanie acetylacji jest uważany za jeden  
z najważniejszych epigenetycznych modyfikacji działającym na szlaki transdukcji sygnału 
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zaangażowany w rozwój raka [38,39]. Gdy komórki są w stanie ustalonym, histony H3 i H4 są rdzeniami 
głównie deacetylowanymi, jako stan represjonowany. Kiedy komórki były traktowane peptydem 
lunazyną i dobrze znanym inhibitorem deacetylazy - maślanem sodowym, acetylacja histonowa 
została zahamowana w fibroblastach C3H10T1 / 2 i komórkach raka piersi MCF-7 [33,36]. Ponadto 
zostało wykazane, że lunazyna konkuruje z różnymi enzymami acetylotransferazy histonowej (HAT), 
takimi jak GCN5 i PCAF, hamujące acetylację i represję progresji cyklu komórkowego [24,25,28]. 
Niedawno donieśliśmy, że lunazyna jest silnym inhibitorem histonów H3 i H4 acetonacji histonowej 
[40]. Działanie hamujące lunzyny okazało się być wyższe niż wykazane przez inne związki, takie jak 
kwas anakardowy i kurkumina, które właściwości chemoprewencyjne zostały już uduwodnione [41-
43]. Badania koncentrowały się na wyjaśnieniu relacji struktura-aktywność. Stwierdza się, że 
sekwencja lunazyny jest niezbędna do hamowania acetylacji H4, podczas gdy sekwencja poli-D jest 
główną aktywną sekwencją odpowiedzialną za hamowanie acetylacji H3 [40] (tabela 3). 

Chociaż pierwsze badania wykazały zdolność lunazyny jedynie do działania podczas transformacji, 
badania przeprowadzone w ciągu ostatnich kilku lat wykazały, że ten peptyd działa również na 
ustalone linie rozwoju komórek nowotworowych. Ta aktywność przeciwko różnym typom rozwoju 
komórkowego raka są podsumowane w tym rozdziale. Co więcej, wyniki uzyskane z modeli 
zwierzęcych raka są również uwzględnione. 

3.1. Chemoprewenyjne właściwości na raka piersi 

Z występowaniem u około 4,4 miliona kobiet i wskaźnikiem śmiertelności ponad 410 000 przypadków 
rocznie, rak piersi jest najczęstszą chorobą nowotworową i główną przyczyną zgonów u kobiet na 
całym świecie [44]. Na podstawie rozpowszechnionych receptorów estrogenowych (ER) w komórce, 
rak piersi jest podzielony na typy ER-pozytywne i ER-ujemne. Około 70-80% wszystkich raków sutka 
jest wrażliwych na estrogeny i są one leczone konwencjonalnie poprzez procedury obejmujące 
chirurgię, radioterapię i analogi estrogenu. Jednak, Guzy ER-ujemne są bardziej agresywne i odporne 
na leczenie [45,46]. W związku z tym, poszukiwanie nowych strategii profilaktycznych i / lub 
leczniczych dla tego typu raka sutka skupiło zainteresowanie bieżąco prowadzonych dochodzeń. 

3.1.1. Lunazyna przeciwko rakowi piersi in vitro 

Jedna trzecia nowotworów piersi, które początkowo są niezależne od ER, stają się odporne na terapie 
endokrynologiczne podczas progresji guza [47]. Z powodu pojawienia się oporu hormonalnego, 
konieczne jest poszukiwanie alternatywnych terapii. Lunazyna wykazała tendencjędo hamowania 
proliferacji komórkowej w komórkach MDA-MB-231 z ER-ujemnym rakiem sutka w zależnym od dawki, 
wykazując wartość stężenia hamującego (IC50) wynoszącą 181 uM [48]. Badania przeprowadzone  
w celu ustalenia zależności struktura / aktywność wykazała wartość IC50 138 uM dla 21 aminokwasów, 
dla sekwencji zlokalizowanej na C-końcu lunazyny, w związku z czym jest główną odpowiedzialną  
za efekt hamujący lunazyny na proliferację komórek raka piersi [40]. 
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TABELA 2. Biologiczne działanie peptydu lunazyny wykazane w doświadczeniach z hodowlą komórkową. 

 

 

TABELA 3. Struktura / aktywność lunazyny i jej pochodnych fragmentów. 

 

Mnogość zmian chromatyny wydaje się być odpowiedzialna za rozwój i progresję różnych typów 
nowotworów, w tym raka piersi. Acetylacja reszty lizyny w histonach jest ogólnie związana  
z rozerwaniem chromatyny i aktywacją transkrypcji genów [49]. W naszych badaniach efekt zależny 
od dawki hamujący acetylację H4 w pozycjach H4-Lys8 i H4-Lys12 obserwowano po leczeniu lunasiną 
w dawce 75 μM w MDA-MB-231 komórki, odpowiednio osiągając 17% i 19% inhibicji w porównaniu 
do grupy kontrolnej [40]. Konieczne jest obszerne zbadanie znaczenia tych wyników dla aktywności 
chemoprewencji lunazyny polegającej na dostarczaniu danych o molekularnym mechanizmie 
działania na zmiany epigenetyczne. To byłoby przydatne do zdefiniowania nowych markerów 
prognostycznych i celów terapeutycznych. 
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Pokazaliśmy również, że lunazyna moduluje ekspresję różnych genów i białek zaangażowanych w cykl 
komórkowy, apoptozę i transdukcję sygnału [48]. Kluczowa droga regulacji, określająca szybkość 
przejścia cyklu komórkowego z fazy G1 do fazy S jest zależna od cykliny / cykliny szlaki kinaz (CDK) / 
p16 / białko retinoblastoma (RB). Nadmierna ekspresja cykliny D1 i D3 są jedną z najczęstszych zmian 
w nowotworach piersi. Cyklina D współdziała z CDK4 lub CDK6, tworząc kompleks katalitycznie 
aktywny, który fosforyluje RB, aby uwolnić aktywny E2F [50]. Hamowanie deregulacji cyklu 
komórkowego w komórkach nowotworowych,  uważane jest za skuteczną strategię opóźniania lub 
zatrzymywania wzrostu guza. Lunazyna reguluje w górę ekspresje genu RB [48] i hamowanie 
fosforylacji RB [28], co sugeruje, że obie modyfikacje transkrypcyjne i potranslacyjne mogą być 
odpowiedzialne hamowanie postępu cyklu komórkowego raka. Ponadto stwierdzono, że lunazyna 
hamuje proliferacje komórki, zatrzymując cykl komórkowy w fazie S w 45% i powoduje obniżenie 
poziomu regulacji wpływając na poziomy mRNA dla CDK2, CDK4, CDC25A, Caspase 8 i Ets2, Myc, 
Erbb2, geny sygnalizacyjne AKT1, PIK3R1 i Jun w komórkach MDA-MB-231 [48]. Ponadto, 
deregulacujne działanie lunazyny na poziom białek, takich jak cyklina D1, cyklina D3, CDK4 i CDK6, 
może przyczyniać się także do efektu zatrzymania cyklu komórek MDA-MB-231 raka sutka [40]. 
Zdolność lunazyny do modulowania ekspresji genów i białek zaangażowanych w cykl komórkowy, 
apoptozę i transdukcje sygnału wydaje się odgrywać istotną rolę w jego właściwościach przeciw rakowi 
piersi. Jednak dalsze badania powinny być wykonane w celu wyjaśnienia pełnego zakresu cząsteczek 
i wyjaśnienia epigenetycznego mechanizm działania w raku piersi. 

3.1.2. Lunazyna przeciwko rakowi piersi in vivo 

Zwrócono także uwagę na rolę lunazyny jako środka chemoprewencyjnego przeciwko rakowi piersi  
w modelach myszy in vivo. Nasze pierwsze odkrycia wykazały istotny efekt hamujący diety bogatej  
w lunazynę na rozwój nowotworów sutka u myszy SENCAR indukowanych DMBA [34]. Wielkość guza 
i częstość występowania guza zmniejszyły się odpowiednio o 38% i 25% dla myszy karmionych dietą 
wzbogaconą w lunazynę (zawierającą 0,23% lunazyny) w porównaniu z grupą kontrolą. Ponadto 
wykazane sekcje nowotworowe uzyskane z grupy wzbogaconej w lunazynę wykazały niewielka inwazja 
podścieliska i niski stopień morfologicznej agresywności z powodu peptydu zawartego w preparacie 
białka sojowego. Park i współpracownicy zgłosili, że peptydy soi pozbawione izoflawonów zapobiegają 
indukowanemu przez DMBA nowotworowi gruczołu mlekowego u szczurów, a także hamują wzrost 
komórek MCF-7 ludzkiego raka sutka w sposób zależny od dawki i indukują śmierć komórki [51]. 
Lunazyna może być odpowiedzialna za wyniki zgłoszone przez tych autorów. 

Niedawne badania wykazały, że lunazyna zmniejsza częstość występowania i powstawanie 
nowotworów w modelu mysiego ksenoprzeszczepu wykorzystującym ludzkie komórki raka piersi 
MDA-MB-231 [31]. Ponadto autorzy raportu opisali hamujący wpływ na masę i objętość guza.  
W badaniu, BBI nie wykazało żadnego wpływu na rozwój nowotworu. Sekcje histologiczne nowotworu 
uzyskane z grupy leczonej lunazyną wykazały hamowanie proliferacji komórkowej i indukcję apoptozy. 
Te pierwsze modele zwierzęce ujawniają lunazynę jako nowa i obiecująca alternatywa dla 
zapobiegania i / lub leczenia raka piersi. 
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3.1.3. Kombinacje Lunazyny jako nowa strategia przeciwko rakowi piersi 

Strategie chemioterapeutyczne raka zwykle wymagają wielu czynników, aby zapobiegać i / lub leczyć 
raka, ze względu na zdolność do osiągania większych efektów hamujących na komórkach 
nowotworowych przy pomocy niższych potencjałów toksyczności na normalnych komórkach [3]. 
W ciągu ostatnich dwóch dekadach została odkryta chemoprewencyjna rola aspiryny przeciwko 
różnym rodzajom raka. Jednak stosowanie aspiryny wiązało się z działaniami niepożądanymi,  
w szczególności powikłaniami: wrzód trawienny, krwawienie i uszkodzenie śluzówki [52,53]. Badania 
poszukują nowych środków, z którymi można połączyć aspirynę, zwiększając jej skuteczność lub 
zmniejszając jej skutki uboczne. Nasze odkrycia ujawniły, że lunazyna nasila właściwości aspiryny 
proliferację komórek i apoptozę w komórkach MDA-MB-231 [48]. Ta kombinacja reguluje ekspresję 
genów kodującą G1 oraz białka regulatorowe w fazie S i szlak częściowo zależny od zewnątrznej-
apoptozy, dzięki synergistycznym efektom upośledzającym zaobserwowano ERBB2, AKT1, geny 
sygnałowe PIK3R1, FOS i JUN. Ponadto dodatkowe badania wykazały, że kombinacja 
lunazyna/aspiryna hamuje tworzenie się ognisk i proliferację komórek rakowych wytworzonych  
z związków chemicznych rakotwórczych DMBA i komórek indukowanych MCA-NIH / 3T3 [54]. Efekt 
był wyraźnie wyższy niż obserwowano, gdy związki z kombinacji działały jako pojedynczy czynnik. 

Kwas anakardowy jest naturalnym związkiem znajdującym się w skorupie orzecha nerkowca. Został 
powiązany z działaniami antyoksydacyjnymi, przeciwdrobnoustrojowymi, przeciwzapalnymi  
i przeciwrakowymi [55,56]. Nasze odkrycie ujawniło, że kombinacja lunazyny / kwas anakardowy 
zatrzymuje cykl komórkowy w S-fazie i indukuje apoptozę na wyższych poziomach niż obserwowany, 
gdy każdy związek jest używane indywidualnie. Ta kombinacja również sprzyja hamowaniu ERBB2, 
AKT1, JUN i ekspresji genów sygnałowych RAF1. Efekty synergiczne obserwowano także w przypadku 
lunazyny w połączeniu z kwasem anakardowym w celu leczenia komórek raka sutka i indukowanych 
chemicznie komórek fibroblastów [57]. Bezpieczeństwo i skuteczność długotrwałego stosowania tych 
kombinacji, powinny być dalej badane na modelach zwierzęcych i badaniach na ludziach w celu 
ustalenia optymalnej dawki i czasu trwania leczenia. 

Co więcej, badania wywodzące się z ustaleń na temat mechanizmów działania kombinacji lunazyny 
otworzyłyby wizję rozwoju nowych terapii przeciw rakowi piersi. 

3.2. Lunazyna, właściwości chemoprewencyjne przeciwko rakowi okrężnicy 

Rak jelita grubego jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów z powodu raka w świecie zachodnim. 
Wysokość, zapadalność, zachorowalność i śmiertelność w przypadku raka jelita grubego wymagają 
skutecznej profilaktyki tej choroby. W ostatnich latach wyjaśniono patogenezę raka jelita grubego, 
dane wejściowe do opracowywania nowych leków przeciwdziałających tej złośliwości. Kumulujące się 
badania wykazały zdolność bioaktywnych składników żywności do modulacji ryzyko zachorowania na 
raka okrężnicy [58]. Ostatnio, potencjalna funkcja chemoprewencyjna lunazyny w tych przypadkach 
została zgłoszona. 

3.2.1. Lunazyna przeciwko rakowi jelita grubego in vitro 

Wykazano, że lunazyna powoduje cytotoksyczność w czterech różnych liniach ludzkich komórek 
nowotworowych okrężnicy, komórki KM12L4, RKO, HCT-116 i HT-29, o wartościach IC50 13,0 uM, 21,6 
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odpowiednio μM, 26,3 μM i 61,7 μM [59]. Te wartości sugerują, że lunazyna najskuteczniej zabija 
wysoce przerzutowe komórki raka okrężnicy KM12L4, niż jakiekolwiek inne linie komórkowe okrężnicy 
użyte w tym badaniu. Co więcej, lunazyna była zdolna do wywoływania efektów cytotoksycznych  
w opornych na oksaliplatynę wariantach komórek raka okrężnicy [60]. Badania nad mechanizmem 
działania tego peptydu ujawniły, że lunazyna powoduje zatrzymanie cyklu komórkowego w fazie G2 / 
M i indukuje mitochondrialną ścieżkę apoptozy. Zatrzymała cykl komórkowy ze współistniejącym 
zwiększeniem ekspresji białka p21 w komórkach raka okrężnicy HT-29, podczas gdy ekspresja białka 
p21 i p27 była regulowana w górę za pomocą leczenia lunazyną komórek raka okrężnicy KM12L4 
[59,61]. Ponadto leczenie lunazyną zmniejszyło stosunek Bcl-2: Bax poprzez regulację w górę ekspresji 
proapoptotycznego Bax i regulację w dół ekspresji antyapoptotycznego Bcl-2, również zwiększająca 
aktywność kaspazy-3 [61]. To można przypisać wzrostowi ekspresji proapoptotycznej postaci 
klusteryny na który pozytywnie wpływa wzrost ekspresji p21 w jądrze komórkowym. Leczenie 
lunazyną powoduje translokację Bax do błony mitochondrialnej, powodując uwolnienie cytochromu 
C i wzrost ekspresji cytosomowego cytochromu C w KM12L4 komórki. Wykazano również, że leczenie 
za pomocą lunazyny powoduje wzrost stężenia aktywność kaspazy-9 i kaspazy-3 zarówno  
w komórkach HT-29, jak i KM12L4 [59]. Ponadto, wykazano, że lunazyna modyfikuje ekspresję ludzkiej 
macierzy pozakomórkowej i geny adhezyjne [59]. Motyw Arg-Gly-Asp obecny w strukturze lunazyny 
jest miejscem dla receptorów integryny obecnych w macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM). Integryny 
są heterodimeryczne receptorami związanymi z adhezją komórek i przerzutami raka [62]. Leczenie 
komórek KM12L4 z lunazyną spowodowało modyfikację ekspresji 62 genów związanych z ECM  
i adhezją komórek [59]. Autorzy ci donoszą również, że lunazyna ma niższą wartość ekspresja genów 
kolagenu typu VII ‘a’1, integryny ‘a’2, metaloproteinazy macierzy 10, selektynę E i integrynę ‘a’5 
odpowiednio o 10,1-, 8,2-, 7,7-, 6,5- i 5,0-krotnie, w porównaniu do nieleczonej komórki raka jelita 
grubego. Z drugiej strony ekspresja kolagenu typu XIV ‘a’1 była zwiększona w stosunku do leczenia 
lunazyną o 11,6 razy. Te wyniki sugerują potencjał roli peptydowej lunazyny jako środka do zwalczania 
przerzutowego raka okrężnicy, szczególnie w przypadkach gdzie rozwija się oporność na 
chemioterapię. 

3.2.2. Lunazyna przeciwko rakowi okrężnicy in vivo 

Przerzuty do wątroby raka okrężnicy są szeroko stosowanym modelem do badania wpływu różnych 
markerów i chemioterapii na przerzuty raka okrężnicy. Ostatnio Dia & de Mejia (2011b) donieśli, że 14 
bioaktywnych peptydów pokarmowych w tym lunazyna działa jako środek chemioterapeutyczny 
przeciw temu typowi przerzutów, stosując komórki nowotworowe okrężnicy, które są bezpośrednio 
wstrzykiwane do śledziony myszy bezgrasicznych [60]. Lunazyna podawana w stężeniu 4 mg / kg masy 
ciała spowodował znaczące zahamowanie przerzutów do wątroby komórek raka okrężnicy, 
potencjalnie z powodu wiązania się z integryną a5a1, a następnie zahamowania sygnalizacji FAK / ERK 
/ NF-B. Lunazyna był również w stanie nasilić działanie oksaliplatyny w zapobieganiu odrastaniu 
przerzutów. Ponadto lunazyna nasilał działanie oksaliplatyny na modyfikację ekspresji białek 
zaangażowanych w apoptozę i przerzuty, w tym Bax, Bcl-2, IKK-a i P65 [60]. Wyniki te sugerują, że 
lunazyna może być stosowana jako potencjalny antagonista integryny, zapobiegając w ten sposób 
przyłączeniu i wynaczynieniu komórek raka okrężnicy, co prowadzi do jego efektu 
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antymetastatycznego. Wyniki te otwierają nową wizję lunazyny stosowanej w przerzutach, która może 
korzystnie wpłynąć na przedłużenie przeżycia myszy z przerzutowym rakiem okrężnicy. 

3.3. Chemoprewencyjne właściwości Lunazyny przeciwko innym rodzajom nowotworów 

Białaczka jest uważana za najczęstszy rodzaj raka u dzieci. Białaczka zakłóca normalne procesy 
reprodukcji i naprawy białych krwinek, powodując ich dzielenie się zbyt szybko, zanim dojdą do 
rozwoju, co spowoduje zatrzymanie właściwej produkcji wszystkich komórek krwi [63]. Pokazano także 
chemoprewentywne właściwości lunazyny peptydowej w komórkach ludzkiej białaczki L1210  
o wartości IC50 równej 14 uM [64]. Analiza cyklu komórkowego przeprowadzona przez tych autorów 
wykazała, że lunazyna powodowała, zależny od dawki, cykl komórkowy G2 zatrzymanie i indukcja 
apoptozy. Wyrażenia kaspaz-3, -8 i -9 były znamienne, zwiększone odpowiednio o 12, 6 i 6 razy, co 
spowodowało wzrost odsetka komórek białaczki L1210 przechodzących apoptozę od 2 do 40% [64]. 

Rak prostaty jest jedną z głównych przyczyn śmierci z powodu raka u mężczyzn na całym świecie.  

Zmiany wieloetapowe, genetyczne i epigenetyczne, charakter postępu nowotworu prostaty podczas 
choroby i odpowiedź na terapię, stanowią fundamentalne wyzwania w naszym dążeniu by zrozumieć 
i kontrolować tę rozpowszechnioną chorobę [65]. Ostatnio Galvez i współpracownicy badał wpływ 
lunazyny na nowotworowy RWPE-1 i nienowotworowy ludzki RWPE-2 komórki nabłonka prostaty [66]. 
Ci autorzy zaobserwowali, że HIF1A, PRKAR1A, TOB1 i Geny THBS1 były regulowane w górę przez 
lunazynę w RWPE-1, ale nie w komórkach RWPE-2, co potwierdza zdolność lunazyny do selektywnego 
działania na komórki nowotworowe bez wpływu na komórki nierakowe. Ponadto, lunazyna 
specyficznie hamowała acetylację H4-Lys8, jednocześnie zwiększając H4-Lys16 acetylacja 
katalizowana przez enzymy HAT p300, PCAF i HAT1A [66]. Jako dietetyczny peptyd zdolny do 
regulowania ekspresji genu przez specyficzne epigenetyczne modyfikacje genomu człowieka, 
sugeruje się, że lunazyna reprezentuje nowy, bioaktywny peptyd o potencjale  zmniejszenia ryzyka 
zachorowania na raka. 

4. Działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające lunazyny 

Zapalenie i stres oksydacyjny są dwoma najważniejszymi czynnikami, z którymi się wiąże 
rakotwórczość i inne zaburzenia zwyrodnieniowe. Zgromadzone dowody ujawniły że przewlekłe 
zapalenie jest zaangażowane w rozwój około 15-20% nowotworów złośliwych na całym świecie [67], 
co wyraźnie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka i jego progresji [68]. Okazało 
się, że lunazyna wywiera działanie przeciwzapalne i może przyczynić się do chemoprewencji. Pierwsze 
badania wykazały, że lunazyna silnie hamuje indukowane przez lipopolisacharyd (LPS) wytwarzanie 
mediatorów prozapalnych interleuquine-6 (IL-6), czynnik martwicy nowotworów α (TNF-α)  
i prostaglandyna (PG) E2 (PGE2) w komórki makrofagów RAW 264.7 [69], poprzez modulację 
cyklooksygenazy-2 (COX-2) / PGE2 i indukowalne szlaki syntazy tlenku azotu / tlenku azotu i tłumienie 
NF-B ścieżki [70, 71]. Larkins i współpracownicy (2006) wykazali, że hamowanie COX-2 może 
zmniejszyć ruchliwość komórek rakowych piersi, inwazji i ekspresji metaloproteinaz macierzy [72]. 
Nienormalnie podwyższona ekspresja COX i PGs jest cechą nowotworów piersi u ludzi, lunazyna może 
odgrywać rolę w leczeniu i zapobieganiu tego rodzaju raka. Ponadto tę samą aktywność biologiczną 
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obserwowano dla peptydów podobnych do lunazyny oczyszczonej z mąki z odtłuszczonej soi przez 
połączenie chromatografii jonowymiennej i chromatografii wykluczania. Te peptydy wykazywały silną 
aktywność przeciwzapalną poprzez hamowanie RAW indukowanego LPS 264,7 komórek poprzez 
supresję ścieżek NF-B [70,71]. Co ciekawe, Liu i Pan (2010) użył E. coli jako gospodarza do 
wytworzenia cennej bioaktywnej lunazyny, która również wykazywała działanie przeciwzapalne. 
Oczyszczona rekombinowana lunazyna tworzy układ ekspresyjny E. Coli, hamuje acetylację histonów 
i hamuje wytwarzanie cytokin prozapalnych, takich jak jako TNF-α, interleukina-1β i tlenek azotu  
w stymulowanych LPS komórkach RAW 264.7 [73]. 

Wykazano, że duże ilości reaktywnych form tlenu (ROS) biorą udział w etiologii kilku chorób 
zwyrodnieniowych człowieka, w tym zapalenia, układu sercowo-naczyniowego i zaburzenia 
neurodegeneracyjnych oraz raka [74]. Uważa się, że trwałe zapalnie komórek, powtarzalne 
wytwarzanie ROS i mediatorów prozapalnych, jak również ciągła proliferacja komórek niestabilnych 
genetycznie przyczynia się do transformacji nowotworowej i ostatecznie powoduje inwazję guza  
i przerzuty [75]. Przywrócenie / aktywacja niewłaściwie działającej lub tłumionej maszynerii 
antyoksydacyjnej lub supresja nieprawidłowo amplifikowanej sygnalizacji zapalnej może dostarczyć 
ważnych strategii dla chemoprewencji. Okazało się, że lunazyna ma silne właściwości 
przeciwutleniające, hamując kwas utlenianie linolowego i działa jako silny zmiatacz wolnych rodników 
i zmniejsza indukowanej LPS produkcji ROS przez komórki makrofagów RAW 264.7 w sposób zależny 
od dawki [69]. Ostatnio, na podstawie lunazyny oczyszczonej Solanum nigrum L. stwierdzono, że 
chroni DNA przed uszkodzeniem przez utlenianie, wychwytując wytwarzany rodnik hydroksylowy,  
a także redukowanie Fe3 + do Fe2 + przez blokowanie reakcji fentonowej i hamowanie utleniania 
kwasu linolowego [76]. Co więcej, ci autorzy wykazali supresywny wpływ lunazyny na wytwarzanie 
wewnątrzkomórkowych ROS i glutationów. Wstępne wyniki wskazują na podobne hamujące działanie 
ROS i GSH, produkcje obserwowano również w komórkach Caco2 [77]. Ta aktywność może się 
przyczynić do chemoprewencyjnego działania lunazyny przeciw rakowi i innym zaburzeniom 
związanym ze stresem oksydacyjnym. 

5. Wytwarzanie lunazyny 

Chociaż potencjalne działanie przeciwnowotworowe lunazyny wykazano przez ponad dekadę, 
poczyniono niewielki postęp w testowaniu skuteczności oczyszczonej lunazyny in vivo w badaniach na 
zwierzętach prowadzonych na dużą skalę lub w badaniach klinicznych na ludziach. Głównymi 
ograniczeniami tych badań był brak metody otrzymywania gramowych ilości wysoko oczyszczonego 
lunazyny z źródeł roślinnych do wykonywania takich badań. Synteza chemiczna jest szybką i skuteczną 
metodą produkcji Lunzyny w małych ilościach, ale wysokie koszty i trudności związane z procesem 
zwiększania skali syntezy lunazyny jest alternatywą ekonomicznie niepraktyczną. Ponadto proces 
wykorzystuje chemikalia, które są potencjalnymi zagrożeniami dla środowiska. Do tej pory zgłaszane 
metody izolowania i oczyszczenie lunazyny z soi pozwoliy tylko na uzyskanie niewielkich ilości tego 
peptydu w 80% czystości [70]. Jednak ostatnio Cavazos i współpracownicy (2012) opracowali 
ulepszona metoda izolowania i oczyszczania lunazyny z odtłuszczonej mąki sojowej, co daje co 
najmniej 95% czystości [23]. Jednocześnie wielkoskalową metodę generowania wysoko oczyszczonej 
lunazyny z odtłuszczonej mąki sojowej opracowali Seber i współpracownicy (2012) [78]. Ta metoda 
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opiera się na sekwencyjnym stosowaniu chromatografii anionowymiennej, ultrafiltracji  
i chromatografia z odwróconymi fazami, otrzymując preparaty o czystości> 99% z wydajnością 442 mg 
/ kg odtłuszczonej mąki sojowej. Co więcej, te preparaty wykazują tę samą aktywność biologiczna, jak 
taopisana dla syntetycznej lunazyny, chociaż sekwencja zawiera dodatkowa C-końcowa reszta 
aminokwasowa. 

Ostatnio odnotowano dodatkową alternatywę dla zwiększenia zawartości lunazyny w soi [79].  
Ta strategia ma na celu wykorzystanie potencjału bakterii kwasu mlekowego na sicie z lunazyny 
podczas fermentacji mąki zbożowej. Po fermentacji, lunazyna z rozpuszczalnych w wodzie ekstraktów 
została stężona 2-4 krotnie, wykorzystując Lactobacillus Curvatus SAL33 i Lactobacillus brevis AM7 
szczepy zdolne do uwalniania wyższych stężenia tego peptydu. Ta nowa strategia otwiera nowe 
możliwości dla biologicznej syntezy i formułowanie żywności funkcjonalnej zawierającej bioaktywną 
lunazynę. 

Zastosowanie rekombinowanej produkcji przez transgeniczne organizmy jest szeroko stosowane  
w przemyśle ze względu na łatwość użycia, solidność i koszty, i stała się najbardziej efektywnym 
systemem do produkcji długich peptydów i białek. Niedawne badania zostały wykazały, że 
rekombinacyjna produkcja lunazyny przez wykorzystanie CipB z Clostridium thermocellum domena 
wiążąca celulozę jako białko partnera fuzyjnego [80]. System ten przyniósł plony peptyd do 210 mg / 
L, ale autorzy uważają, że te wydajności mogą wzrosnąć w bioreaktorach, w których poziom tlenu  
i składników odżywczych jest ściśle regulowany. 

6. Wnioski 

Peptydy stają się grupą obiecujących składników o prozdrowotnych właściwościach 
chemioterapeutycznych, chemoprewencyjnych i przeciwnowotworowe. Wśród nich peptyd lunazyna, 
znaleziony w soi i innych roślinach, staje się jednym z najbardziej obiecujących. Wykazano, że peptyd 
jest biodostępny przy oporności na degradację w przewodzie pokarmowym i surowicy i docieranie do 
krwi i narządów docelowych w nienaruszonej i aktywnej postaci. Skuteczność lunazyny przeciwko 
rakowi piersi, okrężnicy, białaczce i prostaty udowodnionej za pomocą eksperymentalnej hodowli 
komórkowej oraz modelach zwierzęcych zostały ujawnione w ostatniej dekadzie. Te wyniki sprawiają, 
że lunazyna jest dobrym kandydatem na nową generację środków chemioterapeutycznych / 
chemioprewencyjnyh pochodzących z naturalnych nasion. Jednak wciąż wiele można się dowiedzieć 
o efektach i mechanizmach lunazyny w profilaktyce / terapii raka. Główne wyzwanie związane  
z używaniem lunazyny w leczeniu raka, byłoby przekształcenie istniejących wyników w wyniki kliniczne. 
Następnym krokiem powinno być zaprojektowanie badań klinicznych w celu potwierdzenia 
chemoprewencji lunazyny, przeciw różnym typom raka. Ponadto genomika, proteomika i narzędzia 
biochemiczne powinny być stosowane w celu pełnego wyjaśnienia mechanizmu molekularnego. Inne 
aspekty, takie jak poszukiwanie lunzyny w innych nasionach, optymalizacja techniki wzbogacania 
produktów tym peptydem i badania interakcji z innymy składnikami żywności mającymi wpływ na jego 
działalność. 
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